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IN THIS LETTER THE UNSECURED CREDITORS OF SLOTERVAARTZIEKENHUIS B.V. 
ARE INFORMED ON THE SETTLEMENT PLAN THAT IS OFFERED. AN ENGLISH 
TRANSLATION OF THIS LETTER (WITH INSTRUCTIONS ON HOW TO VOTE ON THE 
SETTLEMENT PLAN), CAN BE FOUND AT: WWW.AKKOORDSLOTERVAART.NL

Geachte heer, mevrouw,

In november 2019 hebben de curatoren van Slotervaartziekenhuis B.V. (Slotervaart) u 

bericht dat op 12 maart 2020 de verificatievergadering zou plaatsvinden. In februari 2020 is 

per brief medegedeeld op welke lijst, en voor welk bedrag, uw vordering is geplaatst. Bij brief 

van 28 februari 2020 hebben de curatoren van Slotervaart u bericht dat de 

verificatievergadering is verplaatst naar 2 april 2020 om 10:00 uur in de Van Namenzaal van 

de Rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg 220 te Amsterdam.

AANBIEDING AKKOORD 

Zoals door curatoren in de brieven al is aangekondigd, is Slotervaart druk doende geweest 

met het voorbereiden van een akkoord. Namens Slotervaart kan ik u berichten dat er 

inderdaad een akkoord wordt aangeboden. Het akkoord is vanaf maandag 16 maart 2020 te 

raadplegen via de websites www.akkoordslotervaart.nl en 

https://cmslaw.nl/slotervaartziekenhuis.

Het akkoord houdt in grote lijnen het volgende in:

i. Vorderingen van concurrente crediteuren worden tot en met EUR 5.000 volledig 

voldaan;

ii. Concurrente crediteuren ontvangen voor zover hun vordering meer bedraagt dan 

EUR 5.000, nog een aanvullend bedrag.

De hoogte van het aanvullende bedrag als bedoeld onder ii. is onder meer afhankelijk van de 

uitkomst van discussies met crediteuren wier vordering door de curatoren en Slotervaart 

wordt betwist en de exacte in het kader van de uitvoering van het akkoord te maken kosten. 

In de toelichting op het akkoord kunt u rekenvoorbeelden zien, waaruit blijkt wat dat voor uw 

vordering kan betekenen. De verwachting is dat aan de concurrente crediteuren boven de 

drempel van EUR 5.000 een bedrag van minimaal 40% van hun vorderingen zal worden 

betaald.

http://www.akkoordslotervaart.nl
https://cmslaw.nl/slotervaartziekenhuis
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WAT MOET U DOEN?

Om uitvoering te geven aan het akkoord, moet het akkoord allereerst worden aangenomen. 

Dat gebeurt tijdens de verificatievergadering door een stemming door de concurrente 

crediteuren, waarbij een in de wet omschreven meerderheid (zowel qua aantal stemmen als 

qua gedeelte van het totale bedrag aan vorderingen) moet worden behaald. Het is dus van 

groot belang dat er door de concurrente crediteuren voldoende stemmen vóór het akkoord 

worden uitgebracht.

Voor zover u naast een concurrente vordering, tevens een preferente of boedelvordering 

heeft, wijzen wij u erop dat u slechts voor het concurrente gedeelte van uw vordering kunt 

stemmen.

Om over het akkoord te stemmen, kunt u zelf naar de verificatievergadering komen. Bent u 

voornemens om vóór het akkoord te stemmen, dan kunt u in plaats daarvan ook een 

volmacht verlenen aan ondergetekende als advocaat van Slotervaart. Dat laatste heeft de 

voorkeur. Ik zal dan namens u vóór het akkoord stemmen. Een stemvolmacht verleent u 

door:

 De bijgevoegde volmacht volledig in te vullen en deze – door middel van de 

bijgevoegde retourenvelop – op te sturen samen met:
o als de crediteur een privépersoon is: een kopie van het identiteitsbewijs;
o als de crediteur een rechtspersoon is: een kopie van een uittreksel uit het 

handelsregister (‘KvK uittreksel’) waaruit blijkt dat degene die de volmacht 

tekent, bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen;

OF

 Een digitale volmacht te verlenen via de website www.akkoordslotervaart.nl 

Let op: daarbij dient ook een pdf van uw identiteitsbewijs of van het uittreksel 

uit het handelsregister te worden gevoegd.

DE VOLMACHT DIENT UITERLIJK 24 MAART 2020 TE ZIJN VERLEEND OM TIJDIG 
VERWERKT TE KUNNEN WORDEN. U KUNT HIERVOOR GEBRUIK MAKEN VAN DE 
BIJGESLOTEN GEFRANKEERDE RETOURENVELOP OF DE WEBSITE 
WWW.AKKOORDSLOTERVAART.NL

NA DE VERIFICATIEVERGADERING
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Na de verificatievergadering zult u geïnformeerd worden over de uitkomst daarvan. Indien het 

akkoord wordt aangenomen, moet het nog door de rechtbank worden goedgekeurd – de 

zogeheten ‘homologatie’. De rechtbank behandelt dit in een zitting binnen 14 dagen na de 

stemming over het akkoord. Als ook de rechtbank het aangenomen akkoord goedkeurt en 

tegen die beslissing geen beroep meer openstaat, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht van de 

curatoren en wordt om uw bankgegevens verzocht ten behoeve van de betaling. Vervolgens 

zal (op grond van het akkoord) zo snel mogelijk, het eerste bedrag worden betaald, mits is 

medegedeeld op welke bankrekening betaling kan plaatshebben. 

Voor verdere informatie over het akkoord verwijzen wij u naar www.akkoordslotervaart.nl. 
U kunt ook bellen met 030-2320892.

Met vriendelijke groet,

Namens Slotervaart,

Mr. W.J.M. van Andel,

Wijn & Stael Advocaten te Utrecht (www.wijnenstael.nl)

http://www.akkoordslotervaart.nl


4



5

VÓÓR 24 MAART 2020 RETOURNEREN IN DE BIJGESLOTEN GEFRANKEERDE 
RETOURENVELOP

VOLMACHT STEMMING AKKOORD SLOTERVAART

In het faillissement van Slotervaartziekenhuis B.V. 

Rechtbank Amsterdam

Faillissementsnummer: F.13/18/340

Verificatievergadering: 2 april 2020 om 10.00 uur

De ondergetekende:

[NAAM CREDITEUR – in te vullen door drukker]

[NUMMER CREDITEUR – in te vullen door drukker]

Die in het faillissement van Slotervaartziekenhuis B.V. de volgende concurrente vordering 

heeft:

[INVULLEN VORDERING CONFORM TEMPLATE CURATOREN – in te vullen door drukker]

Verklaart hierbij een volmacht te verlenen aan:

 mr. drs. W.J.M. van Andel, advocaat van Slotervaart en werkzaam bij Wijn & Stael 

Advocaten, met het recht van substitutie, 

om hem/haar te vertegenwoordigen op de bovengenoemde verificatievergadering, door een 

stem uit te brengen die strekt tot het aannemen van het akkoord zoals omschreven in het 

ontwerp dat is gepubliceerd op de website www.akkoordslotervaart.nl

DATUM:

NAAM:

HANDTEKENING:

LET OP: BIJVOEGEN: 

o Als de crediteur een privépersoon is: een kopie van het identiteitsbewijs; OF
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o Als de crediteur een rechtspersoon is: een kopie van een uittreksel uit het 

handelsregister (‘KvK uittreksel’) waaruit blijkt dat degene die de volmacht tekent, 

bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.


