
Berichtgeving ten behoeve van andere belanghebbenden 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

U heeft een (of meerdere) emailbericht(en) gestuurd naar het email adres we@okkerse-schop.nl 

aangaande het faillissement van Welkom Energie. Vanwege de zeer grote hoeveelheid e-mails die 

naar dit e-mailadres werden verzonden is de faillissementsboedel helaas nog niet in staat geweest 

daar inhoudelijk kennis van te nemen en/of inhoudelijke op in te gaan. Om die reden ontvangt u dit 

automatisch gegenereerde e-mailbericht met een standaard tekst. De curator vraagt uw begrip 

daarvoor. Getracht zal worden alsnog zo spoedig mogelijk op uw email(s) in te gaan. Dat zal 

overigens nog wel enige tijd kunnen duren. De curator verzoekt u in de tussentijd niet zelf te 

informeren naar de stand van zaken en/of te mailen. Het is overigens mogelijk dat u eerder een 

soortgelijke reactie als deze heeft ontvangen of dat u dit bericht meerdere keren ontvangt (mogelijk 

als gevolg van het feit dat u meerdere e-mails heeft verzonden). Daarvoor dan verontschuldigingen.     

Op vragen en/of opmerkingen over de welkomstkorting  en/of schadevergoedingsaanspraken 

wegens hogere tarieven bij uw nieuwe energieleverancier zal de curator overigens in het geheel niet 

(meer) reageren. Daarvoor verwijst de curator u naar de openbare faillissementsverslagen en nadere 

informatie die op de website van zijn kantoor zal worden geplaatst. Op de website zal periodiek de 

stand van zaken in het faillissement worden vermeld, de verwachte wijze en termijn van afwikkeling 

en in het bijzonder ook aandacht worden besteed aan de wijze waarop de onderwerpen 

“welkomstkorting” en “schadevergoedingsaanspraken wegens hogere tarieven bij uw nieuwe 

energieleverancier” zullen worden afgewikkeld. Ook voor vragen of opmerkingen over uw bij 

incassokantoor Collect4u in behandeling zijnde dossier, wordt u verwezen naar onze website.  

De curator zal in de openbare faillissementsverslagen die iedere drie maanden worden uitgebracht 

en in de berichten die op de website van het kantoor van de curator zullen worden geplaatst (en zo 

nodig separaat/tussentijds) melding maken van ontwikkelingen met betrekking tot de in deze -email 

genoemde onderwerpen alsook de overige ontwikkelingen in het faillissement die op u betrekking 

kunnen hebben.   

De curator kan ondanks zijn begrip voor uw situatie, vanwege de omvang van de groep voormalig 

Welkom Energie klanten en belanghebbenden thans helaas niet verder inhoudelijk ingaan op 

individuele vragen en/of opmerkingen die in een eerder stadium werden gesteld of naar aanleiding 

van deze e-mail nog bij u zouden bestaan. De curator vraagt daar uw begrip voor. De curator zal 

daarom ook niet meer kunnen reageren op e-mails over de in deze e-mail genoemde onderwerpen. 

De curator probeert alle betrokkenen zo spoedig mogelijk gelijktijdig te informeren zodra dat 

mogelijk is. Overigens is de in deze e-mail genoemde werkwijze en de inhoud en manier van 

communicatie  met de rechter-commissaris afgestemd.  

Er op vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,  

Met vriendelijke groet, 

Namens J.M. van Raaijen, curator 

 


