
 

 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 6  Datum : 29 juli 2008  

 

 

Gegevens onderneming : Kamstra Buitenpost B.V. 

Faillissementsnummer : F 06/146 

Datum uitspraak  : 26 oktober 2006 

Curator    : mr. P.S. van Zandbergen 

R-C    : mr. J. Smit 

 

Activiteiten onderneming : exploiteren van een installatiebedrijf 

Omzetgegevens   : onbekend 

Personeel gemiddeld aantal : 17 

 

Verslagperiode  : 24 april 2008 tot 29 juli 2008 

Bestede uren in  

verslagperiode   : 3 uur en 45 minuten 

Bestede uren Totaal  : 163 uur en 51 minuten 

 

 

 

1. Inventarisatie 
Zie verslag nummer 2 

 

2. Personeel  
Zie verslag nummer 2 

 

3. Activa 

Zie verslag nummer 2 

 

4. Debiteuren 
Tijdens de meest recente verslagperiode mocht de curator nog nadere betalingen ontvangen. 

Het gaat daarbij enerzijds om de betaling van een bedrag groot € 20.000,00 na bereikte 

overeenstemming met VDM, daarnaast mocht de boedel van één van de aangeschreven 

debiteuren nog een betaling groot ruim € 1.500,00 ontvangen. 

 

Wat rest op de lijst van debiteuren zijn een vijftal debiteuren. Het gaat daarbij om een 

totaalbedrag van ruim € 23.000,00. Van de € 23.000,00 zijn twee vorderingen betwist 

waarmede ongeveer € 20.000,00 is gemoeid. De resterende € 3.000,00 laat zich om diverse 

redenen (nog) niet incasseren. In verband met de bouwvak wenst de curator nog een laatste 

maal de betrokkenen aan te schrijven alvorens nadere besluiten te nemen aangaande het 

eventueel te volgen incassotraject.  

 

5. Bank/Zekerheden 
Zie verslag nummer 2 

 

6. Doorstart/voortzetten 
Niet van toepassing 
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7. Rechtmatigheid 

 

7.1 t/m 7.4    : zie verslag nummer 2 

7.5  Onbehoorlijk bestuur : zie verslag nummer 3 

7.6  Paulianeus handelen  : zie verslag nummer 2 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen  : zie aangehechte lijst 

8.2  Pref. vord. van de fiscus : zie aangehechte lijst 

8.3  Pref. vord. van het UWV : zie aangehechte lijst 

8.4  Andere pref. crediteuren : zie aangehechte lijst 

8.5 Aantal conc. crediteuren : zie aangehechte lijst 

8.6 Bedrag conc. crediteuren : zie aangehechte lijst 

8.7 Verwachte wijze afwik.  : onduidelijk 

 Werkzaamheden  :  

 

9. Overig 

 

9.1 Termijn afwikkeling faill. : 

Onduidelijk  

9.2 Plan van aanpak  :  

Met de laatste overgebleven debiteuren zal nader worden gecorrespondeerd. In het 

komende kwartaal zal over de laatste overgebleven zaken worden besloten of al dan 

niet een incassoprocedure moet worden opgestart.  

9.3  Indiening volgend verslag : omstreeks 29 oktober 2008 

 Werkzaamheden 

 

 

Buitenpost, 29 juli 2008 

 

 

 

P.S. van Zandbergen 

Curator 


