
Hen afschrift van de minuut berustende ter griffie 
van de rechtbank Zeeland-West-Brabant

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT
Insolventierecht
Breda
Intrekking surseance met faillietverklaring
insolventienummer: C/02/16/344 F
Gezien liet ter griffie ingekomen verzoek van:
mr. R.G.B. Hermsen 
bewindvoerder, 
kantoorhoudende te Tilburg,
in de hoedanigheid van bewindvoerder in de bij beschikking van deze Rechtbank d.d. 1 juli 
2016 aan:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager B.V., 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24200475, 
statutair gevestigd Tilburg,
correspondentieadres: 3100 AA Schiedam, Postbus 12, 
vestigingsadres: 3111 PE Schiedam, Noordvest 23,
handelend onder de namen KRUL'S DISTILLEERDERIJ LIKEURSTOKERIJ EN 
WIJNHANDEL, SOCIETE GENERALE DES EAUX DE VIE DE COGNAC V.H.O.D.N. 
FIRMA TISSOT EN CO, VISSER & CO, DISTILLEERDERIJ "DE VINK",
voorlopig verleende surseance van betaling;
houdende voormeld verzoek van de bewindvoerder, dat de rechtbank de aan voorlopig 
verleende surseance van betaling zal intrekken met gelijktijdige faillietverklaring van de 
schuldenares.
Uit de inbond van het verslag van de bewindvoerder van 11 juli 2016 is de rechtbank 
genoegzaam duidelijk geworden, dat -hangende de surseance van betaling- de staat van de 
boedel zodanig blijkt te zijn, dat handhaving van de surseance niet langer wenselijk is en dat 
het vooruitzicht, dat door de schuldenares na verloop van tijd de schuldeisers kunnen worden 
bevredigd, niet blijkt te bestaan.
Dit zijn de gronden, waarop krachtens het bepaalde in artikel 242 van de Faillissementswet 
een verleende surseance van betaling kan worden ingetrokken.
Naast de intrekking van de verleende surseance van betaling zal de rechtbank tevens, nu de 
bewindvoerder dit ook verzocht, de schuldenares in staat van faillissement verklaren, dit in 
het belang van de schuldeisers.
Nu blijkens de bij het verzoek gevoegde verklaring van de sursiet deze zich geheel kan 
vinden in het voorstel van de bewindvoerder, wordt oproeping als bedoeld in artikel 242 van 
de Faillissementswet achterwege gelaten.

FI534



Zaaknummer: C/02/] 6/344 F blad 2

De rechtbank zal liet salaris en de forfaitaire verschotten van de bewindvoerder bepalen zoals 
hieronder is vermeld.
De beslissing
De rechtbank
trekt in de bij beschikking van deze Rechtbank d.d. 1 juli 2016 aan voornoemde schuldenares 
voorlopig verleende surseance van betaling;
verklaart in staat van faillissement: Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager B.V. 
voornoemd;
houdt de beslissing omtrent het salaris en de forfaitaire verschotten van de bewindvoerder 
aan;
benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank mr. C.T.M. Lu ij ks en stelt aan 
tot curator mr. R.G.B. Hermsen en mr. T.M. Schraven, advocaten te Tilburg;
geeft last aan de curator tot het openen van aan gefailleerde gerichte brieven en telegrammen.
Deze beschikking is gewezen door mr. T.J. van Gessel en uitgesproken ter openbare 
terechtzitting van 11 juli 2016, in tegenwoordigheid van mr. M.M.J.A. olc’
De griffier is buiten staat deze beschikking mede te ondertekenen.

“VO O R  EEN SLU ID EN D  AFSCHR IFT"
De griffier van de rechtbank Zeeland-West-Brabant
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