
 
FAILLISSEMENTSVERSLAG   
 
Nummer : 3 
Datum   : 2 januari 2017 
 

 
Gegevens onderneming : Triple H Trading Investments BV 
Faillissementsnummer  : F 17/15/190 
Datum uitspraak  : 25-11-2015 
Curator    : mr. P.S. van Zandbergen 
R-C    : mr. H.J. Idzenga 
 
Activiteiten onderneming : ontwikkelen technische animaties 
Omzetgegevens   : - 
Personeel gemiddeld aantal : 4 
Saldo einde verslagperiode : zie financieel verslag 
 
Verslagperiode   : 21 september tot 1 januari 2017 
Bestede uren in  
verslagperiode    : 6 uur en 12 minuten 
Bestede uren Totaal  : 28 uur en 8 minuten 
 

 
1. Inventarisatie 
 
1.1 Directie en organisatie  : Triple H BV --> H.H. Wolters 
1.2 Winst en verlies  : 2015 € 86.623,00 
1.3 Balanstotaal   : € 95.250,00 
1.4 Lopende procedures  : geen 
1.5  Verzekeringen   : alle verzekeringen zijn opgezegd 
1.6  Huur    : Huur bedrijfsruimte is opgezegd en opgeleverd (formeel  

  loopt huur door tot 1 september) 
1.7  Oorzaak faillissement   : - 

Verslag 2 De vennootschap heeft vanaf haar oprichting met verlies gedraaid. De activiteiten van de   
vennootschap zagen voornamelijk op de visualisatie van ingewikkelde processen teneinde 
die processen/producten te kunnen verkopen. De opdrachten kwamen voornamelijk uit de 
aan de vennootschap gelieerde zusterbedrijven. Om de vennootschap met succes te kunnen 
exploiteren is het plan ontwikkeld om ook voor externe partijen te gaan werken. Het lag dan 
in de bedoeling dat de lege uren zouden worden ingevuld ten behoeve van de eigen 
bedrijven. Van meet af aan is er te weinig werk geweest. Er was sprake van korte hoge 
pieken aan werk gekoppeld aan lange perioden van weinig werk. Gevolg van een en ander 
was veel leegloop uren en dito verlies. Vanaf oktober 2015 is er in het geheel geen werk 
meer. Vanaf september had de vennootschap al problemen om de salarissen tijdig te 
voldoen. Het ontbreken van voldoende opdrachten is er de voornaamste oorzaak van het 
faillissement.  

 
Uren werkzaamheden inventarisatie : 0:00 
 
 
2. Personeel  
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2.1 Aantal ten tijde van faill. : 4 
2.2  Aantal in jaar voor faill.  : 4 
2.3 Datum ontslagaanzegging : 26 november 2015 
 
Uren werkzaamheden personeel : 0:00 
 
3. Activa 
 
Onroerende zaken 
 
3.1 Beschrijving    : geen 
3.2 Verkoopopbrengst  : - 
3.3  Hoogte hypotheek  : - 
3.4 Boedelbijdrage   : - 
 
Bedrijfsmiddelen 
 
3.6 Beschrijving   : inventaris 
3.7  Verkoopopbrengst  : boekwaarde € 8.663,00; ca € 2.750,00 

 
Verslag 2 Tijdens de verslagperiode is de curator er in geslaagd de weinig voorhanden activa te 

verkopen voor een prijs van € 2.750,00 exclusief BTW. Betaling van de koopsom heeft deels 
plaatsgevonden. De verwachting is dat de restant koopsom tijdens de komende 
verslagperiode zal worden geïncasseerd. 

 
Verslag 3 Zoals verwacht is tijdens de (verlengde) verslagperiode door de boedel de restant koopsom 

ontvangen. Verdere activa behoeven niet meer te gelde te worden gemaakt.  
 
3.8  Boedelbijdrage   : - 
3.9 bodemvoorrecht fiscus  : n.v.t. (geen eigen bodem) 
 
Voorraden/onderhanden werk 
 
3.11 Beschrijving   : - 
3.12 Verkoopopbrengst  : - 
3.13 Boedelbijdrage   : - 
 
Andere Activa 
 
3.15 Beschrijving   : naam/goodwill 
3.16  Verkoopopbrengst  : ca € 1.000,00 

 
Verslag 2 De goodwill is gelijktijdig met de verkoop van de activa gerealiseerd voor de somma van 

€ 1.000,00. Betaling van de koopsom dient nog plaats te vinden Zie in dit verband 3.7 
hiervoor in dit verslag. 

 
Verslag 3 Zie 3.7. Betaling van de goodwill aan de boedel heeft plaatsgevonden tijdens de 

verslagperiode. 
 
Uren werkzaamheden activa  : 0:18 
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4. Debiteuren 
 
4.1  Omvang debiteuren  : 2 stuks (Lankhorst € 1.470,00 en Etriplus € 723,00 ex. BTW) 
4.2 Opbrengst   :  

Verslag 2 Tijdens de verslagperiode heeft een van de beide debiteuren betaald. Het wachten is nog op 
betaling van Etriplus. Deze debiteur is inmiddels door de curator aangeschreven. 

 
Verslag 3 De resterende debiteuren hebben tijdens de verslagperiode de nog openstaande nota’s 

voldaan. De volledige debiteurenportefeuille is daarmee geïncasseerd.  
 
4.3  Boedelbijdrage   : - 
 
Uren werkzaamheden debiteuren : 0:54 
 
5. Bank/Zekerheden 
 
5.1 Vordering van bank(en)  : geen 
5.2 Leasecontracten  : geen 
5.3  Beschrijving zekerheden : geen 
5.4 Separatistenpositie  : geen 
5.5  Boedelbijdragen  : geen 
5.6 Eigendomsvoorbehoud  : geen 
5.7 Retentierechten  : geen 
5.8  Reclamerechten  : geen 
 
Uren werkzaamheden bank/zekerh. : 0:00 
 
6. Doorstart/voortzetten 
 
Voortzetten 
 
6.1 Exploitatie/zekerheden  : n.v.t. 
6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 
 
Doorstart 
 
6.4 Beschrijving   : n.v.t. 
6.5 Verantwoording  : n.v.t. 
6.6 Opbrengst   : n.v.t. 
6.7  Boedelbijdrage   : n.v.t. 
 
Uren werkzaamheden doorstart/voort. : 0:00 
 
7. Rechtmatigheid 
 
7.1 Boekhoudplicht  : is aan voldaan 
7.2  Depot Jaarrekeningen  : gedeponeerd t/m 2014 
7.3  Goedk. Verkl. Accountant : n.v.t.  
7.4 Stortingsverpl. Aandelen : - 

 
Verslag 3  De aandelen zijn volgestort. 
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7.5  Onbehoorlijk bestuur  : in onderzoek 
 
Verslag 3 Tijdens de verslagperiode is door de curator het rechtmatigheidsonderzoek verricht. De 

bestudering van de administratie heeft geen indicaties opgeleverd van onbehoorlijk bestuur 
dan wel paulianeus handelen. Ook overigens is de curator niet gebleken van 
onregelmatigheden.  

 
7.6  Paulianeus handelen  : in onderzoek 

 
Verslag 3 Tijdens de verslagperiode is door de curator het rechtmatigheidsonderzoek verricht. De 

bestudering van de administratie heeft geen indicaties opgeleverd van onbehoorlijk bestuur 
dan wel paulianeus handelen. Ook overigens is de curator niet gebleken van 
onregelmatigheden.  

 
Uren werkzaamheden rechtmatigheid : 2:48 
 
8. Crediteuren 
 
8.1 Boedelvorderingen  : PM 
8.2  Pref. vord. van de fiscus : zie crediteurenlijst 
8.3  Pref. vord. van het UWV : zie crediteurenlijst 
8.4  Andere pref. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.5 Aantal conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.6 bedrag conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.7 Verwachte wijze afwik.  : - 
 
Uren werkzaamheden crediteuren : 0:00 
 
9. Procedures 
 
9.1 Naam wederpartij(en)  : geen 
9.2 Aard procedure   : - 
9.3 Stand procedure  : - 
 
Uren werkzaamheden procedures : 0:00 
 
10. Overig 
 
10.1 Termijn afwikkeling faill. : onduidelijk, vermoedelijk maximaal één jaar 
 

Verslag 3  Het faillissement is gereed voor eigenlijke opheffing. 
 
10.2 Plan van aanpak  : - 
 

Verslag 3 Nu het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en geen verdere activa te gelde meer hoeven te 
worden gemaakt is het faillissement gereed voor verdere afwikkeling. De rechter-commissaris 
zal worden verzocht het salaris curator vast te stellen. Na salarisbepaling en salarisbetaling 
kan vervolgens ex artikel 16 Faillissementswet het faillissement voor eigenlijke opheffing 
worden voorgedragen.   
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10.3  Indiening volgend verslag : omstreeks 2 april 2017 
 
Uren werkzaamheden overig  : 2:12 
 
Drachten, 2 januari 2017 
 
 
 
P.S. van Zandbergen 
curator 


