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inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Jackie’s B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58975772,
statutair gevestigd Oisterwijk,
vestigingsadres: 5061 HS Oisterwijk, De Lind 23,
verzoekster.

1. Het verloop van de procedure.

Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken:
de akte, houdende de eigen aangifte tot faillietverklaring; 
het proces-verbaal van de zitting van 4 juli 201 7.

2. Het verzoek.

Het verzoek strekt er toe om op eigen aangifte in staat van faillissement te worden verklaard.

3. De beoordeling.

De rechtbank overweegt als volgt. Summierlijk is gebleken van feiten en omstandigheden, 
die aantonen dat de schuldenares verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te 
betalen.

Aan de voorwaarden zoals genoemd in de artikelen 1,2, 4, 6 en 14 van de Faillissementswet 
is voldaan.

De rechtbank is ingevolge artikel 3 van de herziene verordening 2015/848 van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese Unie bevoegd deze insolventieprocedure te openen, 
nu voldoende is komen vast te staan dat het centrum van de voornaamste belangen van 
verzoekster in Nederland ligt.

Gelet op het vorenstaande zal het verzoek worden toegewezen.
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i)it vonnis is geweven door mr. M. Pellikaan en uilgesproken lei openbare teiechl/.ilting van 
4 juli 2017 om 10:41 uur. in tegenwoordigheid van M.A.G. Nijhof als gril lier.
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