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Curatoren-net

Curatoren-web

D

e curator van vandaag wil zich
kunnen concentreren op de inhoudelijke kant van faillissementen.
Curatoren-net biedt daaraan een bijdrage:
uw verslagen online via Curatoren.nl.

Openbare verslaglegging die efficiënt
en professioneel plaatsvindt. Geen
nodeloos extra werk. Goed aansluitend
op de dagelijkse praktijk. Als u een document kunt mailen, kunt u werken met
Curatoren.nl

Er is meer betrokkenheid van crediteuren
en andere belanghebbenden. Er is een
toenemende maatschappelijke interesse
in faillissementen. Internettechnologie
maakt het mogelijk bij te dragen aan de
wens naar transparantie én gelijktijdig de
werkprocessen te stroomlijnen.
Een vorm van maatschappelijke dienstverlening die u werk uit handen neemt.
Hier zijn geen kosten aan verbonden, nu
niet en ook later niet.
Voor meer informatie: www.curatoren.nl

C

uratoren-web omvat al hetgeen
curatoren-net biedt én meer.
Curatoren-web is uw persoonlijke omgeving, afgeschermd voor derden.
Hier kunt u, of uw secretaresse, met een
druk op de knop verslagen of andere relevante openbare documenten toevoegen.
U behoudt te allen tijde de controle over
uw eigen gegevens.
Mail-lijsten per faillissement ontnemen u
werk. U hoeft nu niet langer elk kwartaal
opnieuw verslagen te verzenden. Slechts
één keer een naam toevoegen aan een
mail-lijst en curatoren-web informeert
de belangstellende (namens u) bij het
verschijnen van een nieuw verslag.
Blijf geïnformeerd over relevante
nieuwsfeiten, voer een discussie met uw
beroepsgenoten. Dit alles biedt curatorenweb, geheel kostenloos.

U heeft de mogelijkheid om de faillissementsverslagen van uw kantoor ook op uw
eigen website te tonen.
Samenwerking met Curatoren.nl biedt u
een financieel aantrekkelijke mogelijkheid
om dit te realiseren. Geen grote investering,
maar een bescheiden bijdrage per jaar.
Voor meer informatie:
Mail ons: samenwerking@curatoren.nl
Of kijk op: www.curatoren.nl
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