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Algemene gegevens
Naam onderneming
Troishost International v.o.f.

18-06-2021
1

Gegevens onderneming
KvK nummer: 58318313
Adres:
Buizerdhof 27
2903 GP Capelle aan den IJssel
w w w .troishost.com
Handelsnamen:
Honest Bookings
Honest Events
Honest Telecom
Totalfone
Totalfoon
Troishost International
Vervangende handelsnamen:
Cataleya Rijschool
Troishost International

Activiteiten onderneming

18-06-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens de KvK:

18-06-2021
1

Adviseren, ontw ikkelen en onderhouden van internet solutions, w ebdesign.
Onder de handelsnamen Honest Events en Honest Bookings w ordt
uitgeoefend: evenementenbureau.
Onder de handelsnaam Honest Telecom w ordt uitgeoefend: w ebshop in en
reparatie van telefoons en accessoires.
Voorts:
Het detacheren van personeel voor bezorgbedrijven, telecombedrijven en
loodgietersbedrijven. Het uitlenen van medew erkers.
Voorbereidende w erkzaamheden voor overname Club Noah aan de w ijnhaven
3.
Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels.
De curator is geïnformeerd dat de activiteiten zich laatstelijk voornamelijk
richtten op de aanleg van glasvezelkabels.
Deze laatste activiteit is sinds enige tijd 'overgenomen' door Troishost
Technology B.V.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 180.474,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 108.990,00

€ 100.466,00

Toelichting financiële gegevens
De gegevens zijn ontleend aan de IB-aangifte 2019 van de heer R.H. W olf.

18-06-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

18-06-2021
1

De activiteiten van Troishost International lagen ten tijde van het faillissement
als enige tijd stil. Op dat moment w as er geen personeel in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

18-06-2021
1

€ 717,39

17-08-2021
2

€ 768,39

17-02-2022
4

Verslagperiode
van

18-06-2021
1

18-5-2021
t/m
9-6-2021
van

18-11-2021
3

18-8-2021
t/m
17-11-2021
van

17-02-2022
4

18-11-2021
t/m
17-2-2022
van

17-05-2022
5

18-5-2022
t/m
16-5-2022
van

17-08-2022
6

17-5-2022
t/m
16-8-2022
van
17-8-2022
t/m
16-11-2022

Bestede uren

17-11-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

4 uur 30 min

2

2 uur 36 min

3

1 uur 30 min

4

0 uur 48 min

5

1 uur 30 min

6

2 uur 48 min

7

3 uur 24 min

totaal

17 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Doordat de curator tevens curator van de heer W olf in privé is, vinden de
w erkzaamheden van de curator veelal in dat faillissement plaats.

18-11-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Troishost International v.o.f. had ten tijde van het faillissement nog maar één
vennoot, de heer R.H. W olf. De heer R.H. W olf w as voorheen bij vonnis van 22
april 2021 reeds failliet verklaard (insolventienummer F.10/21/80) onder
aanstelling van mr. P. Beerda als curator.

18-06-2021
1

Gelijktijdig met het uitspreken van het faillissement van Troishost International
is de heer Keoma Ruggerij Clements Giterson failliet verklaard onder
aanstelling van mr. P. Beerda als curator. Hij w as blijkens inschrijving in de KvK
van 9 januari 2020 tot 1 januari 2020 vennoot van Troishost International. Het
faillissement van de heer Giterson is op 4 juni 2021 vernietigd na een
succesvolle verzetprocedure.
Voorts is de heer Rudson Denison W olf blijkens inschrijving in de KvK in de
periode 12 augustus 2014 tot en met 9 januari 2020 vennoot van Troishost
International gew eest.
Anders dan w at eerder vermeld stond w as de heer Giterson van 9 januari
2020 tot 1 januari 2021 (in plaats van tot 1 januari 2020) vennoot van
Troishost International v.o.f.

17-02-2022
4

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures tegen Troishost
International v.o.f.

1.3 Verzekeringen

18-06-2021
1

1.3 Verzekeringen
De curator is niet bekend met verzekeringen op naam van Troishost
International v.o.f.

18-06-2021
1

1.4 Huur
De curator is niet bekend met huurovereenkomsten op naam van Troishost
International v.o.f.

18-06-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het lijkt er op dat doordat Troishost International v.o.f. geen activiteiten meer
uitoefende er geen inkomsten meer w aren. Hierdoor konden schulden uit het
verleden niet meer w orden voldaan.

18-06-2021
1

De curator doet nog verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
In het faillissementsverslag van de heer W olf in privé heeft de curator onder
meer het volgende vermeld, dat hier ook van toepassing is:

18-11-2021
3

"Bij de curator is inmiddels het beeld ontstaan dat de heer W olf zich de
belangen van zijn w ederpartijen niet altijd in voldoende mate aantrekt en
veelal zijn eigen belangen laat prevaleren. Uit eigen ervaring w eet de curator
dat de heer W olf vaak toezeggingen doet die hij vervolgens niet nakomt.
De curator vermoedt dat hierin mede een oorzaak van het faillissement te
vinden is."

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
18-06-2021
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w as er geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

17-10-2021
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

18-06-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft op dit punt informatie opgevraagd, maar deze tot op heden
nog niet ontvangen.

18-06-2021
1

De curator heeft begrepen dat er geen bedrijfsmiddelen zijn.

17-08-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

18-06-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
N.v.t.

3.9 Werkzaamheden andere activa

18-06-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft op dit punt informatie opgevraagd, maar deze tot op heden
nog niet ontvangen.

18-06-2021
1

De curator heeft begrepen dat er geen debiteuren zijn.

17-08-2021
2

De curator heeft de afgelopen verslagperiode een oud-vennoot
aangeschreven om een bedrag aan de boedel te voldoen dat ziet op
onbetaald gebleven verplichtingen die door Troishost International vof zijn
aangegaan toen deze persoon nog vennoot w as van Troishost International.
De curator is nog in afw achting van een reactie. Het gaat daarbij om een
bedrag van circa EUR 50.000.

17-11-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 82,80

18-06-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er w as geen sprake van bankfinanciering.

5.2 Leasecontracten
Troishost International v.o.f. heeft diverse apparatuur voor de aanleg van
glasvezelkabels geleased op basis van financial lease. De leasemaatschappij
heeft te kennen gegeven deze apparatuur terug te w illen nemen en zal
daarover contact opnemen met de heer W olf. De heer W olf heeft de curator
toegezegd daaraan zijn medew erking te zullen verlenen.

18-06-2021
1

De curator heeft begrepen dat een deel van de apparatuur inmiddels w eer in
handen van de leasemaatschappij is.

17-08-2021
2

De apparatuur is inmiddels w eer in handen van de leasemaatschappij. Deze
heeft een restvordering ingediend van EUR 80.307,50.

18-11-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

18-06-2021
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

18-06-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

18-06-2021
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

18-06-2021
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

18-06-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

18-06-2021
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

18-06-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

18-06-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

18-06-2021
1

Er lijkt geen noemensw aardige administratie voor handen te zijn. De curator is
daarom van oordeel dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

18-11-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
N.v.t. bij een v.o.f.

18-06-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t. bij een v.o.f.

18-06-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
N.v.t. bij een v.o.f.

18-06-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

18-06-2021
1

N.v.t. bij een v.o.f.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

18-06-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator onderzoekt of zich voorafgaand en rondom het faillissement
onrechtmatigheden hebben voorgedaan.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

18-06-2021
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 449,00

17-05-2022
5

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

18-06-2021
1

3

18-11-2021
3

4

17-02-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 82,80

18-06-2021
1

Toelichting
Er w orden nog meer vorderingen verw acht.

€ 132.801,89

18-11-2021
3

€ 248.406,83

17-02-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De heer W olf is voornemens in zijn persoonlijke faillissement een akkoord aan
te bieden. De schuldeisers van Troishost International v.o.f. die hun vordering
nog niet in het persoonlijke faillissement van de heer W olf hebben ingediend,
w ordt om die reden aangeraden dit alsnog te doen.

17-02-2022
4

De curator heeft van de advocaat van de heer W olf begrepen dat de heer W olf
nog doende is met de aanbieding van het akkoord.

17-05-2022
5

De curator heeft begrepen dat de advocaat van de heer W olf de
w erkzaamheden heeft neergelegd. De heer W olf zou een nieuw e advocaat
hebben ingeschakeld, maar de curator heeft nog daarmee nog geen contact
gehad. Het is op dit moment dus onduidelijk onduidelijk of er nog naar een
akkoord w ordt toegew erkt.

17-11-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet bekend met procedures tegen Troishost International v.o.f.

18-06-2021
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de voortgang met betrekking tot het aan te bieden akkoord in
de gaten houden en dit in beginsel afw achten.

17-02-2022
4

De curator zal de voortgang met betrekking tot het aan te bieden akkoord in
de gaten houden en dit in beginsel afw achten.

17-05-2022
5

De curator zal proberen te achterhalen w at de status van het akkoord is en
afhankelijk daarvan keuzes maken over zijn verdere handelen.

17-11-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
17-5-2023

10.4 Werkzaamheden overig

17-11-2022
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Bijlagen
Bijlagen

