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Aan concessie- en consignatiehouders van V&D B.V. 
 
Onderwerp: liquidatie-uitverkoop V&D 
 
Datum: 18 maart 2016 
   
 

URGENT 

  

   

Geachte concessie- of consignatiehouder, 

U bent een concessie- of consignatiehouder van V&D. Er bevindt zich mogelijk in (een deel van) 

de filialen van V&D nog voorraad die u op basis van uw hoedanigheid van concessie- of 

consignatiehouder aan V&D heeft geleverd. U bent reeds bericht omtrent de procedure rondom 

het terughalen van deze zaken. In aanvulling daarop kunnen wij u nu als volgt berichten. 

 

De warenhuizen van V&D zullen mogelijk tijdelijk worden heropend ten behoeve van een 

liquidatie-uitverkoop. Indien dit het geval is zullen de 62 warenhuizen van V&D op 23, 24 en 25 

maart gefaseerd open gaan voor een periode van drie of vier weken, afhankelijk van de 

vestiging. Voor de uitvoering hebben de curatoren een overeenkomst gesloten met Gordon 

Brothers Europe (“GBE”), een internationale partij de gespecialiseerd is in het leeghalen van 

winkels. In Nederland is GBE eerder betrokken geweest bij onder meer het sluiten van de 

winkels van Maison de Bonneterie. 

 

Wellicht bent u erin geïnteresseerd om de op grond van de met V&D gesloten concessie- of 

consignatieovereenkomst aan u toebehorende voorraad, die zich thans nog bij V&D bevindt, te 

verkopen. Indien u daarvoor openstaat, kunt u daarover contact opnemen met GBE, specifiek 

met Chris Stockdale. De heer Stockdale is te bereiken via het volgende e-mailadres: 

c.stockdale@gordonbrotherseurope.com.  

 

Het is mogelijk dat u inmiddels een aanvang heeft gemaakt met het terughalen van uw zaken. U 

kunt in dat geval ervoor kiezen om, ten aanzien van de zaken die u nog niet heeft opgehaald, in 

onderhandeling te treden met GBE. Indien de uitkomst daarvan is dat u de zaken in een deel van 

de vestigingen verkoopt en bij die vestigingen derhalve geen zaken meer op zult komen halen, 
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zal de boedelbijdrage die u heeft gestort die ziet op het bezoeken van die specifieke filialen aan 

u worden terugbetaald. 

 

Het bovenstaande doet er niet aan af dat u er ook nog altijd voor kunt kiezen om uw zaken 

(alsnog) op te halen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als reeds uiteengezet in de brief die 

u in een eerder stadium heeft ontvangen.  

 

Deze brief betreft uitdrukkelijk niet de voorraad bij DocData. Over de daar aanwezige zaken bent 

u in een eerder stadium reeds geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

H. De Coninck-Smolders en C. van de Meent, curatoren 

 

 


