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RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Cluster 111 Insolventie en kanton beheerszaken

Breda

toewijzing faillissementsverzoek

insolventienummer: C/02/22/89 F
uitspraakdatum: 2!. juni 2022

inzake

TRIONIC SVERIGE AB.
hierna te noemen verzoekster,
advocaat mr. P. van Z ijndregt.
proces-avocaat mr. JAM. Roks.

tegen

cle besloten vennootschap
De Verkoopfabriek BV..
ingeschre en bij de Kamer an Koophandel onder nummer 5! 722 1 78.
statutair gevestigd te Oister ijk.
vestigingsadres: 5262 GD Vught. Baarzenstraat 21.
handelend onder de namen Uw zorgspecialist en U rollator.
hierna te noemen schuldenares.

1. De procedure.

Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken:
- het verzoekschrilt
- het proces-verhaal ‘ an de zitting ‘.an 21 juni 2022.

2. Het verzoek.

1-let verzoek strekt er toe schuldenares in staat van faillissement te \erklaren.

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 schuldenares in Nederland ligt.

Overegende. dat de schuldenares. hoewel op de bij de et voorgeschreven ijze
opgeroepen. niet is verschenen.
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Summierlijk is gebleken van het ‘ orcleringsrecht van erzoekster alsmede dat er feiten en
omstandigheden aanw ezig zijn. die aantonen dat schuldenares verkeert in de toestand van te
hebben opgehouden te betalen.

Gelet op het vorenstaande zal het verzoek worden toegewezen.

Aan de voor aarden genoemd in de artikelen 1, 2. 4. 6 en 14 van de Faillissementswet is
vol cl aan.

4. De l)CSIiSSiflg.

De rechtbank

verklaart De Verkoopfabriek BV. in staat van faillissement:

benoemt tot rechter—commissaris het lid van deze rechtbank mr. AG.M. Zander en stelt aan
als curator mr. B. Verimic. advocaat te Tilburg:

geeft last aan de curator lot het openen van aan gefailleerde gerichte brieven en telegrammen.

Dit vonnis is geeten door mr. mr. l.C. Prenger—de Kwant. rechter, en uitgesproken
ter openbare tei’echtzitting \ an 21 juni 2022. in tegen\\ oordigheid van C.W.E.M. Schipper—
Heijmans als gri 111cr1 ‘1

“Tegen deze uitspraak kan degene aan wie dc FaiIlissemenÉset dat recht toekent, binnen de in
de et genoemde termijn, verzet instellen. 1-let verzet kan uitsluitend door een advocaat worden
ingesteld bij een verzoekschrift, in te dienen ter griffie an de rechtbank Zeeland-West-Brahant,

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
De griffier van de rechtbank Zeeland-West-Brabant

21 JUN2 ‘‘

locatie Breda.


