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Betreft: Jongbloed Information Services B.V. / Faillissement 8 juni 2016

Geachte heer, mevrouw,

Bij vonnis van de rechtbank Den Haag van 1 oktober 2014 is in staat van faillissement verklaard de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jongbloed Information Services B.V.
(dossiemummer Kamer van Koophandel:27154317), statutair gevestigd te Leiden, kantoorhoudende
te (2316 WZ) Leideî aan de Dellaertweg 9B (Postbus 26, 2300 AA Leiden), met benoeming van
mr. I.M. Bilderbeek tot rechter-commissaris en met aanstelling van ondergetekende als curator.

Hierbij deel ik u mee dat de rechter-commissaris in dit faillissement heeft bepaald:

dat de schuldvorderingen uiterlijk op 7 iuli 2016 bij de curator moeten worden ingediend;
dat de pro forma verificatievergadering zal worden gehouden op donderdae 21 iuli 2016 om
09.25 uur in het gerechtsgebouw te Amsterdam (Pamassusweg 220).

Uw vordering is thans geplaatst op de voor u van toepassing zijnde lijst van (voorlopig) erkende
preferente of concurrente crediteurenvorderingen in dit faillissement , waaÍvaî u tegelijkertijd met deze

brief een exemplaar per e-mail van mij heeft ontvangen. Ik wijs u er volledigheidshalve op dat aan

deze lijsten thans nog geen rechten kunnen worden ontleend.

U hoeft uw vordering daarom niet nogmaals bij mij in te dienen. Indien het op de lijsten voor uw
vermelde bedrag niet juist is, vemeem ik dit graag uiterlijk op 30 iuni 2016 schriftelijk van u met een

nadere onderbouwing.

Alle diensten worden verleend op grond van een overeenkomst van opdracht met CMS Derks Star Busmann N.V., statutair gevestigd in Utrecht. Op deze
ovêreenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van CMS Derks Star Busmann N.V., welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank
Midden-Nederland, locatie Utrecht, onder nummer 21212007 en waarin een beperking van aansprakelükheid is opgenomen. Deze voon¡vaarden kunnen
worden geraadpleegd op www.cms-dsb.com en worden op verzoek verstrekt. CMS Derks Star Busmann N.V. is in Nederland ingeschreven in het

handelsregister onder nummer 30201194 en in België in het RPR Brussel onder nummer 0877.478.727. Het BTW-nummer van CMS Derks Star Busmann
N.V. ¡n Nederland is N18140.16.479.801 en ¡n BelgiëBE0877.478.727.

CMS Derks Star Busmann maakt deel uit van CMS, de organisatie van Europese advocatenkantoren. ln bepaalde gevallen wordt CMS gebruikt als een merk

of als de bedrijfsnaam van, of om te refereren aan, enkele of alle leden of hun kantoren. Meer ¡nformatie vindt u op www.cmslegal.com.
CMS kantoren en gelieerde kantoren wereldwúd: Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Beijing, Belgrado, BerlÜn, Bratislava, Bristol, Brussel,
Boekarest, Boedapêst, Casablanca, Dresden, Düsseldorf, Dubai, Edinburgh, Frankfurt, Genève, Hamburg, lstanbul, Kiev, Keulen, Le¡pzig, Lissabon,
Ljubljana, Londen, Luxemburg, Lyon, Madrid, Milaan, Moskou, München, Muscat, Parijs, Praag, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Sevilla, Shanghai, Sof¡a,
Straatsburg, Stuttgart, Teheran, Tirana, Utrecht, Warschau, Wenen, Zagreb en Zürich.
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Hierbij informeer ik u dat de lijsten van voorlopig erkende crediteurenvorderingen worden
gedeponeerd.Deze zullen gedurende zeven dagen, voorafgaand aan de verificatievergadering, dus met
ingang van l4jli_20LÉ kosteloos voor een ieder ter inzage liggen ter griffie van de rechtbank
Amsterdam.Deze lijsten zullen ook online worden gepubliceerd op www.cms-dsb.com/swets.

Op de verificatievergadering zal door de gefailleerde geen akkoord worden aangeboden.

De verificatievergadering zal in beginsel pro forma plaatsvinden, hetgeen wil zeggen dat er vanuit
wordt gegaan dat niemand verschijnt. Uw aanwezigheid op de verificatievergadering is dus niet
noodzakelijk.

Indien u toch op de verificatievergadering wenst te verschijnen, verzoek ik u om binnen 8 dagen na

ontvangst van deze brief de rechtbank schriftelijk mede te delen dat u gebruik wilt maken van uw
recht op de vergadering het woord te voeren. In dat geval zal de rechter-commissaris een dag, uur en
plaats vaststellen w¿uìrop de inhoudelijke verificatievergadering zal worden gehouden.

Het ter gelegenheid van de verificatievergadering te publiceren openbaar verslag ex art. I 37 Fw en het
proces-verbaal na de verificatievergadering zullen te zijner tijd ook worden gepubliceerd op
www.cms-dsb.com/swets.

Tot slot verzoek ik u vriendelíjk u bijgaand antwoordformulier zo volledig ingevuld per e-mail te

retourneren (emailadres: demelza.buter@cms-dsb.com). zodat ik te zijner tijd het aan u te keren

bedrag kan overboeken.

Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben geihformeerd.

Met vriendelijke groet,

J.L.M.

curator
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Antwoordformulier

tr'aillissement

Jongbloed Information Services B.V

Door middel van dit antwoordformulier kunt u uw bankrekeningnummer doorgeven voor de uitkering

in het faillissement van Jongbloed Information Services B.V.

Naam begunstigde:

IBAN-nummer: ....
BIC:...
Betaalreferentie:. . . .

U kunt dit formulier per e-mail retoumeren aan:

Demelza.buter@cms-dsb. com

Demelza Buter, Faillissementsmedewerker


