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RECHTBANK  's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel  recht

FaiIlíssementsntimmer:  C/0)/16/J35  F

Proces-verbaal  verificatievergadering

Proces-verbaal  van de verificatievergadering  gehouden op 21 juli  202í in het Paleís van
Justitie  te 's-Hertogenbosch  in het op í 5 maart 2016 uitgesproken  faillíssement  van:

P1anB4you B.V.,
voorheen  gevestígd te Bjlmerdreef  106, Unit  2.36,
1102 CT Amsterdam,

Tegenwoordig:

mr.  V.(J.T.  van  Emstede,  rechter-commissarís,

mr.  J.L.W.M.  Sgroot,  griffier.

Na uitroepíng  van de vergadering  zijn verschenen:
mr. P.R. Dekker,  curator  in het faillissement  van P1anB4you B.V., met een kantoorgenoot.

Er z0n geen schuldeisers verschenen.

Ter vergadering  van 21 juli  2021 is het vo!gende -  zakelijk  weergegeven  -  geschied;

De curator  heeft verklaard  dat hij heeft voldaan aan de voorschriften  van de artikelen  109,
114 en 115 van  de failüssementswet  (Fw).

Niemand  van de aanwezigen  stelt er prijs op dat de door de curatoren  opgestelde  en ter
griffle van deze rechtbank op 13 julí 2021 neergelegde I0sten van voorlopig erkende
schuldvorderingen  door de rechter-commíssarís  worden voorgelezen.

De curator  betwist  een negentígtal  vorderingen  ad in totaal € 189.819,39.  Een afschrift  van
de lijst  met de door de curator  beföiste  concurrente  crediteuren  incfüsief  vermeldmg  van  de
reden van  de betwisting,  is aan het proces-verbaal  gehecht.

De rechter-commissaris  verwijst  partíjen,  aangezien zíj zích niet hebben kunnen verenigen,
ter zake van voormelde  betwiste  vorderingen  naar de terechtzitting  van deze rechtbank  van:

woensdag  20 oktober  2021 te 10:OO uur.

De rechter-commissaris  bepaalt dat voormelde  door de curator  betwiste  vorderingen  worden
overgebracht  naar de lijst  van betwiste  schuldvorderingen  en dat al1e overige  op de lijst  van
de door de curatoren  voorlopíg  erkende concurrente  schuldvorderíngen  voorkomende
vorderingen,  met de daarb0 vermelde  aantekeningen  van voorrang  of  anderszins,  worden
overgebracht  op de íijst  van erkende schu!deisers.
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Met ínachtneming van het voorgaande en daar níemand verder bezwaar maakt  tegen  de
verificatie  van de door de curator ter veríficatie voorgedragen vorderingen worden  de
ingedíende vorderingen overgebracht naar de navolgende lijsten  van erkende  en betwiste
schuldeisers:
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De curator  brengt  verslag  uit over  de stand van de boedel en verwijst  daartoe  naar het

financieel  verslag  van l3 juíi  2021 waanan  een afschríft  aan dit  proces-verbaaí  is gehecht.

Daar  niemand  verder  enig  verzoek  doet of  het woord  verlangt,  sluit  de rechter-commissaris
de vergadering.

Waarvan  ís opgemaakt  dit proces-verbaal,  dat door  de rechter-commissaris  en de griffier  is

vastgesteld  en getek
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