
j ten atscnnft van de minuut berustende ter grifiie

beschikking — —
RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Cluster III Insolventie en kanton beheerszaken 

Breda

voorlopige verlening surseance van betaling

insolventienummer: C/02/19/10 S 
uitspraakdatum: 3 april 2019

inzake

de besloten vennootschap 
Diner Concepts Rotterdam B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68626037, 
statutair gevestigd Tilburg,
correspondentieadres: 3016 GM Rotterdam, Parkhaven 20, 
vestigingsadres: 3012 NJ Rotterdam, Weena 296, 
handelend onder de naam PUBLIEK CAFÉ RESTAURANT, 
verzoekster.

1. Het verloop van de procedure.

Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken:
- het ter griffie ingekomen verzoekschrift.

2. Het verzoek.

Dit strekt er toe surseance van betaling te verkrijgen.

3. De beoordeling.

Artikel 214 van de Faillissementswet biedt de mogelijkheid dat surseance van betaling kan 
worden aangevraagd indien de schuldenaar voorziet dat hij met het betalen van zijn 
opeisbare schulden niet zal kunnen voortgaan. Gelet hierop zal de rechtbank het verzoek 
toewijzen.

4. De beslissing.

De rechtbank:

verleent aan Diner Concepts Rotterdam B.V. voomoemd voorlopig surseance van betaling;

benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank mr. M. Pellikaan en tot 
bewindvoerder, teneinde met de schuldenares voorlopig het beheer over haar zaken te 
voeren, mr. R.G.B. Hermsen, advocaat te Tilburg;
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en alvorens definitief te beslissen;

beveelt, dat de bekende schuldeisers, en de schuldenares bij brieven van de griffier van deze 
rechtbank zullen worden opgeroepen om te verschijnen in raadkamer van de rechtbank Breda 
aan de Stationslaan 10, van 25 juni 2019 om 11.30 uur, teneinde op het gedaan verzoek te 
worden gehoord, alsmede dat de benoemde bewindvoerder uiterlijk op 11 juni 2019 een 
beredeneerd verslag van bevindingen in deze ter griffie van voormelde rechtbank zal 
neerleggen

Deze beschikking is gewezen door mr. M. Pellikaan en uitgesproken ter openbare 
terechtzitting van 3 april 2019, in tegenwoordigheid van P.G.M. Ligtenberg als griffier.

i de reciv.bar.k Zrvlar.d-West-Brabant

m. fc.G.a,Bwrnsen
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