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RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Cluster III Insolventie en kanton beheerszaken

Breda
toewijzing verzoek faillietverklaring op eigen aangifte

insolventienummer: C/02/20/305 F
u itspraakdatum: 28 september 2020

inzake

de besloten vennootschap
Sprangers De Streek BV..
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 656201 19.
statutair gevestigd Breda,
vestigingsadres: 4816 AX Breda. Edisonstraat 60.
verzoekster.

1. Het verloop van de proce(Iure.

Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken:
- de akte. houdende de eigen aangifte tot thillietverklaring:
- het email-bericht van mr. K.E.H. de Klerk. advocaat, van 25september 2020. waaruit

blijkt dat hij ermee akkoord gaat dat de rechtbank een beslissing neemt op de
ingediende stukken.

2. Het verzoek.

Het verzoek strekt ertoe om op eigen aangifte in staat van faillissement te orden verklaard.

3. De beoordeling.

De rechtbank is ingevolge artikel 3, eerste lid, van verordening 1346/2000 van de Raad van
de Europese Unie bevoegd deze insolventieprocedure te openen. nu voldoende is komen vast
te staan dat het centrum van de voornaamste belangen van Sprangers De Streek BV. in
Nederland ligt.

De rechtbank overweegt als volgt. Summierlijk is gebleken van feiten en omstandigheden,
die aantonen dat Sprangers De Streek BV. verkeert in de toestand van te hebben
opgehouden te betalen.

Gelet op het vorenstaande zal het verzoek worden toegewezen.

Aan de voorwaarden genoemd in de artikelen 1, 2, 4, 6 en 14 van de Faillissementswet is
voldaan.
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4. De beslissing.

De rechtbank

verklaart Sprangers De Streek BV. in staat van faillissement:

benoemt tot rechter—commissaris het lid van deze rechtbank mr. MDE. Leppens en stelt aan
als curatoren mr. K.E.[-l. de Klerk, advocaat te Tilburg en mr. T.M. Schraven. advocaat te
Tilburg:

geeFt last aan cle curator tot het openen van aan gefailleerde gerichte brieven en telegrammen.

Dit ‘ onn is is gewezen door mr. 1 .C. Prenger— de Kwant. rechter, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 28 september 2020. in tegenwoordigheid van C.W.E.M.
Schipper- Heijmans als griFfier.
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VOOR EENSLUlDEND AFSCHRIFT’De griifier van de rechtbank ZeelandJegt3rabaflt
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