Aan de crediteuren van Rekafa B.V.

mr. H.J. School
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5280 AC BOXTEL
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5282 SM Boxtel
T: +31 (0)88 141 08 22
maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag,
Hester van den Broek
faillissementsmedewerkster

F: +31 (0)411 68 48 95
E: broek@bgadvocaten.nl
I: www.bgadvocaten.nl
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Dossiernummer 20182078.01
Inzake

Rekafa B.V. / Faillissement

Uw referentie

Geachte heer, mevrouw,
Bij vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant d.d. 20 februari 2018 is het faillissement uitgesproken van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid REKAFA B.V., statutair gevestigd en
kantoorhoudende aan de Ladonkseweg 12 te [5281 RN] Boxtel. Bij voornoemd vonnis werd mr.
C. Schollen-den Besten tot rechter-commissaris benoemd en mr. H.J. School tot curator.
Uit de crediteurenadministratie is gebleken dat u [mogelijk] een vordering op voornoemde failliet
heeft. U kunt uw vordering zoals die op 20 februari 2018 bestond bij mij indienen, uitsluitend door
het invullen van het crediteurenformulier dat op de website www.bgadvocaten.nl onder het kopje
“faillissementen/Rekafa B.V.” gepubliceerd is en onder bij sluiting van bescheiden waaruit de hoogte
en de aard van de vordering en de eventuele preferentie blijkt. Ik 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
gebonden.
Inmiddels verblijft,
hoogachtend,
namens de curator
Hester van den Broek

faillissementsmedewerkster
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