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Hogeman Dooijeweerd Advocaten is een maatschap die alle diensten uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst van opdracht verricht, waarop de Algemene Voorwaarden gedeponeerd 
ter Griffie van de Rechtbank Oost Nederland locatie Zutphen onder nummer 1/2013 van toepassing zijn. In deze voorwaarden is ondermeer een beperking van de aansprakelijkheid en de deelname 
van Hogeman Dooijeweerd Advocaten aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur opgenomen. All services are rendered pursuant to an agreement of assignment concluded with Hogeman 
Dooijeweerd Advocaten, a partnership. Such agreement of assignment is subject to General Terms and Conditions that are lodged with the Zutphen District Court under number 1/2013. These 
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 
 

 
Zutphen, 12 juni 2015 
 
Inzake: A3 Ballon B.V. / faillissement 
DO/LW 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Ten vervolge op de laatste ontwikkelingen in dit faillissement die op 23 april 
2015 op de website van mijn kantoor zijn gepubliceerd bericht ik als volgt. 
 
In de laatste berichtgeving van april 2015 is aangegeven dat nader onder-
zoek zou plaatsvinden naar afgesloten annuleringsverzekeringen.  
 
Inmiddels blijkt dat gefailleerde(n) een achterstand in betalingen van premie 
hadden opgelopen, reden waarom de verzekeraar per januari 2015 de ver-
zekering heeft geroyeerd. Nu premies niet zijn betaald, kan geen aanspraak 
worden gemaakt op de betreffende verzekering en biedt de betreffende ver-
zekering dan ook geen verhaal.  
 
Ik heb gemerkt dat veel klanten zich inmiddels tot Bas Ballonvaarten B.V. 
hebben gewend en afspraken hebben gemaakt om alsnog een vaart te ma-
ken. Berichten terzake zijn overwegend positief.  
 
Voor klanten die niet alsnog de vaart bij Bas Ballonvaarten B.V. maken geldt 
helaas onverminderd dat de vorderingen ter verificatie in het faillissement 
kunnen worden ingediend aan de hand van het daartoe bestemde formulier 
dat op de website van mijn kantoor is te downloaden, doch dat gelet op het 
huidige gerealiseerde actief het niet de verwachting is dat een uitkering aan 
concurrente crediteuren, zoals de klanten die een vordering hebben zijn, kan 
worden gedaan. 
 
Meer of anders kan de curator daarover niet melden.  
 
Indien men op de hoogte wil blijven van de voortgang in dit faillissement 
wordt geadviseerd om de website van mijn kantoor in de gaten te houden al-
waar periodiek openbare faillissementsverslagen worden gepubliceerd. Ove-
rigens zij verwezen naar de eerdere berichtgeving in dit faillissement op de 
website van mijn kantoor.  
 
Hoogachtend, 
 
A.A. Dooijeweerd 
curator 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


