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De rechter-commissaris mr. I.M. Bilderbeek in het op 1 oktober 2014 door de rechtbank
Den Haag uitgesproken faillissement van:

de besloten vennootschap
JONGBLOED INFORMATION SERVICES B.V.,
statutair gevestigd te Leiden,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 271543 17,
vestigingsadres: 23 16 WZ Leiden, Deltaertweg 9 B,
handelend onder de naam Jongbioed Juridische Boekhandel,

ziet, met in achtneming van de artikelen 108 e.v. van de faillissementswet (Fw), aanleiding
voor de navolgende beslissing.

Beslissing

bepaalt dat uiterlijk op 7juli 2016 de schuldvorderingen bij de curator mr. J.L.M.
Groenewegen, postbtis 94700 te (1090 GS) Amsterdam, ingediend moeten worden;

bepaalt dat op donderdag 21 juli 2016 te 9:25 uur in de Herzbergzaal van de rechtbank
Amsterdam, gevestigd aan de Pamassusweg 220, de verificatievergadering PRO FORMA zal
w’orden gehouden;

bepaalt tevens het volgende:

- De curator dient bij brief gefailleerde onmiddellijk van deze beschikking in kennis
te stellen en mee te delen dat aainvezigheid ter verificatievergadering niet nodig is,
tenzij mocht blijken dat niet alle door de curator voorlopig erkende vorderingen
door de gefailleerde erkend worden. In dat geval zal de rechter-commissaris een
dag, uur en plaats vaststellen waarop de inhoudelijke verificatievergadering zal
worden gehouden.

- De curator dient bij brief alle bekende schuldeisers onmiddellijk van deze beschik
king in kennis te stellen onder vermelding dat zij binnen 8 dagen na ontvangst van
deze brief de rechtbank schriftelijk kunnen meedelen dat zij gebruik willen maken
van hun recht op de vergadering het woord te voeren. In dat geval zal de rechter-
commissaris een dag, uur en plaats vaststellen waarop de inhoudelijke verificatie—
vergadering zal worden gehouden.

De curator dient een afschrift van de lijst van voorlopig erkende en betwiste ‘orde
ringen ter griffie van de rechtbank (Centrale Balie, gevestigd te Amsterdam aan de
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Parnassusweg 220) neer te leggen. Dit afschrift zal daar gedurende de zeven aan de
verificatievergadering voorafgaande dagen kosteloos voor een ieder ter inzage lig
gen.

- De curator dient alle bekende schuldeisers schriftelijk van de gedane neerlegging
van de lijsten te berichten.

- De curator dient uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de pro forma verificatiever
gadering aan de rechter-commissaris een afschrift toe te zenden van:
• een overzicht van eventuele nagekomen vorderingen en wijzigingen;
• een schriftelijk verslag over de stand van de boedel.

Aldus ge ‘en op 7juni 2016 door mr. 1.M. Bilderbeek voornoemd.
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