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À moi

néerlandais

français

   
Traduire le message

Désactiver pour : néerlandais

Geachte
 
Gelieve ons wat recente info te verlenen ivm Brouwersstraat 11/13. 
Hebt u al aanpassingen aangebracht ondertussen aan het gebouw/gevel?
 
Bedankt
 
Mvg
 
 

 
 
 
Van: Marc Bossaer [mailto:marc.bossaer@mbtronics.com] 
Verzonden: woensdag 21 maart 2018 15:40



Aan: Butstraen Valerie | dienst Financiën <Valerie.Butstraen@depanne.be>
Onderwerp: Adresse pour MB Technology
 
Bonjour Madame,

MB Tronics sprl

1140      EVERE

Bonne fin de journée,
Marc Bossaer.

Marc 
Bossaer <marc.bossaer@mbtronics.com>

ven. 21
sept. 16:18

À Valerie.Butstraen

Bonjour Madame,

Suite à votre demande, vous trouverez en annexe les "bebouwde percelen" à mon nom (Kasteelstrat et 

Brouwersstraat 11/13).  Nous arrêterons nos activités à La Panne au nom de MB Technology au 31 mars 

2019. Je cherche un acheteur franchiseur en France qui saura acheter l'ensemble des "percelen".  Je pense 

que seul un grand groupe sait faire quelque chose de valable sur ces surfaces. En ce qui concerne la vente 

du stock suite à la fin d'activité de MB Technology je suppose que le pdf joint qui provient de mon syndicat 

des indépendants, est toujours d'application et est aussi valable à La Panne.  En fin de mail, vous trouverez 

une traduction de ce pdf. Si vous avez la moindre objection à cette liquidation de stock, veuillez m'en 

informer avant le 1 octobre 2018.

A partir du 1 novembre 2018, aucun refus de la part de la commune de La Panne ne sera acceptable.

Le site internet qui mentionnera  les prix des articles de MB Technology est: http://www.depanneonline.info/

Ce site était d'abord destiné pour d'éventuels problèmes avec votre commune (en plus de 

http://avotrebondroit.com/ ); mais actuellement, les réseaux sociaux sont plus appropriés pour les litiges.

Cordialement,

Marc Bossaer.

Dag mevrouw,

Na uw verzoek vindt u bijgevoegd "bebouwde percelen" op mijn naam (Kasteelstrat et Brouwersstraat 11/13). 

We stoppen onze activiteiten in De Panne namens MB Technology op 31 maart 2019. Ik ben op zoek naar 

een franchisekoper in Frankrijk die alle percelen koopt. Ik denk dat alleen een grote groep iets waardevols 

kan doen op deze oppervlakken. Met betrekking tot de verkoop van de voorraad na het einde van de 

activiteit van MB Technology, veronderstel ik dat de bijgevoegde PDF van mijn unie van onafhankelijken, nog



steeds van toepassing is en ook geldig is in De Panne. Aan het einde van de e-mail vindt u een vertaling van

deze pdf. Als u bezwaar hebt tegen deze liquidatie van aandelen, moet u mij dit vóór 1 oktober 2018 melden.

Vanaf 1 november 2018 zal geen enkele weigering van de gemeente De Panne aanvaardbaar zijn.

De website die de prijzen van MB Technology's artikelen zal vermelden is: http://www.depanneonline.info/

Deze site was oorspronkelijk bedoeld voor mogelijke problemen met uw gemeente (naast 

http://avotrebondroit.com/); maar momenteel zijn sociale netwerken meer geschikt voor geschillen.

Met vriendelijke groeten,

Marc Bossaer.

Traduction PDF:

Moet ik nog steeds een faillissement aanmelden bij de FOD

Economie?

06/10/2014 -

De heer R.J. de Wavre vraagt ons: "Is het waar dat de liquidatiewet is veranderd en dat het niet langer nodig 

is?

om de administratie te informeren? "

Laten we ons eerst herinneren aan een verkoop onder de naam "liquidatie" of onder een naam

equivalent is toegestaan wanneer een bepaalde omstandigheid de versnelde doorstroming van a 

noodzakelijk maakt

voorraad of een assortiment van goederen.

Sinds 31 mei 2014 is de melding van een verkoop in vereffening met de FOD Economie inderdaad gebeurd

zijn verwijderd.

U blijft echter gebonden aan de bepalingen van Boek VI "Marktpraktijken en

consumentenbescherming "van de Code voor economisch recht 

(http://economie.fgov.be/en/modules/regulation

/loi/20130228_code_droit_economique_-_livre_vi.jsp).

Het beschrijft de verplichtingen waaraan ondernemingen zijn onderworpen en geeft een beperkte 

opsomming van de

omstandigheden waarin een dergelijke verkoop kan plaatsvinden:

- rechterlijke beslissing;

- overlijden van de verkoper;

- hervatting van een bedrijf;

- stopzetting van activiteiten;

- sluiting of verplaatsing van een verkooppunt;

- renovaties van meer dan 20 werkdagen;

- ernstige schade aan de populatie veroorzaakt door een ramp;

- significante inmenging in de activiteit (bijv. straatwerk);

- toegang van de verkoper tot het pensioen.

Alleen goederen die deel uitmaken van de voorraad van het bedrijf vóór het begin van de liquidatie kunnen 

zijn



te koop aangeboden of verkocht in liquidatie.

Een verkoop in liquidatie is beperkt tot maximaal 5 maanden. In geval van liquidatie als gevolg van pensioen,

de verkoop is beperkt tot een jaar. Tijdens deze verkoop is het bedrijf verplicht om zijn prijzen te verlagen

verkoop en hij mag met verlies verkopen.

Ook wordt verwacht dat de wachttijd voor de saldi voortaan niet van toepassing is

verkoop in liquidatie.


