
Geachte heer, mevrouw, 

Bij vonnis van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda d.d. 23 juli 2019 is in staat van 

faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Broyeurfabriek 

Nederland B.V., statutair gevestigd te Middelburg en kantoorhoudende te (5661 NG) Geldrop, aan 

De Hooge Akker 12, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61830992, met 

benoeming van mevrouw mr. M. Pellikaan tot rechter-commissaris en met aanstelling van 

ondergetekende tot curator. De gefailleerde onderneming handelde eveneens onder de namen: 

Broyeurspecialist.nl, Broyeur, Move Douchecabine, Moveflame, Megamove.nl, Daewooliving Tech 

Holland, Waterlove, Broyeurfabriek Nederland en Hormac. 

Door Broyeurfabriek Nederland B.V. zijn tot voor kort butaan/propaan gasgeisers MoveFlame2 en 

MoveFlame3 verkocht. Deze gasgeisers worden ook wel aangeduid als JSD20-W03 en JSD12-W03. 

De betreffende gasgeisers zien er als volgt uit: 

 

Uit de administratie van de gefailleerde onderneming maak ik op dat u mogelijk tussen 2015 en 

heden een dergelijke gasgeiser hebt gekocht.  

Door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is geconstateerd dat voor beide typen 

gasgeisers de zogenaamde conformiteitsbeoordelingsprocedure niet of onvoldoende is uitgevoerd. 

Ten gevolge daarvan kan niet met zekerheid worden vastgesteld of de betreffende gasgeisers 

voldoende veilig zijn in het gebruik. Het gebruik van niet-geteste geisers kan onder andere het 

risico van brand en koolmonoxidevergiftiging met zich meebrengen. Vandaar dat de NVWA 

adviseert onmiddellijk met het gebruik van de gasgeisers te stoppen.  

Het vorenstaande zou mogelijk tot schade uwerzijds kunnen leiden. Uw eventuele concurrente 

vordering kunt u bij mij in het faillissement ter verificatie aanmelden door middel van de 

schriftelijke indiening van uw vordering. Waar nodig kan ik in een later stadium bewijsstukken van 

het bestaan en de omvang van die vordering bij u opvragen. De indiening kan louter schriftelijk 

geschieden door toezending aan: 

mr. H.J. Alberts 

curator in het faillissement Broyeurfabriek Nederland B.V. 

Postbus 149 

5000 AC  Tilburg 



Ik wijs u erop dat het echter niet waarschijnlijk is dat de faillissementsboedel uiteindelijk in staat 

zal zijn enige uitkering aan concurrente crediteuren te kunnen doen. Daarover wordt u door mij te 

zijner tijd nader schriftelijk geïnformeerd.  

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

H.J. Alberts, curator 


