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BEWIJS VAN SCHULDVORDERING
(Artikel 50.1, 65.2(4), 81.2(1), 81.3(8), 81.4(8), 81.5, 81.6, 102(2), 124(2), 128(1) en 51(1)(e) en 66.14(b) van de Canadese Bankruptcy and
Insolvency Act, hierna te noemen: ‘de wet’)

inzake het faillissement van
HII (72) GP INC.
te Halifax, Nova Scotia, Canada en de vordering van
, crediteur.
Ik,

(naam crediteur of ondertekenend vertegenwoordiger) te

________________________________

(stad en provincie),

VERKLAAR HIERBIJ:
1.

Dat ik een crediteur ben van de bovengenoemde debiteur (of dat ik)
ben van

(functie of titel)
(naam crediteur of ondertekenend vertegenwoordiger).

Alle kennisgevingen of correspondentie betreffende deze vordering dienen te worden verstuurd naar het volgende adres:

Telefoon:

Fax:

E-mail:

2.

Dat ik kennis heb genomen van alle omstandigheden met betrekking tot de hierna genoemde vordering.

3.

Dat de debiteur op de datum van het faillissement, te weten 19 juni 2013, aan de crediteur schuldig was, en nog steeds is, de somma van
$_______________________, zoals gespecificeerd in het rekeningoverzicht (of de beëdigde verklaring of de plechtige verklaring) dat/die is
bijgevoegd als Bijlage A, na verrekening van eventuele tegenvorderingen waarop de debiteur recht heeft. (Het bijgevoegde
rekeningoverzicht, de beëdigde verklaring of plechtige verklaring dient een specificatie te bevatten van de ontvangstbewijzen of
ander bewijsmateriaal ter ondersteuning van de vordering.)

4.

(Vink juiste categorie aan en vul aan)
( ) A. CONCURRENTE VORDERING VAN $.
(anders dan als klant volgens artikel 262 van de wet)
Dat ik met betrekking tot deze schuld geen activa van de debiteur in bezit heb die als onderpand dienen voor de vordering (controleer
juistheid omschrijving ) en:
( ) op grond van artikel 136 van de Bankruptcy and Insolvency Act een beroep doe op een voorkeursrecht ten aanzien van het bedrag van $
. (Vermeld in een bijlage nadere informatie ter ondersteuning
van het voorkeursrecht waarop u zich beroept.)
( ) geen beroep doe op een voorkeursrecht met betrekking tot het bedrag van $
;
( ) B. VORDERING VAN VERHUURDER UIT HOOFDE VAN EEN HUUROVEREENKOMST VAN $
.
Dat ik hierbij een vordering indien op grond van artikel 65.2(4) van de wet; de gegevens van deze vordering zijn als volgt: (Vermeld
volledige gegevens van de vordering, met inbegrip van de berekeningen waarop de vordering gebaseerd is.)
( ) C. PREFERENTE VORDERING VAN $
.
Dat ik als onderpand voor deze schuld activa van de debiteur in bezit heb ter waarde van $
,
met
de
volgende
gegevens: (Geef volledige gegevens met betrekking tot het onderpand, met inbegrip van de datum waarop het onderpand is
verstrekt en de geschatte waarde van het onderpand, alsmede een exemplaar van de onderliggende documentatie)
( ) D. VORDERING VAN EEN LANDBOUWER, VISSER OF PERSOON WERKZAAM IN DE AQUACULTUUR VAN $
Dat ik hierbij een vordering indien uit hoofde van artikel 81.2(1) van de wet voor het verschuldigde bedrag van $
(Voeg een kopie van de verkoopovereenkomst en ontvangstbewijzen bij.)
( ) E. VORDERING VAN LOONGERECHTIGDE VAN $
Dat ik hierbij een vordering indien uit hoofde van artikel 81.3(8) van de wet (faillissement) voor het bedrag van $

.
.

.
.

Page 1 of 2

( ) F. VORDERING VAN EEN WERKNEMER VOOR EEN ONBETAALD BEDRAG VAN $
VOOR DE PENSIOENREGELING.
Dat ik hierbij een vordering indien uit hoofde van artikel 81.5 van de wet (faillissement) voor het bedrag van $
.
Dat ik hierbij een vordering indien uit hoofde van artikel 81.6 van de wet (curatele) voor het bedrag van $
.
( ) G. VORDERING OP EEN BESTUURDER VAN $
.
(in te dienen wanneer een voorstel voorziet in een schikking van vorderingen op bestuurders)
Dat ik hierbij een vordering indien uit hoofde van artikel 50(13) van de wet, met de volgende gegevens: (Vermeld volledige gegevens van de
vordering, met inbegrip van de berekeningen waarop de vordering gebaseerd is.)
( ) H. VORDERING VAN EEN CLIËNT VAN EEN FAILLIET EFFECTENHUIS VAN $
.
Dat ik hierbij als cliënt een vordering indien op het nettovermogen zoals omschreven in artikel 262 van de wet, met de volgende gegevens:
(Vermeld volledige gegevens van de vordering, met inbegrip van de berekeningen waarop de vordering gebaseerd is.)
5.

Dat ik (of de bovengenoemde crediteur) naar mijn beste weten, (of niet) verwant ben (of is) aan of verbonden ben (of is) met de debiteur in de
zin van artikel 4 van de wet, en dat ik (of deze crediteur) (of niet) op onzakelijke wijze met de debiteur heb (of heeft) gehandeld. (Doorhalen
wat niet van toepassing is.)

6.

Dat in onderstaand overzicht de betalingen worden weergegeven die ik heb ontvangen van, en de tegoeden die ik heb toegekend aan de
debiteur en de overdrachten tegen een te lage waarde in de zin van lid 2(1) van de wet waarbij ik belanghebbende of betrokken ben geweest
met de debiteur binnen een periode van drie maanden (of, als de crediteur en de debiteur verwant of verbonden zijn in de zin van artikel 4 van
de wet of niet op zakelijke wijze met elkaar gehandeld hebben, binnen 12 maanden) onmiddellijk voorafgaand aan de datum van het
oorspronkelijke faillissement in de zin van lid 2(1) van de wet: (Vermeld gegevens van betalingen, kredieten en overdrachten tegen te lage
waarde.)
(Uitsluitend van toepasselijk in het geval van faillissement van een natuurlijke persoon)

()

Graag ontvang ik op bovenvermeld adres een kopie van het rapport van de curator naar aanleiding van het verzoek om decharge door de
failliet overeenkomstig lid 170(1) van wet.

Opgemaakt te __________

op

2___.

(handtekening en naam)

(handtekening crediteur die een natuurlijke persoon is)
- of (bedrijfsnaam crediteur)

(handtekening en naam)

(handtekening, naam en functie of titel ondertekenend
vertegenwoordiger)

OPMERKING: Indien een beëdigde verklaring of een plechtige verklaring wordt bijgevoegd dient deze te zijn opgemaakt door een bevoegd functionaris.
Indien een kopie van dit formulier elektronisch wordt verzonden door middel van bijvoorbeeld e-mail, dienen de naam en contactgegevens van de
afzender onderaan het document te worden vermeld, zoals omschreven in Formulier 1.1.
LET OP:

Een curator kan volgens artikel 128(3) van de wet een zekerheid terugbetalen door de schuld of de door de crediteur in een bewijs van zekerheid
geschatte waarde van de zekerheid aan de crediteur te vergoeden.
Artikel 201(1) van de wet voorziet in strenge sancties voor valse vorderingen, bewijsvoering, verklaringen of rekeningoverzichten.

VOLMACHT
(artikel 102(2), 51(1) (e) en 66.15(3) (b) van de wet)
BETREFFENDE HET FAILLISSEMENT VAN: HII
Ik (of wij),

(72) GP INC., failliet

(naam crediteur of ondertekenend vertegenwoordiger), te

een crediteur in bovengenoemd faillissement, benoem(en) hierbij

(stad en provincie)

van

als

mijn (of onze) gevolmachtigde in bovengenoemd faillissement, behalve voor het ontvangen van uitkeringen, met (of zonder) de macht van
substitutie.
Opgemaakt te __________

op

2___

(handtekening en naam)

(naam van crediteur die een natuurlijke persoon is)
- of (bedrijfsnaam crediteur)

(handtekening en naam)

(handtekening, naam en functie of titel ondertekenend
vertegenwoordiger)
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DEZE INFORMATIE DIENT TER ONDERSTEUNING BIJ HET INVULLEN VAN EEN BEWIJS VAN
SCHULDVORDERING

•

Het bewijs van schuldvordering dient te worden ondertekend door de persoon die het formulier invult.

•

Het formulier dient door een getuige mede te worden ondertekend.

•

Vermeld het volledige adres waarnaar alle kennisgevingen en de correspondentie kunnen worden
verzonden.

•

Het bedrag van het rekeningoverzicht moet overeenstemmen met het bedrag dat wordt gevorderd in
het bewijs van schuldvordering.

PARAGRAAF 1 VAN HET BEWIJS VAN SCHULDVORDERING
•

De crediteur moet de volledige wettelijke bedrijfsnaam vermelden.

•

Indien de persoon die het bewijs van schuldvordering invult niet de crediteur zelf is, dient deze zijn
functie of titel te vermelden.

PARAGRAAF 3 VAN HET BEWIJS VAN SCHULDVORDERING
•

Bij het ingevulde bewijs van schuldvordering dient een gespecificeerd rekeningoverzicht en
ondersteunende documentatie te worden gevoegd.

PARAGRAAF 4 VAN HET BEWIJS VAN SCHULDVORDERING
•

De persoon die de vordering indient moet de juiste paragraaf aanvinken en de gevraagde informatie
verstrekken.

PARAGRAAF 5 VAN HET BEWIJS VAN SCHULDVORDERING
•

De persoon die de vordering indient moet aangeven of hij/zij verwant is aan of verbonden is met de
debiteur zoals omschreven in artikel 4 van de Bankruptcy and Insolvency Act, door te omcirkelen,
onderstrepen of door te halen wat wel of niet van toepassing is.

PARAGRAAF 6 VAN HET BEWIJS VAN SCHULDVORDERING
•

De persoon die de vordering indient moet een gespecificeerd overzicht bijvoegen (Bijlage B) van alle
ontvangen betalingen en/of verleende kredieten:
−

gedurende de drie maanden voorafgaand aan het faillissement of het voorstel, in het geval dat
de persoon die de vordering indient en de schuldenaar niet verwant of verbonden zijn;

−

Gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan het faillissement of het voorstel, in het geval
dat de persoon die de vordering indient en de schuldenaar wel verwant of verbonden zijn.

