
 

 

Steeds meer horecabedrijven failliet verklaard
 
Aantal faillissementen in februari over de hele linie

Aan de financieel-economische redactie,

UTRECHT – De horecabedrijven verkeren in zwaar weer. Steeds m eer bedrijven in deze sector 
gaan over de kop. Waren het vorige maand er 35, nu zijn het er 57. 
steeg het aantal faillissementen in de horeca vorig e maand met 43%. H
faillissementen in februari nam vergeleken met 2010 

Ook het aantal failliet verklaarde onroerendgoedbedrijven blijft toenemen. De rechter verklaarde vorige 
maand 24 bedrijven failliet, wat een stijging van 41% is

De bouwsector vertoont lichte tekenen van herstel, maar heeft het nog steeds moeilijk. In februari 
gingen 101 bedrijven failliet. In januari waren dit er 120.

Provincies 
Het aantal faillissementen dat werd uitgesproken nam het sterk
met 27%. 171 bedrijven werden failliet verklaard. De provincie Zuid
faillissementen. Derde is de provincie Overijssel. 71 bedrijven wat een stijging van 13% betekent.

In de overige provincies bleef het aantal faillissementen gelijk of nam het af. 
Friesland, Flevoland en Zeeland was de daling het sch
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Noot voor de redactie 
Graphics van het aantal faillissementen per branche en 
downloaden op:  

-  http://www.faillissementsdossier.nl/pers/faillissementen_per_branche_februari_2011.png
-  http://www.faillissementsdossier.nl/pers/faillissementen_per_provincie_ februari_2011.png

De graphics mogen met bronvermelding gepubliceerd worden.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met 
 t. 06 553 96605, e. marcel@faillissementsdossier.nl

Steeds meer horecabedrijven failliet verklaard   

in februari over de hele linie lichtelijk gedaald 

economische redactie, 

De horecabedrijven verkeren in zwaar weer. Steeds m eer bedrijven in deze sector 
gaan over de kop. Waren het vorige maand er 35, nu zijn het er 57. Ten opzichte van vorig jaar 
steeg het aantal faillissementen in de horeca vorig e maand met 43%. H et totale 

nam vergeleken met 2010 lichtelijk af en daalde met 

Ook het aantal failliet verklaarde onroerendgoedbedrijven blijft toenemen. De rechter verklaarde vorige 
maand 24 bedrijven failliet, wat een stijging van 41% is ten opzichte van 2010. 

vertoont lichte tekenen van herstel, maar heeft het nog steeds moeilijk. In februari 
gingen 101 bedrijven failliet. In januari waren dit er 120. 

Het aantal faillissementen dat werd uitgesproken nam het sterkst toe in de provincies Noord
met 27%. 171 bedrijven werden failliet verklaard. De provincie Zuid-Holland steeg met 8% naar 181 
faillissementen. Derde is de provincie Overijssel. 71 bedrijven wat een stijging van 13% betekent.

bleef het aantal faillissementen gelijk of nam het af. In de provincies 
en Zeeland was de daling het scherpst met een afname tussen 

biedt op een toegankelijke manier kosteloos informatie o
gen. Zo zijn de contactgegevens van de curator of de bewindvoerder, 

handelsnamen, vestigingsadressen en informatie over de branche en activiteiten van het bedrijf
en dossiers en rechtbankverslagen in zijn geheel worden gedownload en worden 

eïnteresseerden automatisch op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen

Juristen, leveranciers, afnemers, debiteuren, crediteuren, incassobureaus en deurwaarders hoeven
daardoor dankzij Faillissementsdossier.nl niet langer her en der naar deze informatie te zoeken. 

Graphics van het aantal faillissementen per branche en per provincie in februari 2011 zijn te 

http://www.faillissementsdossier.nl/pers/faillissementen_per_branche_februari_2011.png
http://www.faillissementsdossier.nl/pers/faillissementen_per_provincie_ februari_2011.png

bronvermelding gepubliceerd worden. 

r vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met directeur Marcel van den Berg.
marcel@faillissementsdossier.nl i. www.faillissementsdossier.nl
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De horecabedrijven verkeren in zwaar weer. Steeds m eer bedrijven in deze sector 
Ten opzichte van vorig jaar 
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Ook het aantal failliet verklaarde onroerendgoedbedrijven blijft toenemen. De rechter verklaarde vorige 
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