
De zaak IB Company – Holland in Beeld    versie: 3.0 

Bijgewerkt tot en met 3 november 2009 (update met artikel dat ik op 18 en 23 
oktober op mijn site publiceerde) 

Introductie  
In 2005 schreef ik een artikel over een cd-rom die op mijn deurmat viel. Deze gratis 
cd-rom bevatte een film over de gemeente Epe. Dit artikel was het begin van 
meerdere artikelen over het product. Paul Tetteroo was nogal verbolgen en 
reageerde destijds telefonisch wat ook weer in een artikel resulteerde.  
 
Ruim een maand geleden benaderde een ondernemer mij vanwege een bizarre nota 
die ze had gekregen van Tetteroo. Dit leidde tot mijn hernieuwde aandacht voor zijn 
activiteiten.  

Naar aanleiding van enkele nieuwe artikelen op mijn site, benaderden ondernemers 
mij met allerlei problemen met het bedrijf. Zeker toen op 1 september 2009 het bedrijf 
failliet ging en er ineens niet meer geleverd werd, brak de storm los. 

Het werd een domino-effect waarbij het ene e-mailtje leidde tot het andere 
telefoontje. Tips kreeg ik, handvatten, compleet e-mailverkeer en zelfs 
bankafschriften werden mij gestuurd. Ik besloot een dossier te maken over de handel 
en wandel van Paul Tetteroo, Vididoc, Holland in Beeld en hun vele boze klanten.  

Dankzij de website Vididoc.nl was het spoor van recente klanten makkelijk te volgen 
aangezien veel films online staan. 
 
Een interessante rol is ook weggelegd voor de zoon van Paul Tetteroo: Martijn 
Tetteroo. Hij bleef na de overname door Den Adel Officemanager en is nu na het 
faillissement weer betrokken bij Vididoc Multimedia. 

Het komende verhaal kan ik helemaal onderbouwen met bewijzen die mij zijn 
gestuurd door bedrijven die de afgelopen jaren te maken hebben gehad met Paul 
Tetteroo.  
 
Onder de tekst van dit document is de complete tekst van de mail die op 16 maart is 
verstuurd, opgenomen. 

Een tweede bijlage is de mailwisseling met Paul Tetteroo naar aanleiding van mijn 
verzoek om commentaar te leveren op dit dossier. Hij wilde uitsluitend dat ik bij hem 
langskwam om een mondelinge toelichting te geven. Zijn argumenten vindt u in de 
bijlage. 

De derde bijlage is de email van Erik den Adel met zijn reactie op dit dossier.   

De vierde bijlage – toegevoegd op 10 oktober 2009 zijn de antwoorden die ik per 
email van de heer Den Adel heb ontvangen op vragen die ik hem eerder schriftelijk 
heb gesteld. 

Tot slot verwijs ik graag naar een pagina op mijn site met een artikel waarin links 
staan naar relevante bronnen en verwijzingen naar andere artikelen over deze zaak 
op mijn site: http://www.makaske.nl/weblog/index.php?itemid=1910 



De reconstructie 

16 maart 2009. Het begin van het einde 
Op 16 maart 2009 krijgen diverse ondernemers in Ermelo een e-mail toegestuurd 
van IB Company. Hierin staat dat het bedrijf in zwaar weer is gekomen en dat de 
uitgifte van de huis-aan-huis dvd niet meer kan plaatsvinden.  

In de brief staat dat Paul Tetteroo zijn bedrijf in juli 2008 had verkocht aan Erik den 
Adel uit Hellevoetsluis, die ook een bouwbedrijf heeft. Mede door wanbeleid van dhr. 
Den Adel, zo staat in de brief, zijn de financiële reserves verdwenen om te kunnen 
leveren wat de ondernemers in Ermelo hebben afgenomen: een bedrijfsfilm die in 
een oplage tussen de acht- en tienduizend exemplaren op cd/dvd geleverd zou 
worden. Maar om het allemaal weer op de rails te krijgen, is Paul Tetteroo bereidt 
gevonden om het bedrijf weer onder zijn leiding te nemen. Het betreffende bericht is 
als bijlage bij dit dossier opgenomen. 
 
Tetteroo Productions (de oude naam) / IB Company (de nieuwe naam) zou de 
beelddrager huis aan huis verspreiden. Een leuk reclamemiddel, meenden zo’n 
dertien lokale bedrijven in 2007.  

Tot zover lijkt de brief niet meer dan een sympathieke noodkreet van een  bedrijf dat 
in een zware storm terecht is gekomen. Jammer voor de ondernemers in Ermelo. 
Maar dat offer voor de 13 bedrijven moet gebracht worden, aldus de brief namens 
het personeel. Ook sympathiek dat dhr Tetteroo bereid is gevonden om het bedrijf 
weer vlot te trekken, nietwaar?  
 
Vijfentwintig gemeenten 
De waarheid ligt in werkelijkheid anders. Het gaat niet alleen om deze bedrijven in 
Ermelo waaraan dhr Tetteroo niet kan leveren wat er is verkocht. Uit de e-mails en 
telefoontjes die ik van ondernemers kreeg blijkt namelijk dat het gaat om ongeveer 
vijfentwintig gemeenten!  

Gemeenten waarin aan bedrijven bedrijfsfilms plus uitgifte op cd/dvd is verkocht. 
Wellicht zijn er meer gemeenten maar vanuit zo’n vijfentwintig gemeenten kreeg ik 
informatie en tips.  

De bedrijven die ik sprak, vertelden dat per gemeente één bedrijf per branche werd 
uitgekozen en dat er in totaal tussen de 12 en 15 bedrijven zouden deelnemen. Dat 
blijkt ook uit de in het verleden wel verspreide Holland in Beeld producties. Dat zijn bij 
een gemiddelde van 12 bedrijven in zo’n vijfentwintig gemeenten toch al snel ruim 
300 bedrijven.  

De totale oplage is snel uitgerekend. Hiervoor heb je handige sites die het per 
gemeente voor je uitrekenen en dan kom je aan een oplage van in ieder geval 
600.000 dvd’s die dus niet worden uitgegeven. 
 
Even terug naar de brief van het personeel (16 maart 2009 verstuurd naar de 
ondernemers in Ermelo). “Per 1 april 2008 heeft de heer Erik den Adel, directeur IB 
Company, Tetteroo Productions overgenomen. De aandelenoverdracht heeft daarna 
op 17 juli plaatsgevonden. Kort na deze overname heeft ook bij ons de kredietcrisis 
hard toegeslagen. Daarnaast heeft de heer den Adel gemeend een tweede kantoor 
inclusief zes (onervaren) medewerkers te openen. De financiële gevolgen van deze 



actie, zoals salarissen en overhead gaven naast de bestaande financiële problemen 
waar het kantoor in Warmenhuizen al mee te kampen had een onverantwoord 
kosten/uitgave patroon met alle gevolgen van dien.” 
 
Op 1 april kocht Den Adel het bedrijf maar op17 juli 2008 vond de 
aandelenoverdracht  plaats. Er zitten drie maanden tussen deze twee data en het is 
niet duidelijk wanneer Den Adel de leiding precies kreeg. Laten we deze drie 
maanden door tweeën delen en voor het gemak zeggen dat Den Adel half mei 2008 
de leiding kreeg over het bedrijf. Uit mijn onderzoek blijkt dat diverse bedrijven al in 
de zomer van 2007 een filmpje kochten voor verspreiding in hun gemeente. Als dhr 
Den Adel in mei 2008 de leiding kreeg en gezien het feit dat pas eind 2008 de 
kredietcrisis de kop op stak mogen we aannemen dat niet eerder dan eind 2008 de 
gevolgen van de crisis én Den Adels keuze om een tweede kantoor te openen 
merkbaar werden. Waarom zijn gemeenten die al in 2007 waren verkocht, zoals 
onder meer Ermelo, Delft, Purmerend en Roermond, dan niet gewoon in de loop van 
2008 huis aan huis verspreid? De ondernemers in deze gemeenten hadden immers 
allang met elkaar het geld opgebracht om de cd/dvd te maken en te verspreiden. Dat 
geld waarvan je mag aannemen dat het was gereserveerd kon immers niet 
verdwenen zijn dankzij de crisis of door dure overhead en onervaren personeel. 
 
Ik vraag me af of Den Adel wel wist dat deze lijken in de kast lagen te dringen om 
eruit te vallen. 

Beloftes, beloftes 
We blijven nog even bij de (niet) verspreiding in de gemeenten waar bedrijven in 
2007 al een film+verspreiding kochten. Vanuit het bedrijf werden diverse beloftes 
gedaan om de boel te verspreiden.  
 
Woensdag 9 juli 2008, over de verspreiding in Ermelo: Geachte mevrouw Witte: De 
definitieve film zal op dvd worden uitgegeven in de gemeente. De dvd zal na de 
bouwvak vakantie worden uitgegeven. In welke week precies weten wij op dit 
moment nog niet daar wij nog bezig zijn met het informatieve deel van de film. Met 
vriendelijke groet, Martijn Tetteroo. 

Dinsdag 18 november 2008: Geachte mevrouw de Witte, De dvd gaan wij in het 
eerste kwartaal van 2009 uitgeven in de gemeente. Onze excuses voor de 
opgelopen vertraging. Met vriendelijke groet, Martijn Tetteroo. 
 
Woensdag 26 november 2008 naar een ondernemer in Purmerend: Geachte 
heer/mevrouw, De planning voor de uitgifte in de gemeente Purmerend is week 5 van 
het nieuwe jaar. Onze excuses voor de opgelopen vertraging. Met vriendelijke groet, 
Martijn Tetteroo 

Waarom werden de klanten in de diverse gemeenten aan het lijntje gehouden? Was 
er in november 2008 dan toch al zwaar weer in het door Erik den Adel overgenomen 
bedrijf?  
 
Niet volgens dhr Den Adel die op 10 november 2008 een brief schreef aan al zijn 
klanten:  Geachte relatie, Trots willen wij u laten weten dat wij, IB Company, de 
activiteiten van Tetteroo Productions B.V. hebben overgenomen. IB Company is een 
professionele enthousiaste organisatie die haar sporen in de mediawereld 



ruimschoots heeft verdient. Met de overname van de activiteiten van voornoemd 
bedrijf zijn wij in staat onze huidige media activiteiten uit te breiden en verder te 
professionaliseren. IB Company produceert al jaren bedrijfsfilms en instructiefilms en 
zal per heden de concepten Holland In Beeld en Club In Beeld verder 
professionaliseren en op een frisse hedendaagse manier in de markt zetten. Op onze 
website www.ibcompany.nl  kunt u kennis maken met onze organisatie. In alles wat 
we doen en nog gaan doen staan wij voor kwaliteit, gebracht op een frisse, 
enthousiaste maar bovenal professionele manier. Mocht u vragen hebben over deze 
recente ontwikkelingen binnen onze organisatie dan kunt u uiteraard contact 
opnemen met een van onze media adviseurs of ondergetekende. Met vriendelijke 
groet, IB Company. Erik den Adel 
 
Samenvattend: Zo’n 300 bedrijven betaalden samen ongeveer een half miljoen euro 
voor een film die huis aan huis verspreid zou worden in totaal 25 gemeenten met een 
oplage van ongeveer 600.000 cd’s/dvd’s. Dit product is aan al die bedrijven niet 
geleverd. Diverse bedrijven kochten al in 2007 een filmproductie op basis van huis 
aan huisverspreiding en hebben nooit gekregen waarvoor ze hebben betaald.  

Let op, de half miljoen euro is een conservatieve schatting op basis van 1400 euro 
gemiddeld. Er zijn bedrijven die rond de zes- á achtduizend euro betaalden. Ook 
kocht de gemeente Waalwijk alleen al een film voor 15.000 euro (dit besluit van B&W 
staat op internet… ik weet niet of dit bedrag ook – gedeeltelijk – daadwerkelijk is 
betaald). 
 
De praktijken van Paul Tetteroo in 2009 in drie voorbeelden. 
 
Nu de omvang van de zaak Tetteroo Productions, IB Company en Holland in Beeld in 
kaart zijn gebracht, gaan we inzoomen op Paul Tetteroo. Dit doe ik met drie 
verschillende casussen. Deze zaken staan echter niet op zichzelf en zijn ook bij meer 
bedrijven aan de orde geweest.  

Zaak 1: niet goed, geen geld terug. Maar we hebben vididoc! 
Ermelo. Op 16 maart 2009 krijgen alle deelnemende bedrijven de bewuste e-mail dat 
het bedrijf in zwaar weer is terechtgekomen.  
 
Op donderdag 9 april 2009 stuurt mevrouw S. de Witte, tandarts in Ermelo, een 
mailtje naar het bedrijf:  

Geachte heer Tetteroo, Jammer dat u uw afspraken niet nakomt. Dat betekent wel 
dat ik het aan u betaalde bedrag van 2088,45 euro van u terugvorder. Mijn banknr. Is 
*****  t.n.v. tandartspraktijk de Witte, Ermelo. Ik geef u daarvoor de gelegenheid tot 
17 april 2009. Daarna geef ik deze zaak uit handen aan ARAG. Hopende dat u dit 
niet zo ver laat komen. Hoogachtend, Drs. S.M. de Witte 
 
Reactie Paul Tetteroo, vrijdag, 10 april 2009: Geachte heer de Witte, IB Company BV 
zit momenteel in zeer zwaar noodweer. U spreekt mij hier persoonlijk op aan, maar 
as oud eigenaar van het bedrijf, heb ik dit niet in de hand. Zoals u kunt lezen in de 
mail heeft het personeel en de nieuwe eigenaar mij gevraagd om de zaak weer op de 
rails te krijgen. Ik moet u zeggen, dat dat een hele moeilijke klus gaat worden. De 
schulden inmens hoog en ik ben al blij dat de salarissen betaald kunnen worden 
momenteel. Een vordering uit handen geven zal alleen maar bevorderen, dat het 



bedrijf failliet zal gaan. En ja zo erg is het momenteel. Verder moet ik u wijzen op het 
feit, dat wij u via het internet een zeer goed alternatief hebben gegeven. De site 
www.vididoc.nl draait al meer dan twee jaar en als u naar uw eigen commercial gaat 
kijken, dan zult u zien, dat ook uw commercial bekeken wordt. Ik heb u een aantal 
keren proberen te bereiken om het telefonisch aan u uit te leggen, maar ik kreeg u 
niet te pakken en heb vervolgens mijn nummer achter gelaten om terug te bellen. Ik 
zou u willen verzoeken mij nog even te bellen, zodat ik u haarfijn kan uitleggen hoe 
de vork in de steel zit. Met vriendelijke groet, P.M. Tetteroo 
 
Even tussendoor aandacht voor de site Vididoc.nl. Dit is de internetsite van Paul 
Tetteroo waarop alle filmpjes staan die hij de afgelopen twintig jaar maakte. De site is 
geregistreerd door de bv Tetteroo Data en valt dus niet onder Den Adel of de IB 
Company.  

De constructie hiervan is nogal wazig maar ik vermoed dat het erop neerkomt dat 
Paul Tetteroo de rechten heeft behouden van films die twintig jaar lang voor zijn 
bedrijf Tetteroo Productions is gemaakt. Gelet op het feit dat ook recente 
bedrijfsfilmpjes op Vididoc.nl zijn geplaatst, heeft hij waarschijnlijk ook de rechten van 
alle films bezit die IB Company maakte tussen juli 2008 en september 2009.  

Nu IB Company failliet is, kan Tetteroo over de films blijven beschikken. Hij 
exploiteert de films op de site Vididoc.nl. De site die naar zijn eigen zeggen landelijk 
bekendheid geniet met maandelijks meer dan 200.000 bezoekers. 
 
Maar hoe goed is dat alternatief eigenlijk? Bekijk de site en dan kun je niets anders 
dan grote twijfels hebben over die bewering. Op 1 oktober opende ik de pagina van 
Tandarts De Witte met daarop het bedrijfsfilmpje. De site heeft op iedere pagina met 
een filmpje een teller staan. Vididoc.nl maakt het me dus gemakkelijk om iets te 
zeggen over het bezoek. Het filmpje van de tandarts is 463 keer bekeken.  

Een paar kanttekeningen bij die teller. De teller is gekoppeld aan de databank van de 
site. Iedere keer als de pagina wordt opgeroepen, loopt de teller op. Probeer het zelf 
door op een willekeurige pagina met een filmpje op vididoc.nl op F5 te klikken. Iedere 
keer zie je de teller oplopen. Dit is wel zo’n beetje de onbetrouwbaarste manier van 
meten op het Internet. Door tien keer op F5 te klikken, kun je de ´kijkcijfers´ 
kunstmatig manipuleren. 

Los van de betrouwbaarheid kun je niet met droge ogen beweren dat nog geen 
vijfhonderd hits in zes maanden een zeer goed alternatief is voor een huis aan 
huisverspreiding van een kleine 10.000  dvd’s in de regio waar je potentiële klanten 
wonen.  

Overigens staan de kijkcijfers van het filmpje van tandarts De Witte niet op zich. Het 
is mij niet gelukt om filmpjes te vinden die de claim van Tetteroo rechtvaardigen.  
 
Zaak 2: wij melden u dat we niet leveren, incasseren vervolgens toch uw geld 
en beroepen ons op overmacht.  

Mijnheer Hellinga van Hellinga Makelaardij BV in Ermelo kocht in 2003 een filmpje bij 
Tetteroo Productions voor 1377 euro, zo blijkt uit een meegestuurd bankafschrift. De 
film werd destijds keurig gemaakt en verspreid. Overigens niet huis aan huis, maar 
dat was toen ook niet zo verkocht.  



In 2007 was het tijd voor een nieuw project in Ermelo. Dit keer een dvd huis aan huis. 
Mijnheer Hellinga koos voor een zogenoemde doorplaatsing van zijn film. Dus de 
oude film kwam op de dvd die ditmaal in heel Ermelo op de mat zou vallen. Kortom, 
zodra Tetteroo Productions/IB Company de 10.000 exemplaren in Ermelo zou 
ronddelen met daarop de uit 2003 stammende film, zou dit dhr Hellinga 1309 euro 
kosten.  

De feiten: 
Op 4 december 2007 kocht dhr. Hellinga de doorplaatsing op dvd: het ging om een 
huis aan huis verspreiding in Ermelo, oplage een kleine 10.000 euro. 
 
Op 16 maart 2009 stuurt IB Company de bewuste brief met het nieuws dat de dvd 
niet uitgeven kan worden in Ermelo. Acht dagen later, op 24 maart 2009, gebruikt 
Paul Tetteroo de eenmalige machtiging om een bedrag van 1309,00 euro af te 
schrijven van de bankrekening van Hellinga Makelaardij. 
 
Dhr Hellinga kocht voor 1309 euro niets meer dan ruimte voor een oud filmpje op een 
huis-aan-huis verspreide dvd in Ermelo in een oplage van ongeveer 10.000 
exemplaren. Ondanks dat er zwart op wit bekend is gemaakt dat er niet geleverd 
gaat worden, incasseert Paul Tetteroo toch het volledige bedrag.  
 
Wat volgt is een mailwisseling met hieronder een paar opmerkelijke citaten: 
 
Tetteroo aan Hellinga op 24 maart 2009: Er is een overeenkomst indertijd opgemaakt 
met Tetteroo Productions BV. Het bedrijf heeft een 100% aandelen overdracht gehad 
naar de nieuwe eigenaar. Deze heeft een nieuwe naam boven het bedrijf gezet, 
waarmee de bestaande overeenkomsten met de klanten gewoon rechtsgeldig 
blijven. De algemene voorwaarden zijn dus nog steeds van toepassing en ik zou 
zeggen kijk daar even naar, zodat u kunt lezen dat wij volledig in ons recht staan. 
Mocht u daar anders over denken dan zal u de gang naar de rechtbank moeten 
maken. Zonde van het geld, maar dat zien wij met veel vertrouwen tegemoet. 
 
Hellinga aan Tetteroo, 24 maart 2009: Om de navolgende redenen komt mij u 
vordering vreemd voor: Wat heeft een opgemaakte overeenkomst van een aantal 
jaren geleden van invloed op een volgens u nieuwe overeenkomst? Hoe ziet u de 
term doorplaatsing die op de nota staat? Welke voorwaarden hanteert u en vanaf 
wanneer? 

Tetteroo aan Hellinga, op 24 maart 2009: Ik was er al bang voor dat jullie het niet 
begrepen. Het gaat niet om een nieuwe opdracht, maar een reeds gegeven 
opdracht. Er is nu dus geen sprake van een nieuwe opdracht. 
 
Hellinga aan Tetteroo: Wij hebben thans de ABN-Amro en de Postbank 
�eïnformeerd dat u een éénmalige machtiging voor de tweede keer gebruikt. 
 
Tetteroo aan Hellinga: Wat u nu schrijft is niet waar en wij zullen middels de 
overeenkomsten de postbank informeren, dat wij geheel conform de overenkomsten 
en algemene voorwaarden handelen. Ik heb u al gezegd te bellen, zodat ik u 
telefonisch kan uitleggen hoe het in elkaar zit. Dat is de makkelijkste en snelste weg 
en zal veel irritatie wegnemen. 
 



Hellinga aan Tetteroo: Zoals al eerder gemaild heeft een mondelinge telefonische 
toelichting geen zin. Wij verzoeken u derhalve inhoudelijk te reageren en ons de 
gevraagde documenten te mailen. Zoals ook al eerder gemaild dient een verder 
discussie op inhoudelijke gronden te gebeuren. 

Tetteroo aan Hellinga: Jammer dat u er zo overdenkt, maar ik stop ermee. Ik kan 
mijn tijd beter besteden, dan aan een oeverloze mail verzending. 
Ik ga dus ook niet meer reageren op uw mails. 
 
Vrijdag 27 maart adviseert de ABN, waar de machtiging van is afgeschreven om 
aangifte te doen tegen Paul Tetteroo.  
 
Vrijdag, 27 maart 2009: Hellinga aan Tetteroo:  Indien u niet voor vanmiddag 14.30 
uur het totale bedrag gaat terugstorten en ons dit per mail bevestigd, zullen wij 
aangifte doen bij de politie. 

Tetteroo aan Hellinga op maandagochtend 30 maart: Nu wij door u in een 
kwaaddaglicht zijn gezet gaan wij ook actie ondernemen tegen u. Oog om oog tand 
om tand zullen we maar zeggen. De politie doet dus helemaal niets want zij hebben 
de juiste overeenkomst van ons ontvangen. Met leugens kom je er niet in deze 
maatschappij.  Had maar naar ons geluisterd, dan hadden jullie van ons ook de 
bevestiging per fax kunnen ontvangen, maar nee hoor wees maar lekker eigenwijs. 
 
Tetteroo aan Hellinga op maandagmiddag 30 maart: Van de Politie hebben wij al 
vernomen, dat zij er niets mee doen, en dat is logisch want wij hebben conform de 
overeenkomst gehandeld.  Als Dhr. Hellinga goed naar mijn uitleg had geluisterd, 
dan was bij het eerste gesprek al duidelijk dat het ging om een contract van 
december 2007. Ik heb diverse keren aangeboden om mij te bellen, zodat ik opnieuw 
uitleg zou geven, maar dat wilde u niet. Dat noemen we een gemiste kans en had dit 
al heel snel opgelost geweest zonder dat er nu aan beide zijde alleen maar irritatie is 
ontstaan. Dhr. Hellinga is bij het ondertekenen van de overeenkomst akkoord 
gegaan met onze algemene voorwaarden. Ik verwijs u dan ook naar het artikel 
“overmacht’. Er zal door IB Company geen bedrag worden teruggestort en van 
schadevergoeding is ook geen sprake.  
 
Het e-mailverkeer ging nog verder en resulteerde inderdaad in een aangifte maar ik 
wil mij even richten op het artikel overmacht.  
 
Overmacht 
Overmacht bevrijdt IB Company van haar verplichtingen. Over overmacht 
wordt mede begrepen ieder buiten de schuld van IB Company ontstane 
verhindering van nakoming, ongeacht of deze verhindering krachtens de in het 
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening en risico dient ten gevolge 
waarvan nakoming door IB Company zo bezwaarlijk en/of kostbaar is 
geworden in vergelijking tot de vooruitzichten ten tijde van het aangaan van de 
overeenkomst, dat nakoming in de redelijkheid niet meer kan worden verlangd, 
zulks ter beoordeling van IB Company. 

In geval van overmacht zal IB Company de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
kunnen annuleren en/of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk kunnen 
opschorten. De annulering en/of opschorting zal opdrachtgever zo spoedig 



mogelijk worden meegedeeld. In dat geval zal IB Company echter in geen enkel 
opzicht aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook die opdrachtgever als 
gevolg van de annulering c.q. opschorting lijdt. 

Vooral dit stukje is interessant: In geval van overmacht zal IB Company de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk kunnen annuleren en/of de uitvoering daarvan 
geheel of gedeeltelijk kunnen opschorten. Allemaal prima. Maar waarom zou dhr 
Hellinga moeten betalen als hij ruim een week daarvoor van Tetteroo heeft gehoord 
dat de dvd-verspreiding volledig is opgeschort? 

Een beroep op overmacht lijkt mij ongegrond om een incasso te rechtvaardigen die 
plaats heeft gevonden ruim nadat je als leverancier hebt laten weten dat je niet kunt 
leveren. Dat zou een mooie manier zijn om snel geld te verdienen. Ik kan mij niet 
voorstellen dat een rechter fiat geeft aan zo’n redenering.  

Helaas is het dhr Hellinga niet gelukt zijn 1309 euro voor een nooit uitgegeven dvd 
terug te krijgen. Het faillissement heeft de weg tot een succesvolle claim afgesloten. 
 
Zaak 3: Wij beloven maar wat 
Op zestien maart 2009 werd dhr Tetteroo als oud eigenaar gevraagd en bereid 
gevonden IB Company, zijn oude bedrijf Tetteroo Productions, leiding te gaan geven 
zodat het bedrijf weer gezond zou (moeten) worden. 
 
Kregen ondernemers in Ermelo op 16 maart te horen dat de dvd niet zou verschijnen, 
in Purmerend werd dit op 19 maart meegedeeld aan de betreffende ondernemers. In 
veel andere gemeenten bleef het echter nog angstvallig stil. En niet zonder reden: 
hier lagen namelijk nog verse opdrachten klaar om gefilmd te worden.  

Aan de bedrijven in deze gemeenten was net als in Ermelo een huis aan huis dvd 
verkocht. Een voorbeeld is Barneveld. Omdat deze gemeente tegen Ermelo aanligt, 
konden enkele ondernemers uit Ermelo collega’s in Barneveld waarschuwen, zo is 
mij verteld. Ook in Leidschendam-Voorburg rook men onraad. Daar werd op 27 juni 
(!) een memo verspreid door de gemeente niet mee te werken aan de productie. 
 
In Oud Beijerland deed dhr Tetteroo ook gewoon alsof er niets aan de hand was. Na 
de zestiende maart, de dag dat het bedrijf bekendmaakte geen huis aan huis 
producties meer te kunnen verzorgen, kreeg De Hoekse Parket en Kurkvloeren in 
Oud Beijerland gewoon een cameraman over de vloer om de bestelde film (gekocht 
inclusief de verspreiding in Oud Beijerland) kwam opnemen. Op 28 april, vijf weken 
na de noodkreet, kreeg dhr W. Luiten vervolgens een factuur voor 1309,00 euro en 
deze werd vervolgens automatisch afgeschreven.   

Ook deze zaak staat niet op zichzelf. Daarom nog maar een voorbeeld: 
kinderdagverblijf Speel Okee, ook in Oud Beijerland. Op 24 maart 2009 ontvangt 
Mevrouw Wassink het scenario met de melding dat de opnames plaatsvinden op 6 
april om 9.00 uur. Op 21 april ontvangt mevrouw Wassink een proefexemplaar. De 
editor e-mailt het filmpje door en vertelt erbij dat de film 10 seconden langer duurt 
dan is afgesproken. Mevrouw Wassink kan aangeven wat eruit moet of ze kan de 10 
seconden voor 150 euro bijkopen.  
 
Intussen verneemt mevrouw Wassink van een collega in Delft dat daar ook inmiddels 
bekend is gemaakt dat de dvd niet verspreid gaat worden. De wereld is klein, zeker 



als het gaat om dezelfde branche. Mevrouw Wassink doet navraag bij het bedrijf 
omdat ze de bui al voelt hangen en krijgt op 7 mei 2009 het volgende antwoord van 
de editor: 
 
Geachte mevrouw Wassink, Ik heb nog even navraag gedaan voor u omtrent de 
verspreiding van de DVD van Oud-Beijerland. En de huidige stand van zaken is dat 
de DVD gewoon verspreid zal worden. Als u hierover nog meer vragen heeft, raad ik 
u aan contact op te nemen met Martijn Tetteroo (info@ibcompany.nl / 0226 39 4007) 
Ik zie de wijzigingen omtrent de commercial vanmiddag tegemoet. Vetrouwend erop 
u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet. 

Voor de zekerheid stel ik mijzelf even de vraag of er misschien sprake is van een 
opleving bij IB Company waarbij alles weer als vanouds kan worden uitgegeven. 
Maar nee op 4 mei 2009, dus drie dagen voor het geruststellende bericht van de 
editor, krijgen de ondernemers in de gemeente Westland de bekende brief. En op 6 
mei 2009 krijgt Speelokee een factuur van 1541,05 euro. Samenvattend: op 7 mei 
2009 werd mevrouw Wassink voorgelogen dat de dvd in Oud Beierland verspreid zou 
gaan worden. Op 7 mei wordt 1541,05 euro afgeschreven. Dezelfde dag laat 
mevrouw Wassink het storneren. Ze weet dan al via de collega’s in Delft dat er 
helemaal niet verspreid gaat worden. Bovendien is ze nog verre tevreden over haar 
film. Het storneren lukt. Maar op 28 mei incasseert Paul Tetteroo gewoon nog een 
keer en deze keer lukt het storneren niet.  

Speel Okee geeft opdracht aan  ABN AMRO om er voor te zorgen dat het bedrijf niet 
nog meer kan afschrijven. Dit wordt door de ABN op 19 juni per brief bevestigd. De 
1500 euro komt niet meer terug. Wat rest is een filmpje op Vididoc.nl dat op 1 
oktober maar liefst 20 keer is bekeken. Wat een geweldig alternatief. 
 
En dan nog wat losse zaken… 
Een ondernemer met een pannenkoekenhuis in Vlaardingen wordt aan het lijntje 
gehouden en voorgelogen. Hij had eerder slechte ervaringen met gekochte reclame-
uitingen. Hij wilde het nog een keer proberen en ging in zee met Ib Company. De 
eigenaar zegt nooit meer reclame te maken.  

Een ondernemer in Oosterhout betaalde diverse boetes aan Paul Tetteroo omdat hij 
wegens overmacht een paar maal de filmafspraak moest afzeggen. Uiteindelijk werd 
de film gemaakt (na 16 maart) en hij betaalde de helft om de andere helft na 
verspreiding te betalen. Paul Tetteroo liet de ondernemer weten dat de verspreiding 
wellicht op een andere manier kon plaatsvinden. Dan moest hij wel die resterende 
vijftig procent betalen. Plus 250 euro er bovenop. 
 
Diverse ondernemers kregen afgelopen zomer een rekening voor het plaatsen van 
hun filmpje op de eigen site. Sommige ondernemers die ik sprak hadden geen 
verspreiding in de gemeente gekregen en zagen dit als een pleister op de wonde. Ze 
kregen een brief van Paul Tetteroo dat ze inbreuk maakten op zijn auteursrechten. Er 
werd gedreigd met een rechtszaak. 
 
Diverse ondernemers wiens filmpje ergens op YouTube rondzwerven kregen een 
rekening van 195 euro. Als ze daarop schriftelijk lieten weten niet verantwoordelijk te 
zijn voor de plaatsing, kregen ze reacties als:  



“Of u persoonlijk verantwoordelijk ben hebben wij nooit gezegd, dus zo van de toren 
blazen heeft geen zin. Feit is, dat de door ons geproduceerde commercial van uw 
bedrijf, op internet staat zonder onze toestemming. En u kunt wel zeggen, ik heb het 
niet gedaan, maar bewijs dat dan maar eens. Zorg maar dat deze eraf komt, want het 
is uw probleem.” 
 
Vele ondernemers hebben het bekende bericht over niet verschijnen van de huis-
aan-huis dvd overigens nooit gekregen en konden ineens het bedrijf niet meer 
bereiken. Een tandarts in Barendrecht betaalde achtduizend euro voor een 
filmproductie. Een ondernemer uit Alkmaar spande een kort geding aan. Hij wilde zijn 
geld terug omdat er niet werd verspreid.. Hij kreeg vervolgens van Paul Tetteroo te 
horen dat hij inbreuk maakte op het copyright omdat hij het filmpje zelf op zijn 
website had geplaatst (met waarschijnlijk meer hits dan een plaatsing op vididoc). Je 
moet de brutaliteit maar hebben als leverancier. 
 
En nu? 
Deze zaken staan niet op zichzelf. Ik heb de afgelopen weken vele bedrijven 
gesproken. Velen mailden mij, sommigen belden mij. Ik kreeg tips om collega’s 
elders in het land te bellen, wat ik deed, of ik stuurde een e-mail wat weer resulteerde 
in nieuwe tips. 
 
Deze genoemde cases zijn ook andere bedrijven overkomen. En het houdt niet op,  
want Tetteroo Productions/IB Company mag dan wel failliet zijn, Vididoc, de 
drukbezochte site van Paul Tetteroo, gaat verder waar IB Company 1 september 
ophield, aldus deze verstuurde mail. 
 
Sent: Thursday, September 17, 2009 3:23 PM 
Subject: Holland In Beeld Oud-Beijerland 
 
Geachte relatie, 
 
Langs deze weg willen wij informeren over de stand van zaken binnen IB Company 
BV. IB Company is sinds een half jaar in zwaar weer terecht gekomen, dit heeft 
helaas geleidt tot een faillissement op 1 september 2009. 
Vididoc Multimedia is op dit moment bezig met de curator om een aantal zaken over 
te nemen. Zij zullen in de loop van volgende week contact met u opnemen. 
 
Interessant. IB Company werd geleid door Tetteroo en Vididoc Multimeda is ook 
Tetteroo. Dus Tetteroo gaat weer contact opnemen. Oude wijn in nieuwe zakken. 

En het beloofde contact is gekomen met b.v. Het Showhuis in Dordrecht. Hans 
Schipper stuurde mij op 2 oktober de tekst van een mail die hij die dag van Martijn 
Tetteroo heeft gekregen: 

In de afgelopen week bent u door IB Company BV geïnformeerd over het feit, dat 
het bedrijf op 1 september 2009 failliet is verklaard. Door dit faillissement komt 
er geen huis aan huis verspreiding en wordt er geen dvd meer geleverd. Kortom 
IB Company BV zal niets meer uitvoeren. 
 
Vididoc Multimedia had al vanaf november 2006 een overeenkomst met IB 
Company over het plaatsen van alle producties op de internetsite 



www.vididoc.nl. Na overleg met de curator hebben wij alle rechten van de 
producties overgenomen en hebben besloten om u langs deze weg de 
mogelijkheid te bieden om de gemaakte commercial van uw bedrijf voor een 
periode van een jaar gratis te plaatsen op onze site, zodat u in ieder geval nog 
een stuk promotie heeft van uw commercial en niet alles voor niets is geweest. 
 
Daarnaast willen wij u aanbieden om de gemaakte commercial op een dvd te 
zetten en deze ook gratis aan u te leveren. 
 
Wij verzoeken u daarom om ons via de mail aan te geven of u gebruik wil maken 
van ons aanbod, zodat wij zo spoedig mogelijk alles kunnen plaatsen en leveren 
aan u. Overigens staan de meeste commercials al op onze site, zodat de 
presentatie al loopt. 
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Tetteroo 
 
Schipper heeft de curator gebeld met de vraag of de bewering over de rechten 
van de producties klopt. De curator kon dat niet direct bevestigen en zoekt dat 
uit. Wat in ieder geval niet kan kloppen is de bewering dat Vididoc sinds 2006 
een overeenkomst had met IB Company. IB Company bestaat pas sinds 2008 en 
de site Vididoc is pas in februari 2007 geregistreerd.  
 
“En wat kan ik hier nog tegen ondernemen?”  
Die vraag werd mij veel gesteld de afgelopen weken. Ik kan niets meer doen dan dit 
dossier openbaar maken. Ik ben zelf geen belanghebbende en ik ben ook niet 
benadeeld door Tetteroo. Vanuit journalistieke interesse heb ik dit dossier opgesteld.   
 
Mij rest dit dossier te sluiten en met alle verkregen bewijzen door te sturen naar de 
redactie van Tros Opgelicht. Dat is inmiddels gebeurd. Ik zal vanaf hier verder kijken 
vanaf de zijlijn, al kunt u natuurlijk altijd uw e-mails bij mij kwijt. Ook deze zal ik 
doorsturen zodat ze aan het dossier toegevoegd kunnen worden. Ik wens iedereen 
veel sterkte en wijsheid toe voor de toekomst. Dat geldt overigens niet alleen voor de 
gedupeerde ondernemers of de potentiële nieuwe klanten. Dat geldt ook voor dhr 
Paul Tetteroo. Ik denk dat hij dit hard nodig zal hebben. 



En wat deed Erik den Adel ondertussen? 

Onderstaand artikel publiceerde ik op 18 oktober met een update op 23 oktober 
op mijn website 

Waarom liet eigenaar Erik den Adel zijn IB Company en gedupeerde klanten aan hun 
lot en Paul Tetteroo over?  
 
Uit mijn rapport blijkt dat bij IB Company na 16 maart geen film meer op dvd is 
verspreid terwijl er wel geld van klanten werd geïnd. Op verzoek van het personeel 
komt oud-eigenaar Paul Tetteroo in maart 2009 terug aan het roer van het bedrijf. In 
het Noordhollands Dagblad van afgelopen vrijdag geven Tetteroo en Den Adel elkaar 
de schuld van de ontstane ellende.  
 
Vast staat dat Tetteroo als "bedrijfsleider" een alles behalve zuivere rol heeft 
gespeeld. Volgens Den Adel overlegde hij in die periode wekelijks met Tetteroo. Op 
vragen aan Den Adel of hij Tetteroo heeft aangesproken over het feit dat er na 16 
maart contractbreuk werd gepleegd door geld te innen voor diensten waarvan al 
duidelijk was dat die nooit zouden worden geleverd, zegt hij "Nee, hier was ik niet 
van op de hoogte. Ik heb duidelijk afgesproken dat de klanten direct en helder 
moesten worden geïnformeerd. Paul Tetteroo gaf constant aan dat de klanten 
volledig op de hoogte waren en op een enkeling na meewerking verleenden."  
 
Wat deed Den Adel zelf in die periode. Zelf zegt hij "Ik heb me volledig gericht op 
mijn bouwbedrijf en daarnaast het contact met Paul Tetteroo gehouden." Toch was 
hij zeer nauw betrokken bij een nieuw initiatief. Aan de hand van nieuwe feiten maak 
ik de volgende reconstructie. 
 
Een bron uit de omgeving van IB Company vertelde mij dat Erik den Adel samen met 
accountant Peter Paul Daamen op 3 maart 2009 aan het personeel meedelen dat de 
zaak failliet is en dat ze naar de rechtbank zouden gaan om het faillissement aan te 
vragen. Het personeel wacht in onzekerheid af, maar er gebeurt niets. Den Adel 
antwoordt op mijn vraag waarom hij toch geen faillissement aanvroeg: "Ik vond dat ik 
de switch naar Vididoc, om als laatste poging het bedrijf te redden, een kans moest 
geven. Ik denk dat je dat verplicht bent naar de werknemers toe." 
 
Op 11 maart spreekt Tetteroo het personeel van IB Company toe. Zijn voornaamste 
mededeling is dat hij de leiding weer overneemt. Hij heeft blijkbaar een afspraak met 
eigenaar Den Adel. Als antwoord op de vraag wat de afspraken waren tussen hem 
en Tetteroo antwoordt Den Adel: "Paul ging de verkoop aansturen en 
overeenstemming bereiken met de belangrijkste crediteuren (die hij goed kende) en 
zou starten met de switch van cd uitgifte naar Vididoc." 
 
Hoe succesvol Tetteroo opereerde in de aanloop naar het faillissement heb ik 
beschreven in het rapport. Maar wat deed Erik den Adel in die periode? 
 
Op 10 maart 2009 wordt door of namens de IB Company een nieuwe internetsite 
(mirror) geregistreerd: iXam.nl. Deze site is van iXam Media. Het bedrijf met KvK 
nummer 24371748 staat ingeschreven op het adres De Gruno 11 in Hellevoetsluis. 
Als we ixam.nl moeten geloven dan is het bedrijf en de site een initiatief van Den 
Adel met Arno Torn. Torn was ook werkzaam bij IB Company. Het is overigens 



frappant dat nergens op ixam.nl een adres is te vinden. 
 
Den Adel zegt over dit nieuwe initiatief "Ik heb hier zeer weinig tijd in gestoken. Arno 
heeft dit initiatief bedacht en de klanten benaderd om hier aan deel te nemen." Maar 
waarom treedt hij dan op als woordvoerder van het bedrijf op de site van iXam 
Media?  
 
Den Adel legt namelijk zelf uit wat de plannen zijn. Bekijk dit filmpje (mirror .wmv-file). 
 
Op 19 mei 2009 wordt de site focus on Business geregistreerd. Die site heeft wel een 
adres. Dat is het adres van de Torn Holding BV: Van der werffstraat 332, 3132 WK 
Vlaardingen.  
 
De site vermeldt: "Focus on Business is een handelsnaam van Focus Op te 
Hellevoetsluis, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder 
nummer 24371748." Het bedrijf Focus op is van de zwager van Den Adel en is 
gevestigd in Hellevoetsluis.  
 
Het bedrijf Focus op staat geheel los van IB Company. Het is echter wel duidelijk dat 
Den Adel ook daar belangen en een vinger in de pap heeft, want waarom opent 
focusonbusiness.nl met het filmpje van iXam Media en waarom wordt een iXam.nl 
mailadres gebruikt in de Algemene Voorwaarden? 
 
Conclusie 
Terwijl bij IB Company het personeel in onzekerheid verkeert, honderden klanten 
worden misleid met beloftes die niet werden nagekomen en moesten betalen voor 
producten die niet werden geleverd, bouwt Den Adel samen met Arno Torn via een 
handelsnaam van het bedrijf van zijn zwager een nieuw web van websites en 
ondernemingen. Daarnaast richt hij zich, naar eigen zeggen, vooral op het 
bouwbedrijf.  
 
Het wordt ondertussen steeds duidelijker dat de ongeveer twintig personeelsleden en 
de honderden gedupeerden door de eigenaar al ver voor het faillissement in de steek 
zijn gelaten. IB Company en de gedupeerde klanten moesten het doen met 
telefonisch overleg met Paul Tetteroo. "Het is denk ik goed om te weten dat Paul 
Tetteroo mij liever niet op het bedrijf zag dan wel hetgeen hij mij meerdere malen 
duidelijk heeft gemaakt."  
 
Je kunt je afvragen of hier wel sprake is van behoorlijk bestuur. Paul Tetteroo 
misleidde de klanten en verdiende aan IB Company via de dienstverlening van 
Vididoc terwijl Den Adel bezig was met zijn bouwbedrijf en het opzetten van iXam 
Media. Met als resultaat: meer dan 300 gedupeerde bedrijven in meer dan 25 
gemeenten en 16 personeelsleden op straat. 
 
In Brazilië veroordeelde kinderpornohandelaar 
Tot slot nog een merkwaardig detail over het personeelsbeleid van Den Adel. In 
december 2008 sluit Den Adel een arbeidsovereenkomst met een in Brazilië voor het 
produceren van kinderporno tot 17 jaar gevangenisstraf veroordeelde man. Deze 
man, Johan T., was in 2008 nog landelijk nieuws omdat Brazilië woedend was op 
Nederland omdat het consulaat deze man samen met zijn zwager van een 



noodpaspoort had voorzien. Daarmee vluchtte hij naar Nederland. Johan T. maakte 
samen met zijn zwager pornofilms voor het eigen bedrijf Dutch Adult Entertainment. 
 
Op mijn vraag waarom Den Adel deze man in dienst wilde nemen, antwoordde hij: 
"Ben op hem gewezen door de twee beste verkopers van IB Company omdat hij in 
het verleden ook al voor het bedrijf had gewerkt met veel succes. Na met hem 
gesproken te hebben en zijn verhaal gehoord te hebben was ik oprecht van mening 
dat deze man enorm veel pech had met zijn zaak. Al snel bleek echter dat Paul 
Tetteroo en hij een geschil hebben gehad dat door hem was gewonnen en er bij Paul 
veel oud zeer zad. Vervolgens is hier een hetse van gemaakt en de zaak is 
afgeblazen. reden om hem aan te nemen was gelegen in het feit dat het bedrijf zat te 
springen om goede verkopers en hij er één was." 
 
Brazilië was mede zeer boos op Nederland omdat na terugkomst in Nederland Johan 
T. vrijuit ging. Op 5 december 2003 wordt hij in Brazilië veroordeeld tot 8 jaar voor 
het laten maken en verspreiden meer dan 8500 pornofoto’s van minderjarige 
Braziliaanse meisjes. Dit is later verhoogd tot 17 jaar. Het nieuws speelde in 2008 
uitgebreid in de pers.  
 
De man mag dan volgens Den Adel wel "veel pech" hebben gehad met zijn zaak, ik 
vind het onbegrijpelijk dat je een man met zo´n verleden aanneemt in een bedrijf wat 
evengoed al met grote imagoproblemen kampt.  
 
Vanuit het personeel kwam een storm van kritiek los op de voorgenomen benoeming 
en na een ondertekende e-mail door een groot deel van het personeel kon Den Adel 
niet anders dan de man mede te delen dat hij toch niet welkom was. 
 
Naschrift  
Erik den Adel laat mij op 23 oktober per mail weten dat ik met bovenstaand stuk als 
"een olifant door de porseleinkast ga". "In het onderhavige geval (dit artikel HM) trekt 
u antwoorden van mij uit elkaar en schrijft u een zeer tendentieus stuk wat ronduit 
schadelijk is voor mij als persoon. (...) Zoals u behoort te weten naar aanleiding van 
mijn antwoorden en uw contact met Arno Toorn (deze persoon heeft mij telefonisch 
benaderd en heb ik te woord gestaan HM) weet u dat ik 'web aan ondernemingen' 
aan het bouwen ben. Mijn activiteiten voor Ixam zijn minimaal geweest. Al enig tijd 
geleden heb ik besloten hier helemaal mee te stoppen en alles over te dragen aan 
Arno hetgeen ook is gebeurd. Ook bent u op pde hoogte van de gang van zaken na 
half maar, waardoor u behoort te weten dat ik helemaal niemand in de steek heb 
gelaten. 
 
Het zou u sieren wanneer u uw zorgvuldigheid voortzet en dit stuk aanpast. U mag 
over mij best een stuk schrijven maar dan moet dit wel kloppen. Nu is het een 
tendentieus en speculatief stuk. Door allerlei kwesties aan elkaar te verbinden, zoals 
bijvoorbeeld het verhaal van Johan T., ontstaat een beeld van mij als oplichter 
hetgeen ik absoluut niet ben. Dat ik beslissingen genomen heb die achteraf bezien 
wellicht niet verstandig zijn geweest kan best maar al mijn handelingen en besluiten 
zijn genomen vanuit correcte intenties en nooit met het uitgangspunt om wie dan ook 
te duperen. U had dit op zijn minst naar behoren kunnen uitzoeken. 
 
Mocht u ooit nog vragen voor mij hebben dan zal ik deze niet meer beantwoorden. 



Tevens wil ik u hierbij melden dat wanneer ik werkelijk schade ga ondervinden naar 
aanleiding van uw onzorgvuldige publicaties ik deze schade op u zal gaan verhalen 
en u bij deze dan ook aansprakelijk stel, onder voorbehoud van alle rechten." 
 
Tot zover. Voor de volledigheid volgen hieronder de genoemde vragen met de 
letterlijke en onverkorte antwoorden van de heer Den Adel. 
 
1. In november/december 2008 blijk je een arbeidsovereenkomst te hebben gesloten 
met een zekere Johan T. Die zou op 1 januari in dienst treden. De man was in april 
2008 wederom groot nieuws omdat Brazilië woest was op Nederland over de 
afhandeling van een strafzaak. T. was eerder met een noodpaspoort uit Brazilië 
gevlucht. Daar was (samen met zijn zwager) tot 17 jaar gevangenisstraf veroordeeld 
omdat hij als mede-eigenaar van een pornobedrijf Dutch Adult Entertainment (klik 
hier) meer dan twintig minderjarige meisjes zou hebben misbruikt. 
 
Zie: klik hier 
 
Een groot deel van het personeel van IB Company was woest over deze benoeming 
en wilde deze man niet als collega. Dat is je onder andere duidelijk gemaakt met een 
door een groep werknemers ondertekende email. Waarop de benoeming niet 
doorging.  
 
Vragen: 
- Klopt dit? 
 
Antwoord:  
Dat klopt. 
 
- Wat voor reden had je om een man met zo´n achtergrond aan te nemen? 
 
Antwoord:  
Ben op hem gewezen door de twee beste verkopers van IB Company omdat hij in 
het verleden ook al voior het bedrijf had gewrkt met veel succes. Na met hem 
gesproken te hebben en zijn verhaal gehoord te hebben was ikoprecht van mening 
dat deze man enorm veel pech had met zijn zaak. Al snel bellek echter dat Paul 
tetteroo en hij een geschil hebben gehad dat door hem was gewonnen en er bij Paul 
veel oud zeer zad. Vervolgens is hier een hetse van gemaakt en de zaak is 
afgeblazen. reden om hem aan te nemen was gelegen inhet feit dat het bedrijf zat te 
springen om goede verkopers en hij er één was. 
 
2. Op 3 maart 2009 blijk je samen met accountant P.P. Daamen tegen het personeel 
te hebben gezegd dat IB Company failliet is en dat jullie naar de rechtbank zouden 
gaan om het faillissement aan te vragen.  
 
Vragen: 
 
- Klopt dit? 
 
Antwoord: 
Ja 



 
- Zo ja… wat is er gebeurd dat je hebt besloten om toch geen faillissement aan te 
vragen? 
 
Antwoord 
Ik vond dat ik de switch naar Vididoc, om als laatste poging het bedrijf te redden, een 
kans moest geven. Ik denk dat je dat verplicht bent naar de werknemers toe. 
 
3. Op 11 maart 2009 sprak Paul Tetteroo het voltallige personeel toe en zei dat hij 
weer leiding geeft aan IB Company.  
 
Vragen: 
- Klopt dit? 
 
Antwoord: 
 
- Wanneer is de afspraak tussen jou en Tetteroo over zijn terugkeer gemaakt? 
 
Antwoord: 
Rondom die datum 
 
- Wat behelsden deze afspraken tussen jou en Tetteroo over dit leidinggeven? 
 
Antwoord: 
Paul ging de verkoop aansturen en overeenstemming bereiken met de belangrijkste 
crediteuren (die hij goed kende) en zou starten met de switch van cd uitgifte naar 
Vididoc 
 
- Klopt het dat het personeel eind februari Paul Tetteroo heeft gevraagd terug te 
komen? 
 
Antwoord: 
Ja 
 
4. Op 1 maart registreer je de site www.ixam.nl (een initiatief samen met Arno Toren, 
ook medewerker van IB Company) (Klik hier)  
 
 
Vragen: 
- Wat is/was de relatie tussen Ixam Media en IB Company? 
 
Antwoord: 
geen relatie 
 
- Heb je Ixam Media opgericht omdat je al geen vertrouwen meer had in IB 
Company? 
 
Antwoord: 
Nee 
 



- Is dit initiatief de reden dat je weinig op kantoor was bij IB Company, zoals Paul 
Tetteroo zegt in het Noordhollands Dagblad?  
 
Antwoord: 
Nee, echt onzin. 
 
- Wat is op dit moment de status van Ixam Media? Is dit nog actief of gaat het ten 
onder in het faillissement van je holding? 
 
Antwoord: 
Niet actief en zit niet in mijn holding. 
 
5. Je holding heeft ook de site www.vakbeursinbeeld.nl (Klik hier)  
 
Vragen: 
- Waarom heb je vakbeursinbeeld buiten IB Company gehouden? 
 
Antwoord: 
Paul Tetteroo had aangegeven enkel en alleen met Holland in Beeld te willen werken 
om het bedrijf overeind te houden. 
 
- Hoe gaat het nu verder met www.vakbeursinbeeld.nl? 
 
Antwoord: 
Geen succes. Geen opdrachten. 
 
Vervolgens stelde ik nog een aantal aanvullende vragen ten aanzien van Ixam Media 
 
Die url (Ixam.nl) is op 1 maart 2009 geregistreerd. Voor zover ik het zie, zijn de 
meeste pagina´s en filmpjes op 9 juli 2009 online gezet. 
 
Je wist dat er zeer veel ontevreden klanten waren bij IB Company en je wist of had 
behoren te weten dat er geld werd geïncasseerd bij klanten op contracten die 
voorzagen in verspreiding van hun bedrijfsfilms op dvd terwijl die klanten werden 
afgescheept met verspreiding vididoc. 
 
Dat roept bij mij de volgende vragen op 
 
1. Was je ervan op de hoogte dat na 16 maart nog geld werd geïnd op contracten die 
voorzagen in verspreiding op dvd? 
 
Antwoord: 
Nee 
 
2. Heb je Tetteroo erop aangesproken dat er geld werd geïnd terwijl duidelijk was dat 
er contractbreuk werd gepleegd? 
 
Antwoord: 
Nee, want dit wist ik niet. Paul Tetteroo gaf constant aan dat de klanten volledig op 
de hoogte waren en op een enkeling na meewerking verleenden.  



 
3. Hoe vaak overlegde je over de bedrijfsvoering met Paul Tetteroo?  
 
Antwoord: 
Zie eerdere mail (antwoorden hierboven) 
 
4. Waren dat formele overleggen en werden die vastgelegd? 
 
Antwoord:  
We spraken elke keer een datum af  
 
5. Had je je tijd en energie vanaf 1 maart niet beter in IB Company kunnen steken in 
plaats van in een geheel nieuw initiatief als ixam.n? 
 
Antwoord: 
Zie eerdere mail (antwoorden hierboven) 
 
6. Is door het steken van tijd en energie in Ixam Media in plaats van in IB Company 
geen sprake van verwaarlozing van het bedrijf en klanten en ben je daardoor feitelijk 
niet (mede)schuldig aan het faillissement door onbehoorlijk bestuur? 
 
Antwoord: 
Zie eerdere mail (antwoorden hierboven) 
 
 
Vervolgens heb ik de heer Den Adel de volgende mail gestuurd: 
 
Geachte heer Den Adel, 
 
Dank voor uw e-mail. De kwalificaties over mijn stuk laat ik voor uw rekening. 
Hetgeen ik schrijf baseer ik op de bronnen die in het stuk staan en op de antwoorden 
die u geeft. Voor de volledigheid heb ik onder het artikel de letterlijke vragen en 
antwoorden weergegeven. Dan is iedereen volledig geïnformeerd. 
 
Ik ben er zeker niet op uit om mensen te beschadigen. Het lijkt mij echter 
merkwaardig dat u met nieuwe initiatieven en internetsites begint in een tijd dat uw 
bedrijf in zwaar weer verkeert. Of het openbaar maken van die activiteiten wellicht 
schadelijk voor u zijn, kan ik niet beoordelen. 
 
Tot slot nog een opmerking over het telefoongesprek met de heer Arno Torn. Hij 
heeft geen feiten uit het verhaal kunnen weerleggen en belde uitsluitend om te 
vragen of ik zijn naam uit het artikel wilde schrappen omdat hij niet met Johan T. 
geassocieerd wenst te worden. Daar die passage zo evident los staat van zijn rol in 
het verhaal heb ik daar niet in toegestemd.  
 
Tijdens het telefoongesprek werden zelfs enkele feiten uit het artikel bevestigd door 
de webbouwer of webhoster die Arno op een andere telefoon aan de lijn kreeg. 
 
U bent vanaf 1 maart 2009 in ieder geval betrokken geweest bij iXam Media (zelfs als 
woordvoerder op de site), iXam.nl (geregistreerd op naam IB Company), 



vakbeursinbeeld.nl (via uw holding) en focusonbusiness.nl (via iXam Media). Dan is 
er toch sprake van een web aan nieuwe initiatieven? 
 
Ik zie dan ook geen reden om het artikel aan te passen. 
 
Harold Makaske



Bijlage 1: E-mail van het personeel aan klanten met de mededeling dat de film 
niet op dvd zal verschijnen. 

Van: IB Company [mailto:info@ibcompany.nl]  
Verzonden: maandag 16 maart 2009 11:32 
Aan: info@ibcompany.nl 
Onderwerp: Uitgifte film Holland In Beeld Ermelo 
 
Geachte relatie, 
  
In de afgelopen maanden heeft u naar IB Company gebeld en gemaild om 
geïnformeerd te worden over de voortgang van de uit te geven dvd. Alle keren is 
u een uitleg gegeven, maar tot op heden is de dvd niet uitgekomen. Wij gaan u 
nu via deze weg informeren over het waarom niet. 
 
Per 1 april 2008 heeft de heer Erik den Adel, directeur IB Company, Tetteroo 
Productions overgenomen. De aandelenoverdracht heeft daarna op 17 juli 
plaatsgevonden. Kort na deze overname heeft ook bij ons de kredietcrisis hard 
toegeslagen. Daarnaast heeft de heer den Adel gemeend een tweede kantoor 
inclusief zes (onervaren) medewerkers te openen. 
 
De financiële gevolgen van deze actie, zoals salarissen en overhead gaven naast 
de bestaande financiële problemen waar het kantoor in Warmenhuizen al mee te 
kampen had een onverantwoord kosten/uitgave patroon met alle gevolgen van 
dien. 
 
Al met al is het bedrijf IB Company al maanden in financiële problemen en zal er 
alles aan gedaan moeten worden om een faillissement van het bedrijf af te 
wenden. De heer P.M. Tetteroo heeft Tetteroo Productions BV de afgelopen 26 
jaar geleid en is gevraagd en bereidt gevonden om het bedrijf weer onder zijn 
leiding te gaan nemen. 
Hij zal de komende maanden alles doen wat er in zijn vermogen ligt om het 
bedrijf weer op de rails te krijgen, echter dit zal gepaard gaan met één 
drastische wijziging.  
Er zijn namelijk geen financiële middelen om de dvd huis aan huis uit te gaan 
verspreiden. 
  
Natuurlijk laten wij u niet helemaal in de steek en hebben de volgende oplossing 
om u  en uw bedrijf op een andere manier optimaal in uw gemeente te 
profileren.  
 
De film zal, in een andere oplage, op dvd worden uitgebracht en gedurende één 
jaar aan nieuwe inwoners, bedrijven en geïnteresseerden worden verstrekt. 
Daarnaast zal de film worden ondersteund door twee professionele websites te 
weten www.ermelo.vididoc.nl  en de verzamel site www.vididoc.nl  welke 
periodiek door de plaatselijke media onder de aandacht zal worden gebracht.  
 
Op laatst genoemde site zijn alle films van de afgelopen 20 jaar verzameld en 
heeft ondertussen een zeer grote bekendheid opgebouwd. Per maand zijn dat 
reeds 200.000 unieke bezoekers en meer dan een miljoen hits. 
 



Voor uitgifte van de film aan nieuwe inwoners, bedrijven en geïnteresseerden 
wordt contact gezocht met en medewerking gevraagd van uw gemeente, 
bibliotheek, kamer van koophandel en plaatselijke media. 
 
Wij vinden het zeer vervelend u dit te berichten maar hebben echt geen andere 
keus. Als IB Company failliet gaat staan er 17 gezinnen zonder werk. 
 
Mocht u na het lezen van het bovenstaande direct vragen hebben aarzel dan niet 
contact met ons op te nemen en te vragen naar de heer Tetteroo. Wij zullen u zo 
spoedig mogelijk benaderen  om uitleg te geven over de uitgave van de dvd, de 
te realiseren websites en de mogelijkheden die wij u natuurlijk nog verder te 
bieden hebben. 
 
 
Hopend op uw begrip, 
Met vriendelijke groet, 
 
Medewerkers IB Company 
 
IB Company Videoprodukties 
Postbus 75, 1749 ZH  Warmenhuizen 
T(0226) 39 40 07 
F(0226) 39 47 47 
info@ibcompany.nl 
 



Bijlage 2: Mailwisseling met P.M. Tetteroo inzake zijn reactie op dit dossier 
 
Van: Harold Makaske   
Verzonden: maandag 5 oktober 2009 8:24 
Aan: info@vididoc.nl; erik@adellenten.nl 
Onderwerp: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
Urgentie: Hoog 
 
Heren, 
  
Op het forum van de site van Tros Opgelicht heeft u (waarschijnlijk) gelezen dat ik met hulp van een 
groot aantal gedupeerden een dossier heb aangelegd over de handel en wandel van Tetteroo 
Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia over de periode eind 2007 - heden. 
  
Omdat ik hecht aan hoor en wederhoor overleg ik u hierbij het betreffende document. 
  
Graag ontvang ik uiterlijk woensdagavond 24.00 uur een schriftelijke reactie van u. Dat kan naar dit e-
mailadres. 
  
Mede naar aanleiding van uw reactie(s) zal ik bepalen of en hoe het dossier openbaar wordt gemaakt. 
  
Harold Makaske 
 
 
----- Original Message -----  
From: Vididoc Multimedia  
To: 'Harold Makaske'  
Sent: Monday, October 05, 2009 10:27 AM 
Subject: RE: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 
Geachte heer Makaske, 
 
In goede orde uw schrijven ontvangen. Het mailadres van Erik den Adel is xxx. 
 
Ik vraag me wel af welke zin het heeft om hierop te gaan reageren? U heeft uw mening al klaar en u 
schrijft, dat u het al openbaar heeft gemaakt.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
P.M. Tetteroo 
 
Vididoc Multimedia 
Postbus 75 
1749 ZH Warmenhuizen 
pmtet@vididoc.nl 
 
 
Van: Harold Makaske   
Verzonden: maandag 5 oktober 2009 10:52 
Aan: Vididoc Multimedia 
Onderwerp: Re: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 
Heer Tetteroo, 
  
Laat ik vooropstellen dat het dossier nog niet openbaar is. Ik weet niet waar u die bewering op 
baseert. Bovendien sta ik wel degelijk open voor uw commentaar en zal dat verwerken in het stuk. Als 
u daar prijs op stelt, voeg ik uw reactie integraal toe als bijlage bij. Het is te gemakkelijk om helemaal 
niet te reageren onder het mom dat ik toch niets met uw reactie ga doen. 
  
Ik zie uw inhoudelijke reactie dan ook alsnog graag tegemoet.  



  
Met vriendelijke groet, 
Harold Makaske 
 
 
----- Original Message -----  
From: Vididoc Multimedia  
To: 'Harold Makaske'  
Sent: Monday, October 05, 2009 10:57 AM 
Subject: RE: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 
U schrijft “mij rest dit dossier te sluiten en met alle verkregen bewijzen door te sturen naar de redactie 
van Tros opgelicht. Dit is inmiddels gebeurd”. 
 
Lijkt me toch duidelijk dat het daarmee openbaar is gemaakt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
P.M. Tetteroo 
 
 
Van: Harold Makaske   
Verzonden: maandag 5 oktober 2009 11:09 
Aan: Vididoc Multimedia 
Onderwerp: Re: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 
Oh... dat is dan een terecht misverstand. Die zin staat erin omdat het dossier op basis van de 
gegevens die daarin staan daar uiteindelijk wel naartoe gaat (na hoor en wederhoor... het dossier zit 
nog in die fase).  
  
VOORWAARDE is dan natuurlijk wel dat de feiten uit dit dossier overeind blijven naar aanleiding van 
uw reactie. Als u met gegevens komt waaruit blijkt dat de feiten uit het dossier geheel anders liggen, 
verandert dat de zaak en is er ook geen reden om te publiceren. 
  
Sorry voor het misverstand. U krijgt van mij echter alle mogelijkheden om het tegendeel kwijt te 
kunnen. Als dat mijn dossier ontkracht, is dat jammer voor mij. 
  
Met vriendelijke groet, 
Harold Makaske 
 
 
----- Original Message -----  
From: Vididoc Multimedia  
To: 'Harold Makaske'  
Sent: Monday, October 05, 2009 11:17 AM 
Subject: RE: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 
Geachte heer Makaske, 
 
Ik vind dat mijn naam al door het slijk is gehaald, zonder dat de feiten aan mij zijn voorgelegd. Toch 
ben ik van mening u in de gelegenheid te stellen om mijn verhaal aan te horen. 
 
Ik nodig u daarom uit om met mij hierover van gedachten te wisselen en al uw vragen te 
beantwoorden, waar ik ook een antwoord op kan geven, zodat u een juist beeld krijgt. Ik stel voor 
woensdag 7 oktober of donderdag 8 oktober om 10.00 uur bij mij in Warmenhuizen op het adres 
Bregweid 4b. Gelieve aan te geven wat u het beste uitkomt of als u beide dagen niet kunt geef dan 
een ander voorstel. 
 
Met vriendelijke groet, 
 



P.M. Tetteroo 
 
 
Van: Harold Makaske   
Verzonden: maandag 5 oktober 2009 13:31 
Aan: Vididoc Multimedia 
Onderwerp: Re: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 
Beste heer Tetteroo, 
  
Hartelijk dank voor de uitnodiging, maar daar ga ik niet zonder meer op in. Een gesprek kan leiden tot 
misverstanden en misinterpretaties. Ik geef u uitgebreid de gelegenheid om schriftelijk te reageren. 
Uw complete schriftelijke reactie wordt toegevoegd aan het dossier. Die toezegging wil ik u doen. 
Voor de goede orde... alles in het dossier is onderbouwd met SCHRIFTELIJKE reacties van 
ondernemers. Als ze mij telefonisch benaderden, heb ik voor de zorgvuldigheid altijd om een 
schriftelijke bevestiging gevraagd. Ik zie eerlijk gezegd niet in waarom ik voor u een uitzondering zou 
maken. Ik heb geen behoefte aan een vrijblijvend gesprek dat uitmondt in een welles nietes discussie 
met argumenten als "dat is nooit gezegd". Dat is ook niet in uw belang.  
  
Met vriendelijke groet, 
Harold Makaske  
 
 
----- Original Message -----  
From: Vididoc Multimedia  
To: 'Harold Makaske'  
Sent: Monday, October 05, 2009 1:51 PM 
Subject: RE: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 
Geachte heer Makaske, 
 
Ik wil u alleen in een persoonlijk gesprek te woord staan. Ik heb geen zin in een welles nietes spelletje. 
U mag mij confronteren met de schriftelijke reacties van klanten, zodat ik die per geval kan lezen, 
waarna ik u waar mogelijk een antwoord geef.  
 
U kunt mij de vragen ook eerst per mail voorleggen, zodat ik intern kan vragen hoe het een en ander 
in elkaar zit. Daarnaast heb ik nu de beschikking over meer informatie, dan voor het faillissement, 
zodat ik u misschien wel meer kan vertellen dan voor het faillissement. 
 
Mijn voorstel voor a.s. woensdag of donderdag blijft hierbij staan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
P.M. Tetteroo 
 
 
Van: Harold Makaske  
Verzonden: maandag 5 oktober 2009 14:40 
Aan: Vididoc Multimedia 
Onderwerp: Re: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 
Heer Tetteroo, 
  
Ik maak graag gebruik van uw aanbod om schriftelijk vragen in te dienen. Ik beperk me tot twee 
vragen met eventueel twee subvragen: 
  
1. Staan er onjuistheden in het dossier? Zo ja welke door mij gepresenteerde zaken zijn onjuist? 
  
2. Heeft u al dan niet ontlastende aanvullingen op het dossier? Zo ja, welke zijn dat? 
  



Voor uw informatie. Mocht u geen schriftelijke reactie geven, dan behoud ik me het recht voor om 
deze totale mailwisseling te beschouwen als reactie. Die wordt dan integraal toegevoegd aan het 
dossier. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
----- Original Message -----  
From: Vididoc Multimedia  
To: 'Harold Makaske'  
Sent: Monday, October 05, 2009 3:00 PM 
Subject: RE: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 
Geachte heer Makaske, 
 
Ik blijf erbij om u persoonlijk te spreken of bent u bang met mij de confrontatie aan te gaan. Ik wil u 
recht in de ogen kijken als u mij iets vraagt en ik u daar op ga antwoorden.  
 
Zoals u het nu doet is wel heel makkelijk. Ik heb recht om te weten wie en wat er door klanten over mij 
gezegd wordt, zodat ik u daarna op een juiste wijze kan informeren. Ik maak gebruik van de database, 
die hier staat en die kan ik niet onder mijn arm meenemen.  
 
Zet het maar in uw forum meneer Makaske, dan kan iedereen lezen, dat ik u heb uitgenodigd en dat u 
daar niet op in wil gaan. U doet alle moeite om antwoorden van mij te krijgen en nu geeft u niet thuis 
om met mij persoonlijk een gesprek aan te gaan.  
 
Voor alle duidelijkheid ook voor u. Deze mail wisseling is geen reactie op uw mail van hedenmorgen. 
 
Met vriendelijke groet, 
P.M. Tetteroo 
 
 
 
Van: Harold Makaske  
Verzonden: maandag 5 oktober 2009 15:46 
Aan: Vididoc Multimedia 
Onderwerp: Re: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 
Meneer Tetteroo, 
  
Ik wil u met alle plezier recht in de ogen kijken, maar dat lost de problemen niet op. Ik zie geen enkele 
reden om voor een vrijblijvend gesprek naar uw kantoor te komen. Een gesprek kan later tot een 
vervelende discussie leiden in de trend van "dat is niet gezegd en zo heb ik dat nooit bedoeld". Daar 
komen we beiden geen steek verder mee. 
  
U heeft alle mogelijkheden om te reageren op mijn dossier. Om misverstanden te voorkomen wordt 
uw complete reactie als bijlage bij het dossier gevoegd.  
  
Van achter uw bureau kunt u met behulp van uw blijkbaar niet mobiele databank (wist u dat ze bij de 
Aldi externe harde schijven verkopen van 1,5 gig voor ongeveer honderd euro inclusief BTW?) een 
reactie formuleren op mijn dossier. Ik heb echter helaas sterk het idee dat u niet bereid bent om uw 
zaak zwart op wit te verdedigen.  
  
U heeft mij aangeboden om schriftelijke vragen te beantwoorden. Mag ik u eraan herinneren dat ik u 
twee vragen heb toegestuurd? Wellicht zijn ze aan uw aandacht ontsnapt. Ik zal ze herhalen: 
  
1. Staan er onjuistheden in het dossier? Zo ja welke door mij gepresenteerde zaken zijn onjuist? 
  
2. Heeft u al dan niet ontlastende aanvullingen op het dossier? Zo ja, welke zijn dat? 



  
Zou u hier nog even naar willen kijken? 
  
U heeft gelijk dat onze mailwisseling van vandaag nog niet heeft geleid tot een inhoudelijke reactie 
van u, maar u begrijpt dat het wel inzicht geeft in uw opstelling en argumenten. Ik ben dan ook 
verheugd dat u mij toestaat deze mailwisseling te gebruiken, zodat over uw en mijn inzet in onze 
discussie geen misverstanden ontstaan bij de lezers van het dossier en de reden waarom u niet wil 
reageren. 
  
Harold Makaske 
 
 
----- Original Message -----  
From: Vididoc Multimedia  
To: 'Harold Makaske'  
Sent: Monday, October 05, 2009 4:03 PM 
Subject: RE: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 
Geachte heer Makaske, 
 
Zoals altijd laat u het weer een eigen leven leiden. Ik wil een persoonlijk gesprek en u mag alles 
noteren en als u alles naar waarheid schrijft dan zal ik dat bevestigen door middel van mijn naam 
eronder te zetten en mijn handtekening. U weigert een afspraak met me te maken meneer Makaske. 
U moet het niet omdraaien. We waren op de goede weg, laat dat zo blijven. 
 
U wil alles alleen maar zoals u dat wil en als u, zoals nu niet u zin krijgt, dan gaat u alweer dreigen van 
ik ga dit en dat doen. In een goed gesprek komt veel meer naar voren, dan erop papier vaak wordt 
geschreven. Bent u bang voor een confrontatie of zo? 
 
Kom woensdag of donderdag hier naar toe en ik garandeer u dat u alle antwoorden krijgt, die ik u kan 
geven en dan wordt alles opgelost. Neem ook de aantijgingen, die erover mij gezegd worden mee, 
dan kan ik daar ook een antwoord op geven en vervolgens schriftelijk bevestigen.  
 
Ik wil als ik ga antwoorden wel weten waarop ik ga antwoorden. Ik hoef geen verstoppertje te spelen 
en weet heel goed waar ik wel of niet verantwoordelijk voor ben. Ik wil dit uit de wereld hebben, want 
ik ben er ondertussen doodziek van, dat ik maar beschuldigd wordt van zaken waar ik niets meer mee 
van doen heb gehad. Ik heb het bedrijf verkocht om o.a. gezondheidsredenen met mijn hart, maar hier 
krijg ik ook weer hartkloppingen van. Doe me dus een plezier en maak een afspraak met me. 
 
Met vriendelijke groet, 
P.M. Tetteroo 
 
 
----- Original Message -----  
From: Harold Makaske  
To: Vididoc Multimedia  
Sent: Monday, October 05, 2009 5:17 PM 
Subject: Re: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 
Heer Tetteroo, 
  
Volgens mij zijn we wel klaar met het uitwisselen van onze standpunten. U neemt blijkbaar niet de 
moeite om uw eigen zaak schriftelijk te bepleiten.  
  
Ik neem onderstaande mailwisseling op in het dossier, overhandig dat aan Tros Opgelicht en zet het 
donderdagochtend op mijn site. 
  
Mocht u toch nog behoefte hebben om nog schriftelijk te reageren dan sta ik daar uiteraard voor open. 
Harold Makaske 
 



From: Vididoc Multimedia  
To: 'Harold Makaske'  
Sent: Tuesday, October 06, 2009 12:18 PM 
Subject: RE: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 
Geachte heer Makaske, 
 
Ik wil met alle plezier met u erover spreken en ook schriftelijk hoor, maar kom dan wel met alle 
gegevens, zodat ik kan lezen wat erover mij gezegd wordt. Met hetgeen u nu vraagt kan ik niet veel. Ik 
heb u uitgenodigd om met mij daarover te praten, maar u weigert op mijn uitnodiging in te gaan.  
 
En ja er staan onjuistheden in uw dossier en ik kan u zeggen, dat ik vanaf april 2008 geen 
verantwoordelijkheden heb gehad binnen het bedrijf. Kom met zaken van voor die tijd, dan kan ik daar 
na kijken en waar nodig beantwoorden. Of nog beter laten die mensen, die nu reageren mij 
benaderen, dan kan ik ze rechtstreeks beantwoorden. 
 
Alle zaken, die gaan over de periode van april 2008 tot heden, vallen onder de verantwoordelijkheid 
van Erik den Adel. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
P.M. Tetteroo 
 
Vididoc Multimedia 
Postbus 75 
1749 ZH Warmenhuizen 
pmtet@vididoc.nl 
 
 
Van: Harold Makaske   
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2009 12:58 
Aan: Vididoc Multimedia 
Onderwerp: Re: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 
Heer Tetteroo, 
  
Hartelijk dank voor uw eerste inhoudelijke reactie. Alles wat ik u vraag, is te reageren op het dossier. 
Dat lijkt mij een uitermate duidelijke vraag.  
  
U vraagt steeds naar andere informatie die ik heb, maar die gegevens staan geheel los van de door 
mij gevraagde reactie op het dossier. U hoeft zich alleen maar te buigen over het dossier. 
  
Dan uw inhoudelijke reactie. Het is interessant dat u schrijft "ik kan u zeggen, dat ik vanaf april 2008 
geen verantwoordelijkheden heb gehad binnen het bedrijf." Dat is een boeiende stelling als je die afzet 
tegen de e-mail die van 16 maart 2009 regelmatig naar ondernemers is gestuurd. Daarin staat: "Al 
met al is het bedrijf IB Company al maanden in financiële problemen en zal er alles aan gedaan 
moeten worden om een faillissement van het bedrijf af te wenden. De heer P.M. Tetteroo heeft 
Tetteroo Productions BV de afgelopen 26 jaar geleid en is gevraagd en bereidt gevonden om het 
bedrijf weer onder zijn leiding te gaan nemen." 
  
Hoe verhoudt zich deze passage met uw bemoeienis? 
  
Harold Makaske 
 
----- Original Message -----  
From: Vididoc Multimedia  
To: 'Harold Makaske'  
Sent: Tuesday, October 06, 2009 1:09 PM 
Subject: RE: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 



Geachte heer Makaske, 
 
U loopt zich te verschuilen achter het internet. U bent een laf mannetje, die niet eens met mij rond de 
tafel durft te gaan zitten.  
 
Kom met al u aantijgingen naar mij toe en neem dan alle stukken mee, zodat ik daar op kan 
antwoorden.  
 
En wat heb ik eigenlijk met u te maken. U was geen klant u bent geen klant en u zal ook nooit een 
klant worden. Stuur alles maar door, publiceer het maar op uw site en doe ermee wat u wil. Als 
degene die het aangaat, volgens u, contact met mij opnemen dan zal ik ze persoonlijk hun vragen 
beantwoorden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
P.M. Tetteroo 
 
Vididoc Multimedia 
Postbus 75 
1749 ZH Warmenhuizen 
pmtet@vididoc.nl 
 
 
----- Original Message -----  
From: Harold Makaske  
To: Vididoc Multimedia  
Sent: Tuesday, October 06, 2009 1:17 PM 
Subject: Re: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 
Heer Tetteroo, 
  
Helaas is het onmogelijk om een inhoudelijke reactie van u te krijgen. Het is blijkbaar moeilijk om mijn 
vragen te beantwoorden. Dat betreur ik. 
  
Ik wacht nog steeds op uw inhoudelijke reactie op mijn dossier. 
  
Harold Makaske 
 
 
----- Original Message -----  
From: Vididoc Multimedia  
To: 'Harold Makaske'  
Sent: Tuesday, October 06, 2009 1:25 PM 
Subject: RE: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 
Meneer Makaske wees niet zo’n laf mannetje en ga in op mijn uitnodiging. Om met uw woorden maar 
te spreken “helaas is het onmogelijk” om met u een afspraak te maken. U wil voor andere in de bres 
springen, maar deze mensen hebben niets aan u.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
P.M. Tetteroo 
 
Vididoc Multimedia 
Postbus 75 
1749 ZH Warmenhuizen 
pmtet@vididoc.nl 
 
 
 



----- Original Message -----  
From: Harold Makaske  
To: Vididoc Multimedia  
Sent: Tuesday, October 06, 2009 2:17 PM 
Subject: Re: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 
Meneer Tetteroo, 
  
Het is welletjes, vind u ook niet? Gelet op de laatste reactie van u op het forum van Opgelicht (13.13 
uur) vrees ik niet dat u nog met een relevante inhoudelijke reactie komt. Omdat ik ook al een reactie 
heb van de heer Van Adel plaats ik over enkele ogenblikken het dossier op het forum van Opgelicht.  
  
Mocht u toch nog met een inhoudelijke reactie willen komen, laat mij dat direct weten met de 
mededeling wanneer u die reactie stuurt dan zal ik overwegen de publicatie tot die tijd op te schorten. 
  
Harold Makaske 
 
 



Bijlage 3: Reacties Erik den Adel op dit dossier 
 
----- Original Message -----  
From: Erik den Adel  
To: Harold Makaske  
Sent: Tuesday, October 06, 2009 11:29 AM 
Subject: RE: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 
Geachte heer Makaske, 
 
Ik heb uw dossier in goede orde ontvangen en met belangstelling gelezen. 
 
Zoals u weet is IB Company failliet en onder de curator. In het belang van een ordentelijke afwikkeling 
van het faillissement en mijn positie in deze zaak richting de nabije toekomst kan ik nu geen 
inhoudelijke reactie geven. 
 
Wellicht een magere reactie maar ik hoop dat u de situatie kunt begrijpen waarin ik momenteel 
verkeer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erik den Adel 
 
Van: Harold Makaske   
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2009 11:36 
Aan: Erik den Adel 
Onderwerp: Re: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 
Beste heer Den Adel, 
  
Ik betreur het dat u niet inhoudelijk wilt reageren. Uw reactie zal ik opnemen in het dosser. Dit dossier 
wordt naar de redactie van Tros Opgelicht gestuurd en zal ik publiceren op mijn website en op het 
forum van Tros Opgelicht. 
  
Met vriendelijke groet, 
Harold Makaske 
 
 
----- Original Message -----  
From: Erik den Adel  
To: Harold Makaske  
Sent: Tuesday, October 06, 2009 11:41 AM 
Subject: RE: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 
Geachte heer Makaske, 
 
Voor de volledigheid: ik zou wel willen reageren maar kan dit niet. En wezenlijk verschil. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erik den Adel 
 
 
 ----- Original Message -----  
From: Harold Makaske  
To: Erik den Adel  
Sent: Tuesday, October 06, 2009 11:44 AM 
Subject: Re: Dossier Tetteroo Productions BV - IB Company - Vididoc Multimedia 
 



Beste heer Den Adel, 
  
Die nuance begrijp ik en daar heb ik begrip voor. Ik zal die toevoegen aan het dossier. 
  
Met vriendelijke groet, 
Harold Makaske 



Bijlage 4: De letterlijke onverkorte antwoorden van de heer Den Adel op alle 
door mij gestelde vragen (ontvangen op 9 oktober). 
 
----- Original Message -----  
From: Erik den Adel  
To: Harold Makaske  
Sent: Friday, October 09, 2009 2:54 PM 
Subject: RE: Vragen 
 
Harold, 
 
De antwoorden luiden als volgt: 
 
1. Volgens Tetteroo nam u de zaak op 1 april 2008 over. Klopt dat? Zo nee, wat is de 
exacte overdrachtsdatum en waarom noemt de heer Tetteroo de datum van 1 april?  
 
Antwoord:  
"De boekhoudkundige overname was 1 april 2008. De feitelijk overname bij de 
notaris op 17 juli 2009. Tot aan dat moment gaf Paul Tetteroo leiding aan het bedrijf."  
 
2. Kunt u bevestigen dat er meer dan 20 producties al wel waren verkocht en voor 
een deel door de klanten betaald, maar nog moesten worden verspreid toen u de 
zaak overnam?  
 
Antwoord:  
"Ja"  
 
3. Was er binnen het bedrijf geld gereserveerd voor de productie en verspreiding van 
de dvd´s die nog moesten uitkomen toen u het bedrijf overnam? Zo nee... moest de 
afronding van de oude producties worden gefinancierd met de inkomsten uit nieuwe 
projecten?  
 
Antwoord:  
"Nee, er was geen geld gereserveerd. Alles moest worden gefinancierd uit de nieuwe 
verkopen."  
 
4. Wat was de concrete rol van Paul Tetteroo vanaf 16 maart 2009? Is dat schriftelijk 
vastgelegd?  
 
Antwoord:  
"Vanaf 16 maart had Paul Tetteroo de leiding over het bedrijf. Hij was 
verantwoordelijk voor de switch van DVD naar zijn site Vididoc waarbij hij had 
toegezegd dit op correcte wijze en met medewerking van de klanten te realiseren. Dit 
is niet schriftelijk vastgelegd en was het laatste wat ik in mijn optiek kon doen om het 
bedrijf voort te laten bestaan." 
 
Erik den Adel 


