
 

 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 5  Datum : 24 april 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  : 4 februari 2008 tot 24 april 2008 

Bestede uren in  

verslagperiode   : 5 uur en 3 minuten 

Bestede uren Totaal  : 160 uur en 6 minuten 

 

 

 

1. Inventarisatie 
Zie verslag nummer 2 

 

2. Personeel  
Zie verslag nummer 2 

 

3. Activa 

Zie verslag nummer 2 

 

4. Debiteuren 
Tijdens de verslagperiode mocht de curator nog nadere betalingen ontvangen. De verzending 

van de aangereikte conceptdagvaardingen heeft in zoverre effect gesorteerd. Bovendien heeft 

de verzending van de dagvaarding een aantal debiteuren bewogen (eindelijk) met een 

inhoudelijke reactie te komen. Het lijstje met openstaande debiteuren is thans teruggelopen tot 

vijftien stuks. Het komende kwartaal zal er mogelijk nog met de debiteuren worden 

onderhandeld, vervolgens zullen vermoedelijk toch een aantal procedures noodzakelijk 

blijken.  

 

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. : 

Zie 4. 

9.2 Plan van aanpak  :  

Ongewijzigd. Het komende kwartaal zal met name met de overgebleven debiteuren 

nader worden gecorrespondeerd. Een aantal procedures lijkt onvermijdelijk.   

9.3  Indiening volgend verslag : omstreeks 24 juli 2008 

 Werkzaamheden 

 

 

Buitenpost, 24 april 2008 

 

 

 

P.S. van Zandbergen 

Curator 


