
 

 

 
  
 

 

 

’s-Hertogenbosch, 1 oktober 2019 

   

Faillissements
medewerker: 

mr. R.A.M. (Rik) Tummers e-mail: riktummers@lxa.nl 

telefoon: +31 (0)73 700 36 36 onze referentie: 20190656 

fax: +31 (0)73 700 36 01 uw referentie:  

    

betreft: Railpromo B.V. / Faillissement 

 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 

Op 6 augustus 2019 is Railpromo B.V., handelend onder de naam Dinner Train, kantoorhoudende te 

(5223 MP) ’s-Hertogenbosch aan de Bordeslaan 471, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 58032398 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. S.J.O. de Vries 

tot rechter-commissaris en aanstelling van mijn kantoorgenoot mr. M.C.H.G. Winkels tot curator.  

 

U heeft een kaartje gekocht of u heeft een cadeaubon ontvangen waarmee u een rit in de Dinner 

Train heeft gereserveerd. Als gevolg van het faillissement van Railpromo B.V. zijn alle treinritten 

noodgedwongen geannuleerd. Reeds geplande ritten kunnen en zullen dus geen doorgang vinden nu 

ze niet meer door Railpromo B.V. kunnen worden uitgevoerd. 

 

De curator is verheugd u te kunnen berichten dat met Train Charter Events B.V. (hierna: Train 

Charter) een doorstart van de activiteiten van Dinner Train is gerealiseerd. Van Train Charter zult u 

gelijk met deze brief een e-mail ontvangen waarin zij u een aanbod doet om alsnog - uiterlijk 31 

maart 2020 - mee te gaan met de Dinner Train tegen betaling van een bedrag van € 10,00 per 

persoon.  

 

Indien u van het aanbod van Train Charter gebruik wilt maken, dan dient u dat aan Train Charter 

kenbaar te maken. (Indien en voor zover nodig bevestig ik u dat u de curator daar niet zelf over 

dient te informeren.) In dat geval lijdt u schade van € 10,00 per gekocht kaartje/ontvangen 

cadeaubon. Dit zijn namelijk de extra kosten die u moet maken om alsnog uw kaartje te 

verzilveren.  

 

Indien u geen gebruik maakt van het aanbod van Train Charter, dan lijdt u schade ter hoogte van 

het oorspronkelijke aankoopbedrag van het kaartje/de cadeaubon.  

 

LS 



 

In beide gevallen hoeft u geen contact met de curator op te nemen, ook niet als u uw vordering al 

heeft ingediend. Uiterlijk in de week van 20 april 2020 ontvangt u van de curator een bevestiging 

van uw vordering. Tot die tijd vragen wij uw geduld, u zult immers tot dan niets van de curator 

vernemen. Mocht u informatie wensen over de afwikkeling van het faillissement dan kunt u in het 

Centraal Insolventieregister de faillissementsverslagen raadplegen via: 

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/01.obr.19.257.F.1300.1.19 

 

Voor de goede orde: op dit moment kunnen geen mededelingen worden gedaan of u al dan niet enig 

bedrag terug ontvangt. Pas bij de afwikkeling van het faillissement zult u daarover door ons worden 

geïnformeerd.  

 

De curator vertrouwt erop dat u gezien de omstandigheden alsnog een passende oplossing wordt 

aangeboden. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens mr. M.C.H.G. Winkels, curator, 
 
  
 
Rik Tummers 
faillissementsmedewerker 
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