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FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:   2   

Datum verslag:     4 december 2019 

Curator:  mr. B.A.P. Sijben  

R-C:   mr. S.J.O. de Vries 

 

Naam onderneming Chaos Company B.V. 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

Chaos Company B.V., statutair gevestigd te Eindhoven en 

kantoorhoudende te (5617 AC) Eindhoven, Klokgebouw 237 

en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 69149186 (hierna ook te noemen: ‘gefailleerde’). 

 

Chaos Company B.V. handelde daarnaast onder de 

volgende namen: Chaos Films, Third Eye, Chaos Company.  

Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: “Facilitaire activiteiten 

voor film- en televisieproductie. Fotografie. Reproductie van 

opgenomen media.” 

Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2018 €  

450.402 

€  

14.583 

€  

379.872 

2017 €  

255.272 

€  

-23.079 

€  

207.594 
 

Toelichting financiële gegevens De financiële gegevens volgen uit de concept jaarrekening 

2018.  

 

Personeel gemiddeld aantal 7 

Boedelsaldo € 36,70 

 

Verslag 2: 

€ 46.129,92 

  

Verslagperiode 10 mei 2019 tot en met 28 mei 2019.   

 

Verslag 2: 

29 mei 2019 tot en met 30 november 2019. 

Bestede uren in verslagperiode 29,83 uren 

 

Verslag 2: 

49 uren. 

Toelichting bestede uren  29,83 uren. 

 

Verslag 2: 

78 uren en 50 minuten. 

 

1 Inventarisatie   
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 Directie en organisatie Enig aandeelhouder van Chaos Company B.V. is de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Bruijn 

Holding B.V. Deze vennootschap verkeert eveneens in staat 

van faillissement (kenmerk F.01/19/148). Bestuurder van 

Chaos Company B.V. is de heer F.A.H. de Bruijn.   

 Lopende procedures Zover de curator bekend waren er per datum faillissement 

geen procedures aanhangig.  

 Verzekeringen De verzekeringen zijn geïnventariseerd. Voor zover mogelijk 

worden de verzekeringen beëindigd.  

 

Verslag 2: 

De curator heeft overleg gehad met de 

assurantietussenpersoon in verband met een 

verzekeringsuitkering (zie hierna onder ‘Andere 

activa’).  

 Huur Chaos Company B.V. huurde een ruimte met het adres 

Klokgebouw 237, 5617 AC Eindhoven. Vanwege het 

faillissement zal de huurovereenkomst worden opgezegd. 

 

Verslag 2: 

In verband met het faillissement is de 

huurovereenkomst opgezegd. In overleg met de 

verhuurder is de huurovereenkomst vervolgens met 

wederzijds goedvinden beëindigd per 10 augustus 

2019, op welke datum de ruimte aan de verhuurder 

ter beschikking is gesteld.  

 Oorzaak faillissement Wat betreft de oorzaken van het faillissement verklaarde de 

bestuurder het volgende. Gefailleerde heeft een project 

gedaan tegen een vaste prijs, waarbij de uiteindelijke 

kosten veel hoger bleken te zijn dan de opbrengst. Per 

saldo was het project verlieslatend, hetgeen tot 

liquiditeitskrapte heeft geleid. Daarnaast heeft een pretens 

pandhouder zijn (gepretendeerde) rechten uitgeoefend, 

onder meer door aanschrijven van debiteuren en onder zich 

nemen van goederen. Dit is de aanleiding geweest om 

uiteindelijk het faillissement aan te vragen.  

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
7 werknemers  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Ongeveer gelijk aan het aantal per datum faillissement.   

2.3 Datum ontslagaanzegging De arbeidsovereenkomsten zijn op 14 mei 2019, met 

machtiging van de Rechter-Commissaris, door de curator 

opgezegd.  

 

 Werkzaamheden Afstemming met het UWV inzake de afwikkeling van de 

arbeidsovereenkomsten en de (salaris)aanspraken van de 

betrokken werknemers, alsmede besprekingen, telefonische 
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contacten en mailcontacten met diverse werknemers 

(waaronder omtrent het inleveren van 

bedrijfseigendommen).   

 

Verslag 2: 

Met enkele (oud-)werknemers heeft nog contact 

plaatsgevonden.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

Niet van 

toepassing.  

- - - 

 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Onderzoek kadaster.  

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbren

gst 

Boedelbijdrage 

Gefailleerde 

beschikt onder 

meer over een 

kantoorinventaris 

en 

vervoermiddelen. 

€ 23.995,07  

  
 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Naar de curator werd medegedeeld werd een deel van de 

door gefailleerde gebruikte goederen (in het bijzonder 

camera’s) gehuurd van Chaos Rental & Academy B.V. 

(waarvan de aandeelhouder van gefailleerde ook 50% van 

de aandelen in houdt).  

 Bodemvoorrecht fiscus Voor zover de bedrijfsmiddelen bodemzaken zijn, geniet de 

Belastingdienst bodemvoorrecht.   

 Werkzaamheden Inventarisatie bedrijfsmiddelen en mogelijke eigendommen 

derden; afstemming met de bestuurder inzake de 

bedrijfsmiddelen en de mogelijke eigendommen van 

derden. 

 

Verslag 2: 

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht via een door BVA 

Auctions georganiseerde internetveiling. De 

opbrengst betreft een netto-opbrengst.  

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbren

gst 

Boedelbijdrage 
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Onderhanden 

werk 

€ 1.793,09  

   
 

 Toelichting voorraad Er is geen sprake van voorraden. De nog niet gefactureerde 

posten (onderhanden werk) zullen worden gefactureerd. 

 

Verslag 2: 

In totaal diende er nog voor € 8.344,78 te worden 

gefactureerd, hetgeen is gebeurd. De betreffende 

vorderingen zijn verpand aan InvoiceFinance. Met 

InvoiceFinance is afgesproken dat zij zelf de inning 

verzorgt dan wel laat verzorgen. In dit kader is een 

deel ad € 1.793,09 aan de boedel toegevallen. Het 

gefactureerde onderhanden werk is volledig geïnd.     

 Werkzaamheden Onderzoek administratie en overleg bestuurder.  

 

Verslag 2: 

Facturatie onderhanden werk en overleg met 

InvoiceFinance. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Vervoermiddel

en  

€ 2.975,36  

Verzekeringsui

tkering 

€ 14.500,00  

Banksaldo € 206,10  

Restitutie MKB 

Ondernemers 

€ 223,88  

 

3.13 Toelichting andere activa Nog niet van toepassing.  

 

Verslag 2: 

Gefailleerde beschikte over een tweetal 

vervoermiddelen (bussen). Voorts bleek dat 

gefailleerde voor faillissementsdatum een schade had 

geclaimd bij haar verzekeraar en uit hoofde daarvan 

recht had op een uitkering. Door Chaos Rental & 

Academy B.V. werd aanspraak gemaakt op deze 

verzekeringsuitkering, maar in het kader van een 

gesloten vaststellingsovereenkomst heeft zij van die 

aanspraak afstand gedaan. Daarnaast had 

gefailleerde nog een aanspraak op een (beperkt) 

banksaldo bij ING Bank N.V. en een restitutie van 

MKB Ondernemers.  
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 werkzaamheden Onderzoek administratie.  

 

Verslag 2: 

De vervoermiddelen zijn verkocht via een door BVA 

Auctions georganiseerde internetveiling. De 

opbrengst betreft een netto-opbrengst. In de veiling 

van BVA Auctions zijn ook domeinnamen verkocht die 

toebehoorden aan De Bruijn Holding B.V., zulks met 

een netto-opbrengst ad € 251,56. Het betreffende 

bedrag is overgemaakt op de faillissementsrekening 

van De Bruijn Holding B.V. De verzekeringsuitkering 

is desgevraagd voldaan op de faillissementsrekening.  

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdrage 

Handels-

debiteuren  

€ 34.748,59 € 

25.279,54 

 € 1.815,00 

 

 Toelichting debiteuren Volgens de debiteurenlijst staat er in totaal voor € 

34.748,59 aan debiteuren op. Reeds voorafgaand aan het 

faillissement hebben een 2-tal partijen de debiteuren 

aangeschreven en daarbij een gepretendeerd pandrecht 

openbaar gemaakt.  

 

Verslag 2: 

Uiteindelijk is vastgesteld dat InvoiceFinance de 

hoogst gerangschikte pandhouder is, zulks na New10. 

InvoiceFinance heeft de debiteureninning zelf ter 

hand genomen. Voor de door de curator verrichte 

werkzaamheden is een boedelbijdrage voldaan ad € 

1.815,00 inclusief BTW. Een deel van de debiteuren 

bleek niet inbaar, omdat enerzijds werkzaamheden 

nog niet waren uitgevoerd dan wel een verrekenbare 

tegenvordering bestond. De debiteureninning kan als 

afgerond worden beschouwd.     

 Werkzaamheden Onderzoek administratie.  

 

Verslag 2: 

De curator heeft overleg gehad met (de advocaat 

van) InvoiceFinance. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
New10: € 31.499,11 

InvoiceFinance: € 31.640,61 

J.M.L. Manders Beheer B.V.: € 198.321,00 

 

Verslag 2: 
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InvoiceFinance is verzocht een actuele opgave te 

doen. J.M.L. Manders Beheer B.V. heeft in het kader 

van een gesloten vaststellingsovereenkomst onder 

meer afstand gedaan van de door haar 

gepretendeerde vordering op gefailleerde.  

 Leasecontracten Voor thans bekend betreft het een leaseovereenkomst 

(huurkoop) voor een auto en een huurkoopovereenkomst 

voor lampen.  

 

Verslag 2: 

De (lease)auto is door de leasemaatschappij 

ingenomen. De vordering van de leasemaatschappij 

bleek hoger dan de waarde van de auto. De lampen 

zijn door de rechthebbende retour genomen; in dat 

kader is een boedelbijdrage ad € 605,00 op de 

faillissementsrekening ontvangen.  

 Beschrijving zekerheden New 10 pretendeert een pandrecht op inventaris, voorraden 

en debiteuren.  

 

InvoiceFinance pretendeert een pandrecht op debiteuren.  

 

J.M.L. Manders Beheer B.V. pretendeert een pandrecht op 

bepaalde roerende zaken en debiteuren.  

 

De rechtsgeldigheid van de gestelde zekerheid is in 

onderzoek.  

 

Verslag 2: 

InvoiceFinance en New10 hebben in eerste instantie 

gediscussieerd over hun rangorde in het kader van de 

debiteurenverpanding. Hieruit kwam naar voren dat 

het ten gunste van InvoiceFinance gevestigde 

pandrecht hoger in rang is. In overleg met de curator 

heeft InvoiceFinance de inning van de verpande 

debiteuren zelf ter hand genomen.  

 

New10 heeft de curator bevestigd geen gebruik te 

maken van haar (eventuele) recht van parate 

executie.  

 

J.M.L. Manders Beheer B.V. pretendeerde 

pandrechten te hebben op (bepaalde) roerende zaken 

en debiteuren van gefailleerde. De curator heeft die 

pandrechten buitengerechtelijk vernietigd met een 

beroep op pauliana (waartegen J.M.L. Manders 

Beheer B.V. verweer heeft gevoerd). In het kader van 

een gesloten vaststellingsovereenkomst heeft J.M.L. 

Manders Beheer B.V. onder meer afstand gedaan van 
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haar vordering op gefailleerde alsmede de verband 

houdende pandrechten.    

 Separistenpositie InvoiceFinance en J.M.L. Manders Beheer B.V. hebben de 

debiteuren aangeschreven.  

 

Verslag 2: 

Verwezen wordt naar het onderdeel ‘Beschrijving 

zekerheden’.  

 Eigendomsvoorbehoud Meerdere partijen hebben een beroep gedaan op 

eigendomsvoorbehoud. De aanspraken worden onderzocht 

en afgewikkeld.  

 

Verslag 2: 

De verschillende aanspraken zijn beoordeeld. Er heeft 

een kijk- en ophaaldag plaatsgevonden waarbij 

rechtsgeldige aanspraken zijn afgewikkeld.  

 Retentierechten Niet van toepassing.  

 Reclamerechten Niet van toepassing.  
 

 Boedelbijdragen Niet van toepassing.    

 

Verslag 2: 

InvoiceFinance: € 1.815,00 

Rechthebbende lampen: € 605,00 

 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven.  

 

Verslag 2: 

De curator heeft meermaals contact gehad met 

InvoiceFinance, New10 en J.M.L. Manders Beheer B.V.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.  

 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing.  

 Verantwoording Niet van toepassing.  

 Opbrengst Niet van toepassing.  

 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht De bestuurder heeft desgevraagd diverse administratieve 

bescheiden aangereikt. De administratie lijkt compleet. De 

administratie dient nog te worden onderzocht.  
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Verslag 2: 

De curator heeft geen indicaties dat niet aan de 

boekhoudplicht is voldaan.  

 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2017 is tijdig gepubliceerd.  

 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.  

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek.  

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek.  

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek.  

 

Verslag 2: 

De curator heeft de verpanding ten gunste van J.M.L. 

Manders Beheer B.V. vernietigd (waartegen J.M.L. 

Manders Beheer B.V. verweer heeft gevoerd). 

Hieromtrent is een vaststellingsovereenkomst 

gesloten. De curator is voor het overige van 

paulianeus handelen niet gebleken.  

 Werkzaamheden Quick scan diverse aangereikte administratie. Veiligstellen 

van de relevante fysieke en digitale administratie.  

 

Verslag 2: 

De administratie is nader onderzocht.  

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten: P.M.  

 

Verslag 2: 

UWV: € 37.339,13 

Verhuurder: p.m.  

 Pref. Vord. van de fiscus € 39.855,00. 

 

Verslag 2: 

€ 105.084,00 

 Pref. Vord. van het UWV Nog niet bekend.   

 

Verslag 2: 

€ 32.850,00 

 Andere pref. Crediteuren Nog niet bekend.  

   

 Aantal concurrente 

crediteuren 
Vooralsnog aangemeld: 14 

 

Verslag 2: 

26 crediteuren 

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Vooralsnog aangemeld: € 90.700,52 

 

Verslag 2: 
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€ 188.351,54 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.    

 Werkzaamheden Aan de hand van de crediteurenadministratie zijn de 

(bekende) crediteuren geïnformeerd over het faillissement. 

Inventariseren crediteurenlast. Correspondentie met 

Belastingdienst. 

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing.   

 Aard procedure Niet van toepassing.   

 Stand procedure Niet van toepassing.   

 werkzaamheden Niet van toepassing.   

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 Plan van aanpak - afwikkelen diverse operationele en financiële aspecten; 

- afwikkelen huurrelaties en pandhoudersaanspraken; 

- afwikkeling activa; 

- onderzoek gepretendeerde zekerheidsrechten; 

- nadere inventarisatie crediteurenlast;  

- rechtmatigheidsonderzoek.  

 

Verslag 2: 

- afronding rechtmatigheidsonderzoek; 

- gebruikelijke werkzaamheden en voorbereiding 

afwikkeling. 

 Indiening volgend verslag Medio november 2019. 

 

Verslag 2: 

Medio juni 2020.  

 werkzaamheden Correspondentie rechter-commissaris; verslaglegging.   

 


