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terms include – inter alia – a limitation of liability and the participation of Hogeman Dooijeweerd Advocaten to the Complaints- and Disputes Scheme for the Legal Profession. 

 
 

 
  

Hogeman Dooijeweerd Advocaten 
 
 
Inzake: A3 Ballon B.V. / faillissement 
DO/EK 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Bij vonnis van de Rechtbank Gelderland, respectievelijk Noord-Nederland, 
van 31 maart 2015 zijn de besloten vennootschappen met beperkte aanspra-
kelijkheid A3 BALLON B.V., BALLONSPORT HAVEN B.V. en HAVEN MA-
NAGEMENT B.V., statutair gevestigd te Harfsen, gemeente Lochem, respec-
tievelijk Idskenhuizen, gemeente De Friese Meren, in staat van faillissement 
verklaard met aanstelling van ondergetekende als curator en benoeming van 
mr. P.F.A. Bierbooms tot Rechter-Commissaris.  
 
Uit mij ter beschikking staande informatie en gegevens leid ik af dat u een 
vordering zou hebben op de gefailleerde onderneming(en). Dat kan zijn om-
dat u goederen of diensten aan het bedrijf heeft geleverd, waarvan de factuur 
onbetaald is gebleven. Ook kan het zijn dat u in het verleden een ticket heeft 
aangeschaft voor een ballonvaart die u deels, en wellicht zelfs geheel, voor-
uitbetaald heeft.  
 
Ik verzoek u uw vordering(en) op de gefailleerde onderneming(en) ter verifi-
catie bij mij in te dienen, zulks met bescheiden onderbouwd, door uw vorde-
ring(en) op het bij deze brief gevoegde formulier te noteren en, met de bijbe-
horende bescheiden, (liefst per email) aan mij te retourneren. 
 
Ik verzoek u mij daarbij eveneens (onderbouwd) aan te geven of u ten aan-
zien van uw vordering op gefailleerde meent aanspraak te kunnen maken op 
voorrang in de zin van artikel 3:278 Burgerlijk Wetboek (bijvoorbeeld pand, 
hypotheek, retentierecht, eigendomsvoorbehoud, reclamerecht, et cetera). 
 
De betreffende vordering zal dan worden geplaatst op de lijst der voorlopig 
erkende crediteuren.  
 
U kunt het verloop van het faillissement raadplegen via het Centraal Insol-
ventieregister, te vinden op www.rechtspraak.nl, alsook via onze website 
www.hd-advocaten.nl, waar mijn openbare verslagen, in beginsel eens per 
drie maanden worden gepubliceerd. Op deze wijze kunnen ook de kosten 
van de afwikkeling van het faillissement zoveel mogelijk beperkt blijven. 
 
Voor de verdere afwikkeling van het faillissement zal ik de mij bekende con-
tactgegevens gebruiken. Mochten uw contactgegevens gedurende het ver-
loop van het faillissement wijzigen, dan verzoek ik u mij dat uitdrukkelijk mee 
te delen, bij gebreke waarvan u er rekening mee moet houden dat medede-
lingen van mijn kant u niet kunnen bereiken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rechtspraak.nl/
http://www.hd-advocaten.nl/
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Eerst wanneer het stadium van de afwikkeling van het faillissement daartoe 
aanleiding geeft, ontvangt u van mij schriftelijk bericht over de vooruitzichten 
van de crediteuren. Wanneer de vooruitzichten betekenen dat u geen uitke-
ring kunt krijgen, kunt u met die betreffende brief de door u afgedragen om-
zetbelasting terugvorderen. 
 
Indien u reeds een datum voor ballonvaart had gereserveerd, moet ik u mee-
delen dat vooralsnog geplande vaarten zijn geannuleerd. Ik onderzoek op dit 
moment de mogelijkheden van een doorstart. Of en op welke wijze een even-
tuele doorstartende partij – zou het daartoe komen – gelegenheid zou bieden 
om door u reeds aangekochte tickets te doen verzilveren, weet ik nog niet. Ik 
span mij in ter behartiging van de belangen van de crediteuren, derhalve ook 
die van u, doch kan terzake geen toezeggingen doen.  
 
In geval van relevante ontwikkelingen zult u worden geïnformeerd. Zoals ge-
zegd kunt u ook op de hoogte blijven door de informatie te raadplegen die 
wordt gepubliceerd op onze website www.hd-advocaten.nl.  
 
Ik kan u helaas niet anders informeren. Ik hoop u hiermede voldoende infor-
matie te hebben gegeven tot dusverre. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
A.A. Dooijeweerd 
Curator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hd-advocaten.nl/
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AANMELDING VORDERING TER VERIFICATIE 

in het faillissement van ………………….. 

 
Datum:    ………………………..   

 

Vordering:    € ………………………..  

     € ……………………….. … % BTW 

Totaal    € ………………………. 

  

  

Bewijsstukken van vordering en eventueel recht van voorrang (bijvoegen): 
 
 
  

 

Opmerkingen: 
 

 

 

IBAN-nummer   ………………………..  

Ten name van   ………………………..  

Plaats     ………………………..  

Kenmerk    ………………………..  

 

NAW gegevens: 

Bedrijfsnaam    ………………………..  

Naam contactpersoon   ………………………..  

Adres of Postbus   ………………………..  

Postcode / plaats   ………………………..  

E-mailadres    ………………………..  

Handtekening    ………………………..  

  

Wilt u dit formulier volledig ingevuld en ondertekend aan ons terugzenden: 

info@hd-advocaten.nl 

 
 
 

mailto:info@hd-advocaten.nl

