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Bijlage(n) -1-
Onderwerp Vonnis faillissement Westerik Service & Techniek BV

Geachte vrouwe,

Bijgaand treft u een afschrift aan van het faillissementsvonnis.

Hoogachtend,

uw persoonsgegevens en - indien van toepassing - die van uw cliënt worden voor zover nodig, ten behoeve van een goede procesvoering verwerkt in

XI01 0 een registratiesysteem van het gerecht.



vonnis
RECHTBANK GELDERLAND

Team insolventies

Zittingsplaats: Zutphen

insolventienummer: C/05/1 51773 f
ctitspraakdatum: 2$ september 2015

Vonnis op de aangifte faillietveridaring

Ter griffie van deze rechtbank is op 25 september 2015 een verzoekschrift met rekestnummer
C/05/290266 1 fT EA 151505 ingekomen van:

Westerik Service & Techniek BV, gevestigd te Zutphen,
hierna te noemen verzoekster.

De beoordeling

1. Uit de inhoud van het verzoekschrift en de overgetegde stukken, is stimmierlijk gebleken
van het bestaan van feiten en omstandigheden tvelke aantonen dat de verzoekster in de toestand
verkeert, dat zij heeft opgehouden te betalen. Daarom zal zij in staat van faillissement verklaard
worden.

2. Het betreft een hoofdinsolventieprocedtire (artikel 3, eerste lid, Insolventieverordening).

De beslissing

De rechtbank:

- verklaart in staat van faillissement:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Westerik Service & Techniek BV,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57923485,
statutair gevestigd Zutphen,
correspondentieadres: 7250 AB Vorden, Postbus 92,
vestigingsadres: 7251 JG Vorden, Handelsweg 2;

- benoemt tot rechter-commissaris mr. P.F.A. Bierbooms,
en tot curator mr. W. Hekkelman, 7200 AH Zutphen, Postbus 340;

- geeft last aan de curator tot het openen van de aan gefailleerde(n) gerichte brieven en
telegrammen.

wen door mr. J.S.W. Lucassen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van
8 septem er 2015 te 09:39 uur in tegenwoordigheid van de griffier.
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