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1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Unseen
International B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
71480935, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 1017 EK
Amsterdam, Keizersgracht 520 H. (correspondentieadres: 1001 ND Amsterdam,
Postbus 15650).

11-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Unseen International B.V. (hierna: Unseen International) hield zich volgens het
uittreksel uit het handelsregister bezig met: “Financiële Holdings.
Holdingactiviteiten alsmede het ontw ikkelen van nieuw concepten.”

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 63.688,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -166.353,00

€ 763.260,00

Toelichting financiële gegevens

11-03-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Unseen International:

11-03-2020
1

Omzet: 2018 (april - december): EUR 63.688,00.
W inst en Verlies: 2018 (april - december) EUR -/-166.353.
Balanstotaal: Per 13 april 2018 EUR 120; per 31 december 2018 EUR 763.260.

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

11-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 33.478,39

11-03-2020
1

€ 84.795,58

11-06-2020
2

€ 59.623,18

16-12-2020
4

Toelichting
De curator is, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris,
overgegaan tot geconsolideerde afw ikkeling van de faillissementen.
Voor de geconsolideerde afw ikkeling zal gebruik w orden gemaakt van de
boedelrekening van Unseen International.
Het saldo van de andere boedelrekeningen is overgemaakt naar de
boedelrekening van Unseen International.
Op de boedelrekening van Unseen Amsterdam komt maandelijks nog een
termijnbedrag binnen ter zake de verkoop activa (zie 3.16). Na ontvangst van
de laatste termijn zal ook dit saldo w orden overgemaakt naar de
boedelrekening van Unseen International.
€ 61.234,22

15-03-2021
5

Toelichting
De laatste termijn ter zake de verkoop van activa is op de boedelrekening van
Unseen Amsterdam ontvangen. Het eindsaldo van de boedelrekening van
Unseen Amsterdam is, in verband met de geconsolideerde afw ikkeling van de
faillissementen, overgemaakt naar de boedelrekening van Unseen
International.
€ 64.192,55

Verslagperiode

15-06-2021
6

Verslagperiode
11-03-2020
1

t/m
11-2-2020
van
11-3-2020

11-06-2020
2

t/m
10-6-2020
van
11-6-2020

15-09-2020
3

t/m
15-9-2020
van
16-9-2020

16-12-2020
4

t/m
16-12-2020
van
17-12-2020

15-03-2021
5

t/m
12-3-2021
van
15-3-2021

15-06-2021
6

t/m
15-6-2021
van
16-6-2021

09-09-2021
7

t/m
9-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13 uur 12 min

2

20 uur 6 min

3

24 uur 18 min

4

60 uur 12 min

5

12 uur 0 min

6

3 uur 12 min

7

3 uur 12 min

totaal

136 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Unseen International

11-03-2020
1

Aandeelhouders van Unseen International zijn VDJ Holding B.V., Deka Beheer
III B.V. en Blushuis B.V.
Bestuurder van Unseen International B.V. is VDJ Holding B.V.
Bestuurders van VDJ Holding B.V. zijn Pjotr B.V., Mennoliauw B.V. en
Ofstrongcastle B.V.
Bestuurder van Pjotr B.V. is de heer J.P.M de Jong.
Bestuurder van Mennoliauw B.V. is heer M.F. Liauw .
Bestuurder van Ofstrongcastle B.V. is mevrouw C.E. van Sterkenburg.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator heeft kunnen nagaan zijn Unseen Media en Unseen
International niet betrokken bij gerechtelijke procedures.

11-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover de curator heeft kunnen nagaan stonden op datum faillissement
de volgende verzekeringen op naam van Unseen:

11-03-2020
1

Collectieve W GA-gat-verzekering;
Bestuurdersaansprakelijkheid;
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Electronicaverzekering;
Uitgebreide bedrijfsuitrustingsverzekering
De Collectieve W GA-gat-verzekering is in verband met het faillissement door
verzekeraar beëindigd.

11-06-2020
2

Voor zover de curator bekend, zijn alle lopende verzekeringen geëindigd.

15-09-2020
3

1.4 Huur

1.4 Huur
Door Unseen w erd bedrijfsruimte gehuurd aan de Keizersgracht 520 h te
Amsterdam w elke huurovereenkomst op naam stond van Unseen
International.

11-03-2020
1

De huurovereenkomst is door de curator op de voet van artikel 39 Fw met
inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn opgezegd. Met de verhuurder is
afgesproken dat het gehuurde uiterlijk 1 april 2020 zal w orden opgeleverd
onder restitutie van een deel van de door Unseen International betaalde
w aarborgsom.
De bedrijfsruimte is op 28 april 2020 bezemschoon aan verhuurder opgeleverd.

11-06-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De activiteiten van Unseen w orden uitgevoerd middels drie vennootschappen
en zijn officieel verdeeld zoals hieronder w eergeven. Gezien de grote
verw evenheid tussen de drie vennootschappen, w orden de drie
vennootschappen in de dagelijkse bedrijfsvoering gezien als één organisatie.

Unseen Amsterdam
De belangrijkste activiteit van Unseen Amsterdam bestaat uit het organiseren
van de jaarlijkse kunstfotografiebeurs op het W estergasterrein in Amsterdam.
Unseen Media
Unseen Media exploiteert een online platform w aarop kunstw erken te koop
w orden aangeboden. Daarnaast brengt Unseen Media een aantal malen per
jaar een magazine uit.
Unseen International
Unseen International is een houdstermaatschappij en houdt naast de
aandelen in Unseen Amsterdam B.V. en Unseen Media B.V., de intellectuele
eigendomsrechten van Unseen. Voorts houden de w erknemers van Unseen
International zich bezig met de w erving van partnerships (sponsors) ten
behoeve van de jaarlijkse beurs die door Unseen Amsterdam B.V. w ordt
georganiseerd.
De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Het
bestuur van Unseen heeft het volgende omtrent de oorzaken van het
faillissement verklaard.
Unseen Amsterdam organiseerde jaarlijks een kunstfotografiebeurs op het
W estergasterrein in Amsterdam. Unseen Amsterdam genereerde inkomsten
met de w erving van partnerships (sponsoren), subsidies (via ANBI-Stichting
Unseen Foundation), entreegelden en kraamverhuur. In 2018 ontstond een
exploitatietekort bij Unseen Amsterdam. Dit exploitatietekort is onder andere
ontstaan doordat er te w einig inkomsten w erden gegenereerd uit de
kaartverkoop van de jaarlijkse beurs, aangevraagde subsidies w erden
gew eigerd of voor een lager bedrag w erden toegew ezen. Ook viel de
acquisitie van nieuw e partnerships (sponsoren) tegen w aardoor ook daar
(aanzienlijk) minder uitkomsten uit voortvloeide dan begroot. Feitelijk is
Unseen Amsterdam, diverse inspanningen ten spijt, dit exploitatietekort niet
meer te boven gekomen.

11-03-2020
1

Besloten w erd (teneinde het tijd te keren) de activiteiten van Unseen, die zich
tot dat moment beperkten tot de jaarlijkse organisatie van de beurs op het
W estergasterrein in Amsterdam, uit te breiden en onder te brengen in
afzonderlijke vennootschappen.
Met het oog op de uitbreiding van de activiteiten w erd een online platform
ontw ikkeld, te w eten het ‘Unseen Platform’, met als doel het online kunnen
aanbieden van kunstw erken. De ontw ikkeling van de softw are voor dit
platform bleek zeer kostbaar en w as, zo begrijpt de curator, op datum
faillissement nog niet vervolmaakt. Daarnaast w erd een magazine ontw ikkeld
en uitgebracht. Deze activiteiten w erden ondergebracht in Unseen Media. Ook
een deel van de w erknemers van Unseen Amsterdam w erd ondergebracht in
Unseen Media.
In Unseen International w erden, naast een deel van de w erknemers van
Unseen Amsterdam, de intellectuele eigendomsrechten van Unseen Amsterdam
ondergebracht. Unseen International hield zich hoofdzakelijk bezig met de
w erving van partnerships (sponsoren).
Het bij Unseen Amsterdam ontstane liquiditeitstekort w erd aanvankelijk
opgevangen door Unseen Media en Unseen International. Hierdoor ontstonden
ook bij die tw ee vennootschappen financiële problemen.
Teneinde de financiële situatie w eer gezond te maken is er nog gezocht naar
nieuw e investeerders, maar dat is niet succesvol gebleken. Ook de
aandeelhouders w aren niet meer bereid om verdere investeringen te doen in
Unseen. Eind 2019 w as het zodoende duidelijk dat Unseen niet meer liquide
genoeg w as om haar schulden te voldoen en haar activiteiten voort te zetten.
De aandeelhouders hebben daarop besloten om eigen aangifte te doen van
faillissement en het bestuur gemachtigd deze aangifte in te dienen.

De curator verricht onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

11-06-2020
2

De curator verw acht het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement in
de komende verslagperiode af te ronden.

15-09-2020
3

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
afgerond. De bevindingen van het onderzoek onderschrijven hetgeen de
bestuurders omtrent de oorzaken van de faillissementen hebben verklaard.

16-12-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

11-03-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

11-03-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-1-2020

8

totaal

8

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De intake met het UW V heeft inmiddels plaatsgevonden. Mogelijke
restvorderingen van w erknemers zullen w orden geregistreerd.

11-03-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Voor zover de curator heeft kunnen nagaan, staan er geen onroerende zaken
op naam van Unseen.

11-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing

11-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

11-03-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing

11-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

11-03-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing

11-03-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

11-03-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Beeld- en w oordmerk

€ 85.000,00

totaal

€ 85.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Merkrechten

11-03-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Voorts w ordt verw ezen naar paragraaf 6.

11-03-2020
1

De curator heeft tw ee aan Unseen International toebehorende kunstw erken
aangetroffen. Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de
kunstw erken verkocht voor een totaalbedrag van USD 4.000. De koopprijs
w ordt in termijnen betaald en de levering zal plaatsvinden uiterlijk op 1 maart
2021.

15-09-2020
3

Inmiddels zijn 5 termijnen op de boedelrekening ontvangen.

16-12-2020
4

De volledige koopsom is voldaan en koper heeft de kunstw erken opgehaald.

15-03-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Unseen International heeft uit hoofde van rekening-courant een bedrag van
EUR 452.777 van Unseen Amsterdam en een bedrag van EUR 754.039 van
Unseen Media te vorderen.

11-03-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal de vorderingen van Unseen International registreren op de
crediteurenlijsten van Unseen Amsterdam respectievelijk Unseen Media.

11-03-2020
1

Van de meeste debiteuren heeft de curator inmiddels betaling of een reactie
ontvangen. De curator verw acht de debiteurenincasso in de volgende
verslagperiode af te ronden.

15-09-2020
3

Geen.

16-12-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Alle bank- en kredietinstellingen zijn door de curator aangeschreven met het
verzoek eventuele rekeningen op naam Unseen te blokkeren.

11-03-2020
1

Unseen hield een rekening aan bij Rabobank Amsterdam.
Het saldo op datum faillissement bedroeg in totaal EUR 33.071,95. Het saldo is
door Rabobank Amsterdam overgemaakt naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Op datum faillissement stond er een leaseovereenkomst op naam van Unseen.
Het betrof de lease van een koffiemachine. De curator heeft de
leasemaatschappij in de gelegenheid gesteld de koffiemachine op te halen.

11-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover de curator heeft kunnen nagaan zijn er door Unseen International
B.V. aan banken/kredietinstellingen geen zekerheden verstrekt.

11-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

11-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die zich beroepen op (een vorm
van) eigendomsvoorbehoud.

11-03-2020
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een
retentierecht.

11-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een recht van reclame
hebben ingeroepen.

11-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

11-03-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Uitleveren koffiemachine.

11-03-2020
1

De koffiemachine is inmiddels opgehaald.

11-06-2020
2

Geen, de w erkzaamheden zijn afgerond.

16-12-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De exploitatie van Unseen is na datum faillissement gedurende de
onderhandelingen over een mogelijke doorstart met machtiging van de
rechter-commissaris voortgezet tot 27 februari 2020.

6.2 Financiële verslaglegging

11-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
De omvang met de voortzetting gemoeid gaande kosten beperkt zich tot de
kosten van internet, telefoon en nutsvoorzieningen. De exacte omvang van de
daarmee gemoeid gaande bedragen is nog niet bekend, maar zal beperkt zijn.

11-03-2020
1

Vooralsnog bedragen de kosten van voortzetting EUR 369,96
(nutsvoorzieningen).

11-06-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De w erkzaamheden zijn afgerond.

11-03-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Daags na het faillissement hebben diverse (zow el binnenlandse als
buitenlandse) partijen aan de curator kenbaar gemaakt interesse te hebben in
een overname van de activa en activiteiten van Unseen.

11-03-2020
1

6.5 Verantwoording
De curator heeft een biedingsproces opgetuigd en partijen in de gelegenheid
gesteld een bod uit te brengen. Een aantal partijen heeft vervolgens een
indicatief bod uitgebracht, w aarna de curator de partijen met het hoogste
indicatieve bod in de gelegenheid heeft gesteld hun biedingen te verbeteren
en finaal te maken. De curator is daarop in onderhandeling getreden met de
partij die het hoogste finale bod heeft uitgebracht.

11-03-2020
1

Deze onderhandelingen hebben, met toestemming van de rechter-commissaris
en, voor w at betreft de verpande inventaris, Rabobank Amsterdam, geleid tot
overeenstemming over de overname van de activa en activiteiten van Unseen
door Art Rotterdam B.V.

6.6 Opbrengst
€ 85.000,00
Toelichting
De koopsom bedroeg EUR 180.000 en is als volgt aan de verschillende boedels
gealloceerd (zie tevens paragraaf 3).
Unseen Amsterdam: EUR 75.000.
Unseen Media: EUR 20.000.
Unseen International EUR 85.000.

6.7 Boedelbijdrage

11-03-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

11-03-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afw ikkeling transactie (met name levering van laatste activa).

11-03-2020
1

Geen, levering van de activa heeft plaatsgevonden.

11-06-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de (digitale) administratie van de drie gefailleerde
vennootschappen veiliggesteld en zal het gebruikelijke onderzoek doen naar
de gevoerde administratie.

11-03-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatst gedeponeerde jaarrekening is de jaarrekening over het boekjaar
2018. Deze jaarrekening is op 23 december 2019 gedeponeerd.

11-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Voorw erp van onderzoek.

11-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voorw erp van onderzoek

11-03-2020
1

Niet van toepassing.

11-06-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Voorw erp van onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

11-03-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Voorw erp van onderzoek

11-03-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek naar rechtmatigheid.

11-03-2020
1

De curator verw acht het onderzoek naar rechtmatigheid de komende
verslagperiode af te ronden.

11-06-2020
2

Het onderzoek naar rechtmatigheid is bijna afgerond. De curator verw acht in
het volgende verslag te rapporteren over haar bevindingen.

15-09-2020
3

Het onderzoek naar rechtmatigheid is afgerond. De bevindingen van het
onderzoek geven de curator geen aanleiding tot het nemen van verdere
stappen.

16-12-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: PM
UW V: PM
Verhuurder: PM

Toelichting
UW V: EUR 38.167,72.

Toelichting
Verhuurder heeft geen vordering in het faillissement. De nog openstaande
vordering is verrekend met de door Unseen International betaalde
w aarborgsom.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

11-03-2020
1

11-06-2020
2

16-12-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 39.069,00

11-03-2020
1

Toelichting
De drie vennootschappen vormden een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting. De fiscale eenheid is met ingang van datum faillissement
verbroken.
€ 49.497,00

11-06-2020
2

€ 62.607,00

16-12-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Door het UW V is nog geen preferente vordering ingediend.
€ 35.457,55

11-03-2020
1

11-06-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld.

Toelichting
Loonvordering ex-w erknemer EUR 503,56.

11-03-2020
1

11-06-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

11-03-2020
1

16

11-06-2020
2

17

15-09-2020
3

16

16-12-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 454.554,49

11-03-2020
1

€ 475.938,68

11-06-2020
2

€ 479.835,94

15-09-2020
3

€ 288.335,94

16-12-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

11-06-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nog niet bekend.

11-03-2020
1

Inventariseren en registreren van crediteuren.

11-06-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Bij de curator zijn geen aanhangige procedures bekend.

11-03-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

11-03-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

11-03-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

11-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

11-03-2020
1

- Afw ikkeling transactie;
- Afw ikkeling lease, eigendomsvoorbehouden, vermeende zekerheden en
eigendomsdisputen;
- Ontruimen en opleveren gehuurde;
- Incasso debiteuren;
- Afw ikkeling bodemvoorrecht;
- Afw ikkeling pandrecht Rabobank Amsterdam;
- Afw ikkeling procedure Belastingdienst;
- registratie crediteuren;
- onderzoek administratie;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.
De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

11-06-2020
2

- Afw ikkeling onderzoek naar oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.
- Afw ikkeling onderzoek naar oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.
- Afw ikkeling verkoop kunstw erken.

15-09-2020
3

- Toezien op correcte nakoming van de betalingsregeling ter zake van de
verkoop kunstw erken.

16-12-2020
4

Afw achten uitkomst procedure tussen Unseen Amsterdam en Belastingdienst.

15-03-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

11-03-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
9-12-2021

09-09-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.2.

11-03-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

