FORMULIER INDIENING VORDERING VIA MIO EN MOSCOW
Toelichting vordering indienen
Indien u een vordering heeft op Via Mio ’s-Gravenhage B.V. (met handelsnaam: Moscow), Via Mio Leiden
B.V. (met handelsnamen: Via Mio, Via Mio Noordwijk Heren, Via Mio Noordwijk Dames, Via Mio
Hilversum, Via Mio Lisse of Via Mio Aalmarkt), Moscow Harbour B.V. of Rue Honoré B.V., dan kunt u deze
vordering indienen in het faillissement. Het is op dit moment nog niet te zeggen of en wanneer er betaling
van (een deel van) uw vordering kan plaatsvinden. Wij adviseren u om de websites www.viamio.nl en
https://webshop. moscowdesign.nl in de gaten te houden en voor vragen de Q&A op die websites te
raadplegen.
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Hoe kunt u uw vordering indienen?
Voor het indienen van uw vordering kunt gebruik maken van dit formulier. Wij verzoeken u om alle velden
in dit formulier in te vullen. Het ingevulde formulier kunt u, samen met de bewijsstukken van uw vordering,
vervolgens per post of per e-mail sturen naar het adres onderaan dit formulier. Bij bewijsstukken moet u
denken aan (bijvoorbeeld) de factuur inclusief het betalingsbewijs. Zonder bewijsstukken zal de vordering
niet kunnen worden geverifieerd.
Ondergetekende:

Op welke B.V. heeft u een vordering?
Uw achternaam:
Uw voornaam of voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Land:
Uw referentie (indien van toepassing):
Telefoonnummer:
Mobiel:
(IBAN) rekeningnummer voor evt.
uitkering:
Tenaamstelling rekening:
E-mail:

○ Via Mio ’s-Gravenhage B.V.
○ Via Mio Leiden B.V. (ook website bestellingen)
○ Moscow Harbour B.V.
○ Rue Honoré B.V.
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Meldt de volgende vordering ter verificatie aan:
Totale vordering (inclusief BTW):
BTW:
Wat is de grond van uw vordering
(bijvoorbeeld: betaalde
webshopbestelling niet ontvangen,
geretourneerde bestelling niet terug
betaald gekregen etc.)
Wenst het volgende zekerheidsrecht of voorrang in te roepen (let op: alleen indien van toepassing):
Omschrijving recht:

Bijlagen:
kopie facturen;
Kopie bestelbewijs;
kopie betalingsbewijs;
en bij beroep op een recht:
eventueel daarop betrekking hebbende stukken;
specificatie geleverde artikelen;
omschrijving wijze waarop identificatie mogelijk is.
Overige opmerkingen:

Handtekening:

Datum: ___________________________

Svp ingevuld per post of e-mail zenden aan:

DVDW Advocaten
mr. H.M.D. Bentfort van Valkenburg
Postbus 85850
2508 CN DEN HAAG,
E: viamio@dvdw.nl / F: 070-350 10 24
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