
 
 
 
 

Crediteuren / Leveranciers 

 

Vordering op MS Mode 

 

Q: Ik heb een openstaande vordering op MS Mode. Waar kan ik deze vordering indienen?  

A: U kunt uw vordering indienen via www.crediteurenlijst.nl. Op voornoemde website dient u 

uw vordering in te dienen. U dient ook de onderbouwende stukken te uploaden op deze 

website. 

 

Q: Kan ik mijn vordering niet rechtstreeks indienen bij de curatoren?  

A: U kunt uw vordering alleen indienen via www.crediteurenlijst.nl. Op deze manier worden 

de vorderingen door de curatoren geregistreerd. 

 

Q: Krijg ik een bevestiging dat mijn vordering is ingediend? 

A: Via www.crediteurenlijst.nl krijgt u na het indienen van uw vordering bericht dat de 

vordering genoteerd is op de lijst van voorlopig erkende (concurrente) crediteuren.  

 

Q: Ik heb (aanvullende) informatie of vragen over mijn ingediende vordering. Kan ik deze 

direct aan de curatoren stellen?  

A: Ook deze aanvullende informatie of vragen dient u via www.crediteurenlijst.nl kenbaar te 

maken. U kunt uw vordering aanpassen en aanvullende informatie toevoegen. Voor vragen 

kunt u de chat op deze website gebruiken. 

 

Q: Hoe lang duurt het voordat ik een bericht ontvang over een eventuele uitkering? 

A: De curatoren kunnen op dit moment nog geen indicatie geven over wanneer u 

geïnformeerd wordt over een eventuele uitkering. Via www.crediteurenlijst.nl zal u nader 

worden bericht indien hierover meer duidelijkheid bestaat.  

 

Eigendom (eigendomsvoorbehoud, recht van reclame, overige gronden van 

eigendom) 

 

Q: Mijn eigendommen liggen bij een vestiging van MS Mode. Hoe maak ik dit kenbaar bij de 

curatoren? 

A: Voor zaken ten aanzien waarvan u een eigendomsvoorbehoud pretendeert, een recht van 

reclame inroept en/of op andere gronden meent een eigendomsrecht te hebben, bent u 

gehouden om dat tijdig aan te geven op www.crediteurenlijst.nl. Let op: dit geldt ook indien u 

reeds eerder per post of per e-mail gepretendeerde eigendomsrechten kenbaar heeft 

gemaakt. Heeft u uw claim reeds aangemeld via www.crediteurenlijst.nl dan hoeft u dat niet 

nog een keer te doen. 

 

Bij aanmelding van uw gepretendeerde recht op www.crediteurenlijst.nl dient u het 

navolgende in acht te nemen:  

file:///C:/NRPortbl/Advocatuur/JOPSTR/www.crediteurenlijst.nl
file:///C:/NRPortbl/Advocatuur/JOPSTR/www.crediteurenlijst.nl
http://www.crediteurenlijst.nl/
http://www.crediteurenlijst.nl/
http://www.crediteurenlijst.nl/
http://www.crediteurenlijst.nl/
http://www.crediteurenlijst.nl/
http://www.crediteurenlijst.nl/


 

- U dient bij Stap 02 in het veld ‘Wilt u een opmerking toevoegen?’ aan te geven bij 

welke vestiging uw zaken zich (vermoedelijk) bevinden.  

- U dient bij Stap 02 alle onderliggende facturen, overeenkomsten, toepasselijke 

algemene voorwaarden en eventuele correspondentie waaruit het gepretendeerde 

recht blijkt, digitaal te uploaden. Zonder deze stukken kan de rechtsgeldigheid van uw 

gepretendeerde zekerheidsrecht niet beoordeeld worden. 

 

Wij zullen uw gepretendeerde recht beoordelen waarna contact met u wordt opgenomen.  

 

Q: Blijven mijn eigendommen buiten de faillissementsboedel? 

A: Ja, indien u uw eigendomsrecht kunt aantonen en voor zover deze (door bijvoorbeeld 

overdracht, natrekking, verwerking of vermenging) niet teniet zijn gegaan. 

 

Q: Waar en wanneer kan ik mijn eigendommen komen ophalen? 

A: Tegelijk met het uitspreken van de surseance van betaling is een zogenaamde 

'afkoelingsperiode' ingesteld. Deze afkoelingsperiode blijft in faillissement gehandhaafd. Dat 

houdt in dat gedurende een periode van twee maanden geen zaken worden uitgeleverd, 

ongeacht wie daarvan de eigenaar is. Op dit moment zijn de curatoren druk doende alle 

eigendommen van derden te inventariseren. Uw eigendomsrecht kunt u claimen via 

www.crediteurenlijst.nl. Indien u uw eigendomsrecht heeft aangetoond (let op: slechts indien 

u bewijsstukken uploadt waaruit uw eigendom blijkt), ontvangt u vanzelf bericht waar en 

wanneer de ophaaldag plaats zal vinden. Let op: het is mogelijk dat zaken reeds voor datum 

surseance van betaling zijn verbruikt en dus niet meer kunnen worden teruggegeven. 

 

Q: Ik ben leverancier en ik heb zaken onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Geldt er een 

apart regime voor mij? 

A: Nee, ook onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen pas op de ophaaldag 

worden opgehaald. U dient uw eigendomsvoorbehoud kenbaar maken op 

www.crediteurenlijst.nl. 

 

Q: Wat gebeurt als mijn eigendommen gedurende de voortzettingsperiode (vanaf 5 augustus 

jl.) zijn verkocht door de curatoren? 

A: Als de curatoren eigendommen van u verkopen gedurende de voortzettingsperiode, dan 

staan de curatoren garant voor betaling van uw verkochte eigendommen. 
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