ZOWEL PER GEWONE POST ALS AANGETEKEND

[Kantoor en naam curator]
[Adres curator]
[Postcode en plaats]

Tevens per fax/e-mail aan: [fax/e-mail curator]
[plaats, datum]

Geachte heer, mevrouw,

Volgens onze informatie bent u tot curator benoemd in het faillissement van [naam debiteur]. Hierbij
informeren wij u dat wij - als gevolg van onbetaald gebleven leveranties - een vordering hebben van EUR
[bedrag]. Een kopie van de betreffende facturen treft u als bijlage.
Uit onze algemene voorwaarden volgt dat wij op alle geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud hebben. Een
kopie van deze toepasselijke algemene voorwaarden treft u eveneens als bijlage. De door ons geleverde zaken
zijn als volgt te specificeren en kunt u herkennen aan [de bijbehorende artikelnummers en productcodes]:
[specificatie / overzicht geleverde zaken]

Hierbij roepen wij ons eigendomsvoorbehoud in en verzoeken u ons zo spoedig mogelijk in de gelegenheid te
stellen onze eigendomsrechten uit te oefenen. Voor zover noodzakelijk roepen wij tevens hierbij ons recht van
reclame in.
Wij verzoeken u vriendelijk om voldoende maatregelen te treffen zodat onze eigendomsrechten worden
gewaarborgd. Graag zien wij uw ontvangstbevestiging zo spoedig mogelijk - maar in elk geval binnen zeven
dagen na heden - tegemoet.
Met vriendelijke groet,
[Bedrijf]
[Naam]
[Functie]
Bijlagen: kopie facturen, kopie algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN
VOORBEELDBRIEF FLINCK ADVOCATEN
Deze voorbeeldbrief wordt u aangeboden door Flinck Advocaten onder de onderstaande voorwaarden. Door
gebruik van deze voorbeeldbrief verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en
hiermee (onvoorwaardelijk) in te stemmen.

Deze voorbeeldovereenkomst wordt kosteloos aangeboden en is voor strikt persoonlijk en niet-commercieel
gebruik. Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide
werken van te maken, over te dragen of te verkopen.

Hoewel de inhoud van deze voorbeeldbrief zorgvuldig is gecontroleerd, is Flinck Advocaten op geen enkele
wijze aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) als gevolg van het gebruik en/of zelfstandige invulling
door de gebruiker van de voorbeeldbrief en/of door de gebruiker genomen beslissingen die gebaseerd zijn op
de in de voorbeeldbrief opgenomen teksten. Flinck Advocaten is nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade,
daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolg- of indirecte schade, ongeacht ten gevolge van welke oorzaak –
computervirussen en dergelijke daaronder begrepen -, onzorgvuldigheid of verzuim die schade in verband met
de voorbeeldbrief mocht zijn ontstaan.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, of heeft u hulp nodig bij het invullen van deze voorbeeldbrief, dan
kunt u contact opnemen met Flinck Advocaten via nummer 020 - 2610234 of kijk op de website
www.flinckadvocaten.nl.
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