
Een afschrift van de minuul berustende ter griffie

vonnis
RECHTBANK ZEELAND-W EST-BRABANT

Cluster III Insolventie en kanton beheerszaken 

Breda

toewijzing faillissementsverzoek

insolventienummer: C/02/20/240 F 
uitspraakdatum: 10 juli 2020

inzake

ADMINISTRATIEKANTOOR J. DE HOON V.O.F., 
hierna te noemen verzoekster, 
advocaat mr. J.J.C.M. Willemen,

tegen

de besloten vennootschap 
Cobla Beheer B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20111850, 
statutair gevestigd Oudenbosch.
correspondentieadres: 4730 AE Oudenbosch, Postbus 240, 
vestigingsadres: 4731 SC Oudenbosch, Industrieweg 2 k, 
hierna te noemen schuldenares.

1. De procedure.

Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken: 
het verzoekschrift.

2. Het verzoek.

Het verzoek strekt er toe schuldenares in staat van faillissement te verklaren.

3. De beoordeling.

De rechtbank is ingevolge artikel 3, eerste lid, van Verordening 1346/2000 van 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 schuldenares in Nederland ligt.

Overwegende, dat de schuldenares, hoewel op de bij de wet voorgeschreven wijze 
opgeroepen, niet is verschenen.

Summierlijk is gebleken van het vorderingsrecht van verzoekster alsmede dat er feiten en 
omstandigheden aanwezig zijn, die aantonen dat schuldenares verkeert in de toestand van te 
hebben opgehouden te betalen.
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ZEELAND-WEST-BRABAN' 
TEAM CIVIEL 

LOCATIE BREDA

VERZOEKSCHRIFT TOT FAILLIETVERKLARING OP GROND VAN ART. 1 FW

Aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Locatie Breda

Geeft eerbiedig te kennen:

De vennootschap onder firma ADMINISTRATIEKANTOOR J. DE HOON V.O.F. zaakdoende te 
(4735 AJ) Zegge aan de Onze Lieve Vrouwestraat nr. 178, te dezer zake domicilie kiezende te 
(4622 RG) Bergen op Zoom, aan de Joulehof nr. 10, ten kantore van L.G.L legal B.V., van wie mr. 
J J.C.M. Willemen in dezen door verzoekster to t haar advocaat wordt gesteld en als zodanig zal 
optreden.

1. Verzoekster vordert van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
COBLA BEHEER B.V., statutair gevestigd te Oudenbosch en kantoorhoudende te (4731 
SC) Oudenbosch aan de Industrieweg nr. 2 k, hierna te noemen: "verweerster”, in 
hoofdsom een bedrag ad. € 1.891,48 inclusief BTW.

Een recent digitaal gewaarmerkt uittreksel van verweerster wordt overgelegd als productie
1.

De drie facturen van verzoekster die verweerster onbetaald heeft gelaten, worden 
overlegd als productie 2.

GRONDSLAG

2. Op de door verzoekster verrichte werkzaamheden heeft zij bedongen de algemene 
leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden van de Nederlandse Orde van 
Administratie- en Belastingen (NOAB voorwaarden). Krachtens artikel 19 sub a van de 
NOAB voorwaarden is verweerster gehouden om elke factuur binnen 14 dagen te voldoen 
waarna verweerster van rechtswege in verzuim is. In dat geval is zij, volgens artikel 19 b 
van deze voorwaarden, een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke 
handelsrente (thans 8%).

Nu de facturen niet tijdig zijn betaald is verweerster jegens verzoekster in verzuim. Naast 
de hiervoor genoemde hoofdsom heeft verzoekster van verweerster ter zake van de 
wettelijke handelsrente te vorderen tot heden € 53,87.



■

Daarnaast is verweerster, nadat zij in verzuim is, volgens artikel 19 c van de NOAB 
voorwaarden de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van 
de hoofdsom. Deze kosten bedragen to t op heden € 283,72.

Verzoekster heeft derhalve to t heden ter zake van hoofdsom, wettelijke handelsrente en 
buitengerechtelijk incassokosten van verweerster te vorderen € 2.229,07 vermeerderd 
met de wettelijke handelsrente over de hoofdsom vanaf heden to t de dag van de algehele 
voldoening.

3. Verweerster b lijft ondanks herhaalde aanmaningen en/of sommaties, in gebreke in der 
minne genoemd bedrag aan verzoeker te voldoen. Afschrift van door verzoekster 
verzonden aanmaning wordt bijgevoegd als productie 3.

4. Verweerster laat daarnaast nog een of meerdere vorderingen van een of meer andere 
schuldeisers onbetaald waaronder de Belastingdienst (€ 79,--) en de firma Leering (€ 
6.050,-).

5. Verweerster verkeert mitsdien in de toestand, dat hij heeft opgehouden te betalen, zodat 
verzoeker gerechtigd is de faillietverklaring van verweerder te verzoeken.

BEVOEGDHEID

6. Verweerster heeft haar statutaire zetel te Oudenbosch, zodat uw Rechtbank (relatief) 
bevoegd is om van dit verzoek kennis te nemen (overeenkomstig artikel 2 Fw., juncto 
artikel 1:10 lid 2 BW).

7. Verweerster heeft haar statutaire zetel in Nederland, zodat de Nederlandse rechter 
rechtsmacht toekomt om van het onderhavige verzoek kennis te nemen en op grond van 
artikel 3 van de EU-Insolventieverordening een hoofdinsolventieprocedure te openen.
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REDENEN WAAROM:

Verzoekster zich to t Uw Rechtbank wendt, met het eerbiedige verzoek de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cobla Beheer B.V., statutair gevestigd te 
Oudenbosch en kantoorhoudende te (4731 SC) Oudenbosch aan de Industrieweg nr. 2k, in staat 
van faillissement te verklaren, met veroordeling van verweerster in de kosten van deze 
procedure.

Deze zaak w o rd t behandeld door : mr. J.J.C.M. W illem en, L.G.L legal B.V., postbus 101, 4600  AC Bergen op Zoom , tel. 

0 1 6 4 -7 0  71 72, fax 0 1 6 4 -7 0  71 11, onder dossiernum m er 37200008.
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Uittreksel Handelsregister 
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KvK-nummer........  ‘ '

Pagina 1 (van 1) Woonadressen zijn geen openbare gegevens en a::een beschikbaar voor in artikel 51 
Handelsregisterbesluit genoemde organisaties

Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm 
Statutaire naam 
Statutaire zete; 
Eerste inschrijving 
handelsregister

812605755
Besloten Vennootschap 
Cobla Beheer B V 
Gudenbosch 

09-12-2003

Datum akte van oprichting 
Geplaatst kapitaal 
Gestort kapitaal 
Deponering jaarstuk

04-12-2003 
EUR 45.000,00 
EUR 45.000,00
De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 08-11-2019

Onderneming
Handelsnaam 
Startdatum onderneming 
Activiteiten 
Werkzame personen

Cobla Beheer B V 
01-09-2003
SBI-code: 70102 - Holdings (geen financiële) 
0

Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
Datum vestiging

COOOO1094750 
Cobla Beheer B V.
Industrieweg 2 k, 4731 SC Oudenbosch
Postbus 24 0 .4730AE Ouaenbosch
0165320189
0165317851
info@cobla.nl
01-09-2003

Deze rechtspersoon drijft de 04-12-2003 
vestiging s nds
Activiteiten 

Werkzame personen

SBI-code: 70102 - Holdings (geen financiële)
Het oprichten van en deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen 
0

Uittreksel is vervaardigd op 09-07-2020 om 13.49 uur.
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7/9/2020 Kamer van Koophandel: Handelsregister - historie

20 20111850 Cobla Beheer B V. telnr: 0165 320189 
Industrieweg 2 k 4731 SC Oudenbosch
OUDE STATUTAIRE NAMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993
• ”  Geen historie voor dit onderdeel'"
OUDE HANDELSNAMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993
‘ "G e e n  historie voor dit onderdeel'"
OUDE VESTIGINGSADRESSEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993 
Adres Industrieweg 2 K. 47315C Oudenbosch
Datum ingang " 'O n b e ke n d '"
OUDE RECHTSVORMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993 
Rechtsvorm Rechtspersoon in oprichting
Datum ingang 01-09-2003
OUDE BEORIJFSOMSCHRIJVINGEN ZOALS VASTGELEGO SINDS 01-10-1993 
Datum ingang 01-09-2003
Bedrijfsomschrijving Houden en beheren van aandelen en

FUNCTIONARISGEGEVENS UITGETREDEN FUNCTIONARIS(SEN) ONDERNEMING 
Bevoegde functionaris(sen):

FUNCTIONARISGEGEVENS UITGETREDEN FUNCTIONARIS!SEN) RECHTSPERS. 
Bestuurder(s):

vermogenswaarden opnchten en financieren van
en voeren van directie over andere 
ondernemingen er, rechtspersonen.

Geboortedatum
Adres

Naam Kadirally, Dino Lakshrr.ikand /  1 
14-05-1966
Flintdijk 64, 47C6JT Roosendaal

Datum overlijden 
Infunctietreding 
Uit functie

16-05-2020 
01-09-2003 
04-12-2003

Naam
Geboortedatum
Adres
Datum overlijden
Infunctietreding
Titel

Kadirally, Dinc Lakshmtkand / 3 
14-05-1966
Flintdijk 64, 4706JT Roosendaal
16-05-2020
04-12-2003
Directeur

Bevoegdheid 
Uit functie

Alleen/zeifstanJig bevoegd 
16-05-2020

OVERIGE FUNCTIONARISGEGEVENS UrTGETREDEN
Geen historie voor dit onderdeel'"
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