
 

 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 7  Datum : 17 oktober 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  : 29 juli 2008 tot 17 oktober 2008 

Bestede uren in  

verslagperiode   : 1 uur en 18 minuten 

Bestede uren Totaal  : 165 uur en 9 minuten 

 

 

 

1. Inventarisatie 
Zie verslag nummer 2 

 

2. Personeel  
Zie verslag nummer 2 

 

3. Activa 

Zie verslag nummer 2 

 

4. Debiteuren 
De lijst van debiteuren ziet thans enkel nog op een viertal. Van de vier nog openstaande 

debiteuren heeft één betaling toegezegd begin januari 2009. Het betreft een uitbetaling in het 

kader van de schuldhulpverlening. Uiteraard zijn met betrekking tot deze debiteur geen nadere 

incassomaatregelen getroffen.  

 

Van de overblijvende drie debiteuren wordt met twee nog gecorrespondeerd. Afhankelijk van 

het resultaat van het overleg zullen deze debiteuren al dan niet in rechte worden betrokken. 

Mocht de curator met de overige debiteuren overeenstemming bereiken, dan zal op 

pragmatische gronden de enige overgebleven debiteur afgeschreven worden, teneinde 

afwikkeling van het faillissement mogelijk te maken. Mocht het noodzakelijk blijken dat toch 

een procedure noodzakelijk is met betrekking tot één van de beide overige debiteuren, dan 

speelt dit argument niet en zal naar alle waarschijnlijkheid ook deze debiteur in rechte worden 

betrokken.  

 

5. Bank/Zekerheden 
Zie verslag nummer 2 
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6. Doorstart/voortzetten 
Niet van toepassing 

 

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 

 

9. Overig 

 

9.1 Termijn afwikkeling faill. : 

Onduidelijk  

9.2 Plan van aanpak  :  

In ieder geval zal de betaling begin januari van één van de debiteuren nog worden 

afgewacht. Onderwijl zal nog worden gepoogd met twee van de resterende debiteuren 

tot een vergelijk te komen. Of de laatst overgebleven debiteur al dan niet nog in rechte 

zal worden betrokken, is afhankelijk van het resultaat van het overleg.   

9.3  Indiening volgend verslag : omstreeks 17 januari 2009 

 

 

Buitenpost, 17 oktober 2008 

 

 

 

P.S. van Zandbergen 

Curator 


