Scoţia

Insolventieregisters - Schotland
Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție
în ceea ce privește calitatea traducerii.

Op deze pagina vindt u informatie over het insolventieregister van Schotland.

Wat is het Register of Insolvencies van Schotland bieden?
De Accountant in Bankruptcy site bevat richtsnoeren en materiaal over insolventie in Schotland.
bepaalt:

http://www.aib.gov.uk/ Het

Toegang tot wetgeving
Een link naar het Register of Insolvencies), dat gedetailleerde gegevens bevat betreffende:

http://roi.aib.gov.uk/ROI/

Faillissementen
Faillissement beperkingen
Beschermde trustaktes
Liquidaties en surseances van ondernemingen in Schotland (met inbegrip van oplosmiddel liquidaties).
Moratoria
Het Register of Insolvencies van Schotland bevat geen details van de onderneming besturen.
De DAS Schotland website biedt u advies over geld en schulden, materiaal voor goedgekeurde geld adviseurs, informatie over de
schuldenregeling (een wettelijke regeling voor het beheer van aflossingen gedurende een redelijke periode, met bescherming van
de schuldeiser actie). http://www.dasscotland.gov.uk/
Het Register of Insolvencies van Schotland en wordt bijgehouden door de Accountant in Bankruptcy.
De DAS Register (Debt regeling Scheme Register) van Schotland

De DAS register van Schotland biedt informatie over goedgekeurde programma’s en in afwachting van schulden. http://www.
dasscotland.gov.uk/ Tevens biedt het informatie over levende moratoria. De DAS register is eigendom van en wordt bijgehouden
door de Accountant in Failliet als onderdeel van hun rol als beheerder van de DAS.
Wordt de toegang tot het Register van Schotse insolventieregister kosteloos?

Toegang tot het insolventieregister van Schotland is gratis. Een commerciële dagelijkse gegevens downloaden is eveneens
beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: roienquiries@aib.gsi.gov.uk
Wordt de toegang tot de DAS register van Schotland kosteloos?
Toegang tot de DAS register is gratis.
Zoeken in het Schotse Register of Insolvencies)
De Schotse Register of Insolvencies is online beschikbaar.
Zoeken in het DAS—

De DAS register is online beschikbaar.
Geschiedenis van het insolventieregister van Schotland
Het doorzoeken van het Register of Insolvencies) zal „levende” gegevens over alle gevallen van bankroet, plus die zijn geloosd in
de voorbije twee jaar. In het geval van beschermde trustaktes, het register geeft details van „levende” gevallen, plus die van
lozingen in het afgelopen jaar. Ook zoeken op surseances of liquidaties geeft details van „levende” gevallen, plus die eindigden in
het afgelopen jaar.
Zoeken op moratoria zal blijken alle levende moratoria.Een moratorium wordt verwijderd of na 6 weken na de gunning van het
faillissement, de bescherming van een trustakte of goedkeuring van een DPP in het kader van DAS.
Geschiedenis van het DAS-register

De locatie van de DAS register site omvat informatie over programma’s en in afwachting van schulden goedgekeurd. Tevens biedt
het informatie over levende moratoria.
Links

Boekhouder in het faillissement, Register of Insolvencies), DAS register
/dasregister/

http://roi.aib.gov.uk/ROI/

https://services.aib.gov.uk
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