Vragenlijst
‘Verzoek om verhoging’
Garantstellingsregeling
curatoren 2012
Let op:
 Met dit formulier kunt u uw aanvraag om verhoging van het
reeds verstrekte voorschot als bedoeld in de artikelen 138,
lid 10 en 248, lid 10, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
en de artikelen 42, 43 en 47 van de Faillissementswet
indienen.
 Deze vragenlijst is uitsluitend bedoeld voor het indienen van
verhogingsverzoek. Voor een nieuw verzoek (eerste
aanvraag) moet u de vragenlijst ‘nieuw verzoek’ gebruiken.
U vindt dit formulier op www.justis.nl.
 U wordt verzocht de vragenlijst digitaal in te vullen.
 Alle hieronder staande vragen dienen volledig en juist te
worden beantwoord. Het onvolledig en/of onjuist
beantwoorden van de vragen betekent dat het
verhogingsverzoek niet in behandeling zal worden genomen.
Stuur uw vragenlijst per e-mail naar: trackgsr@minvenj.nl

1

Informatie lopende garantstelling
Naam gefailleerde(n)
Dossiernummer

VS

Aantal reeds in dit faillissement bestede uren

2

Het huidige boedelsaldo bedraagt

€

Schulden aan preferente crediteuren

€

Schulden aan concurrente crediteuren

€

Stand van zaken

Geef een (korte) omschrijving van de
stand van zaken met betrekking tot
de (onder de garantstelling verrichte)
werkzaamheden.

3

Financiële onderbouwing verhogingsverzoek

A

Nog te maken kosten voor het doen van een (aanvullend) verhaalsonderzoek:

>
>

U heeft overigens de mogelijkheid om via de Belastingdienst gratis verhaalsinformatie te verkrijgen
Let op: reeds gemaakte kosten komen bij het verhogingsverzoek niet voor vergoeding in aanmerking!
N.v.t.
Ja, specificatie bedrag:



Kosten onderzoeksbureau €

x
Maart 2017

(rechts-)persoon(en) =

€

2 van 3

B

€



Kosten deskundige/accountant €



Curator

uren x basisuurtarief €

x ervaringsfactor

= €



Medew.

uren x basisuurtarief €

x ervaringsfactor

= €



Zichttaxatie(s)

€



Kadaster

€



€



€



€



€

TOTAAL excl. BTW

€

Nog te maken kosten voor het doen van een (aanvullend) vooronderzoek:
N.v.t.
Ja, specificatie bedrag:

C

€



Kosten deskundige/accountant €



Curator

uren x basisuurtarief €

x ervaringsfactor

= €



Medew.

uren x basisuurtarief €

x ervaringsfactor

= €



€



€



€



€

TOTAAL excl. BTW

€

Nog te maken kosten in verband met het instellen van een procedure:
N.v.t.
Ja, specificatie bedrag:


Curator

uren x basisuurtarief €

x ervaringsfactor

= €



Medew.

uren x basisuurtarief €

x ervaringsfactor

= €



Medew.

uren x basisuurtarief €

x ervaringsfactor

= €



Verschotten

€



Deurwaarder

€



Beslag/Griffierecht

€



Griffierecht/kosten procureur

€



Eventuele proceskostenveroordeling

€



€



€



€



€

TOTAAL excl. BTW

€

TOTAAL GENERAAL (A + B + C) excl. BTW

€
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Toevoeging(en)

Heeft u aan de gegeven antwoorden
nog iets toe te voegen dat van
belang kan zijn voor de beoordeling
van uw aanvraag?

Ja, namelijk:

Nee

5

Ondertekening
>

Let op: Justis hecht eraan u erop te wijzen dat informatie die u in het kader van de GSR bij Justis aanlevert,
aan derden verstrekt kan worden als hierom met geldige wettelijke reden (bijvoorbeeld op grond van de
Wet openbaarheid van bestuur) wordt gevraagd. Stuurt u daarom niet meer gegevens in dan waarom
gevraagd is, en meldt u het s.v.p. als in de door u aangeleverde stukken passages voorkomen die perse
vertrouwelijk moeten blijven, met de reden daarvan.

Uw dossierkenmerk
Handtekening

Dag

Datum en Handtekening

Maand

Jaar

