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RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT
Cluster 111 Insolventie en kanton beheerszaken
Breda

toewijzing faillissementsverzoek

insolventienummer: C/02/2 1 / 101 F
uitspraakdatum: 10 augustus 2021
inzake
COLLEN CR0 WDFUND N.V. en
COLLIN CR0 WDFUND.
hierna te noemen verzoeksters.
advocaat mr. M. Snoek.
tegen

de besloten vennootschap
3D Print Lab BV.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61 755133,
statutair gevestigd gemeente Gilze en Rijen.
vestigingsadres: 5 121 ML Rijen, Ericssonstraat 2 gate 2,
handelend onder de naam 3D Print Fabriek,
hierna te noemen schu Idenares.
1.

De procedure.

Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken:
het verzoekschrift;
het proces-verbaal van de zitting van 1 0 augustus 202 1.
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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.
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Summierlijk is gebleken ‘ an het ‘orderingsrecht van erzoeksters alsmede dat er [‘eiten en
omstandigheden aanezig zijn. die aantonen dat schuldenares verkeert in de toestand van te
hebben opgehouden te betalen.
Gelet op het vorenstaande zal het verzoek orden toegewezen.
Aan de voorvaarclen genoemd in de artikelen 1. 2,4. 6 en 14 van de Faillissementsvet is
voldaan.
4.

De beslissing.

De rechtbank
verklaart 31) Print Lab B.V. in staat an faillissement:
benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank mr. M.D.E. Leppens en stelt aan
als curator mr. H.J. Alberts, advocaat te Tilburg
geeft last aan de curator tot het openen van aan gefailleerde gerichte brieven en telegrammen.
Dit x onnis is gewezen door mr. 1-i.H. cle Kroon. rechter. en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 10 augustus 2021 om 10.19 uur, in tegenwoordigheid van mr. A.A. Heins—
‘v’eldman als griffier.
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