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Uw referentie 

Geachte heer, mevrouw, 

Bij vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant d.d. 21 augustus 2015 is het faillissement uitgesproken van 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LCG REAL  ESTATE  15 B.V.,  statutair ge-

vestigd te Vught en kantoorhoudende aan de Hogeweg 139-B te [5301  LL]  Zaltbommel. Bij voor-

noemd vonnis werd mr. L.G.J.M. van Ekert tot rechter-commissaris benoemd en mr. D.P. Schalken tot 

curator. 

Uit de crediteurenadministratie is gebleken dat u [mogelijk] een vordering op voornoemde failliet 

heeft. U kunt uw vordering zoals die op 21 augustus 2015 bestond bij mij indienen, uitsluitend door 

het crediteurenformulier te downloaden dat op de website www.bgadvocaten.nl/faillissementen   

gepubliceerd is onder bijsluiting van bescheiden waaruit de hoogte en de aard van de vordering en 

de eventuele preferentie blijkt. lk verzoek u daarbij aan te geven of in uw vordering btw is begrepen 

en zo ja, tot welk bedrag. Indien u nog aanspraak wenst te maken op eigendomsvoorbehoud, een 

voorrecht, pand-, hypotheek- of een ander zekerheidsrecht, dan verzoek ik u mij binnen één week na 

heden de overeenkomst en/of algemene voorwaarden waarop u dat recht baseert, toe te sturen 

alsmede een specificatie van de zaken waar u aanspraak op maakt. Na voornoemde termijn gaat de 

curator ervan uit dat een aanspraak in voornoemde zin niet bestaat. Omdat nog geen datum voor de 

verificatievergadering is bepaald, is de indiening van uw vordering [nog] niet aan een termijn gebon-

den. 

Op de dienstverlening van ons kantoor zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder andere een beperking van de aansprakelijkheid 

is opgenomen. De algemene voorwaarden kunnen op de website worden geraadpleegd: http://www.bgadvocaten.nl/n1/algemene-voorwaarden/  

General terms  and  conditions apply  to all services  rendered by our firm.  These  general conditions include  a  limitation  of  liability clause. They can  be  consulted  

at  our  website, httplAwnrcbgadvocaten.nl/en/general-terms-andiconditions/  
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