
Beste Lek Albani,

Je hebt maximaal 48 uur een Zeker van je Zaak abonnement. Hiermee heb je inzicht in

betaalgedrag, PD-rating en het kredietadvies. Voor 65 euro per maand heb je

onbeperkt toegang tot deze informatie, koop nu alvast een abonnement (/checkout/Full).

Wil je weten hoe je die informatie ontvangt? Klik hier (/v5/downloads/voorbeeldprofiel/voorbeeldprofiel-

oc.pdf) voor een voorbeeldprofiel.

Upgrade naar premium account (/checkout/Full)

  (/closeglobaltrialbanner)

 (/badges)

Ga naar  Bedrijfsprofiel  Highlights  Betaalgedrag  Branchevergelijking

Downloads & Contact

Is dit uw bedrijf? 

Flamingo Participations B.V. 

     

Ja, dit is mijn bedrijf! (/Account/claim/34375485)

(0 waarderingen)

Bedrijfsprofiel

Adres
Strawinskylaan 411 

1077 XX Amsterdam

Telefoonnummer

Toon telefoonnummer

Oprichting
11 januari 2010

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

KVK nummer

34375485

RSIN

821830764

Sector
Financiële holdings

Bedrijfsinformatie

Er is nog geen

bedrijfsinformatie toegevoegd

over Flamingo Participations

B.V.

Status

Actief

Tarieven (/tarieven) Over OC (/over-opencompanies) Badges (/badges)

Mijn Account (/Account/gebruikersaccount) Uitloggen (/Account/uitloggen)

http://www.opencompanies.nl/
http://www.opencompanies.nl/Account/gebruikersaccount
http://www.opencompanies.nl/v5/downloads/voorbeeldprofiel/voorbeeldprofiel-oc.pdf
http://www.opencompanies.nl/checkout/Full
http://www.opencompanies.nl/badges
http://www.opencompanies.nl/over-opencompanies
http://www.opencompanies.nl/checkout/Full
http://www.opencompanies.nl/Account/uitloggen
https://www.google.nl/maps/?q=Strawinskylaan%20411,%201077%20XX%20Amsterdam
http://www.opencompanies.nl/tarieven
callto:0205752727
http://www.opencompanies.nl/Account/claim/34375485
http://www.opencompanies.nl/badges
http://www.opencompanies.nl/closeglobaltrialbanner


Highlights

Wat is het risico?

hoog of
laag?
Upgrade  en bekijk de status

(/checkout/918640946/GraydonReports)


(/verklarende-

woordenlijst#actief-

failliet)

De kans op wanbetaling is

gemiddeld
Dit betekent 0,63% - 1,24%

kans op wanbetaling, met een

PD-score van BBB.


(/verklarende-

woordenlijst#pd-

rating)

Kredietadvies

€ 8.000
Tot het bovenstaande bedrag

kun je veilig leveren of betalen.


(/verklarende-

woordenlijst#credit-

advice)

Aantal medewerkers

1 FTE
voltijd werknemers


(/verklarende-

woordenlijst#employees)

0 Klantwaarderingen

    
Geef een waardering

(/34375485/klantwaarderingen/toevoegen)


(/verklarende-

woordenlijst#client-

rating)

0 Leveranciers‐
waarderingen

    
Geef een waardering

(/34375485/leverancierswaarderingen/toevoegen)


(/verklarende-

woordenlijst#supplier-

rating)

Betaalgedrag

7,0

Waardering betaalgedrag

Met een score van

7,0 bestempelen

we de

betaalervaring

met ‘voldoende’.


(/verklarende-

woordenlijst#payment-

score) 
Wanneer krijg ik betaald?

Sorry, we kunnen

je helaas (nog)

niks vertellen over

de gehanteerde

betaaltermijnen.


(/verklarende-

woordenlijst#payment-

terms)

    

    

    

Waarderingen

Nakomen van

afspraken

Snelheid van

reageren

Op tijd

betalen

Deel uw betaalervaring

(/34375485/leverancierswaarderingen/toevoegen)


(/verklarende-

woordenlijst#client-

rating)

Branchevergelijking

Financiële rating t.o.v. vergelijkbare

bedrijven



(/verklarende-

Triple A bedrijven in de buurt

Deze Triple A bedrijven vind je in de buurt

(http://www.opencompanies.nl/opencompanies-

website-van-het-jaar)

http://www.opencompanies.nl/34375485/klantwaarderingen/toevoegen
http://www.opencompanies.nl/verklarende-woordenlijst#client-rating
http://www.opencompanies.nl/34375485/leverancierswaarderingen/toevoegen
http://www.opencompanies.nl/verklarende-woordenlijst#pd-rating
http://www.opencompanies.nl/verklarende-woordenlijst#payment-terms
http://www.opencompanies.nl/verklarende-woordenlijst#employees
http://www.opencompanies.nl/checkout/918640946/GraydonReports
http://www.opencompanies.nl/verklarende-woordenlijst#actief-failliet
http://www.opencompanies.nl/verklarende-woordenlijst#supplier-rating
http://www.opencompanies.nl/verklarende-woordenlijst#client-rating
http://www.opencompanies.nl/verklarende-woordenlijst#payment-score
http://www.opencompanies.nl/verklarende-woordenlijst#pd-rating-chart
http://www.opencompanies.nl/opencompanies-website-van-het-jaar
http://www.opencompanies.nl/34375485/leverancierswaarderingen/toevoegen
http://www.opencompanies.nl/verklarende-woordenlijst#credit-advice


Dit bedrijf scoort gemiddeld binnen de

branche:

woordenlijst#pd-

rating-

chart)

D C CC CCC B BB BBB A AA AAA
0

50000

100000

150000

200000

Kredietadvies t.o.v. vergelijkbare bedrijven

(x € 100.000)

Dit bedrijf heeft een gemiddeld

kredietadvies binnen de branche:

(/verklarende-

woordenlijst#credit-

advice-

chart)
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van Flamingo Participations B.V.

01. Boma Holding B.V.
Rozengracht 38

1016 NC Amsterdam

(/overig-boma-holding-bv-amsterdam-

33000182)

02. Mandrake International B.V.
Strawinskylaan 965WTC

1077 XX Amsterdam

(/overig-mandrake-international-bv-

amsterdam-17005947)

03. Hhr Warsaw B.V.
Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

(/overig-hhr-warsaw-bv-amsterdam-

33277010)

04. De Beursdrukkerij Beheer B.V.
Venetiehof 48

1019 NA Amsterdam

(/overig-de-beursdrukkerij-beheer-bv-

amsterdam-33010591)

05. Stichting Comenius V.
Duivendrechtsekade 87-88

1096 AJ Amsterdam

(/overig-stichting-comenius-v-amsterdam-

09090033)

Downloads

Waar kun je Flamingo participations b.v. vinden?

http://www.opencompanies.nl/verklarende-woordenlijst#credit-advice-chart
http://www.opencompanies.nl/overig-boma-holding-bv-amsterdam-33000182
http://www.opencompanies.nl/overig-hhr-warsaw-bv-amsterdam-33277010
http://www.opencompanies.nl/overig-de-beursdrukkerij-beheer-bv-amsterdam-33010591
http://www.opencompanies.nl/overig-mandrake-international-bv-amsterdam-17005947
http://www.opencompanies.nl/overig-stichting-comenius-v-amsterdam-09090033
http://www.opencompanies.nl/verklarende-woordenlijst#pd-rating-chart


Map data ©2015 Cybercity, GoogleReport a map error (https://www.google.com/maps/@52.3403875,4.8744645,17z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)(https://maps.google.com/maps?ll=52.340388,4.874464&z=17&t=m&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3)

Laatste update: 16 juli 2015 Klopt, dit is mijn bedrijf (/Account/claim/34375485)

http://www.opencompanies.nl/Account/claim/34375485
https://www.google.com/maps/@52.3403875,4.8744645,17z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=52.340388,4.874464&z=17&t=m&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3

