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Algemene gegevens
Naam onderneming
Imaging You B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Imaging You B.V., (“Imaging You”), ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 33251626, statutair gevestigd te
Amsterdam, vestigingsadres: 1511 HV Oostzaan, Skoon 72.
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Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie
in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de
curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat
onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen
derhalve geen rechten w orden ontleend.
Tijdens de verlofperiode van de curator zal mr. M. Moeliker als
plaatsvervangend curator het faillissement voor de curator w aarnemen.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten van Imaging You bestaan voornamelijk uit het
ontw erpen, vormgeven en het plaatsen van driedimensionale presentaties,
w aaronder mobiele presentaties, informatiecentra, beursstands, displays,
thematische tentoonstellingen, w inkelinrichtingen, show rooms, vitrines,
belettering en decoraties.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 2.832,00

€ -66.455,00

€ 373.162,00

2018

€ 1.673.638,00

€ -152.302,00

€ 289.377,00

2019

€ 1.499.525,00

€ -80.203,00

€ 385.087,00

2020

€ 588.699,00

€ -226.504,00

€ 306.706,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn verkregen uit de jaarrekeningen 2018 en 2019, en
de door de bestuurder overgelegde voorlopige cijfers over 2020 en 2021.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
W erkzame personen volgens registratie bij de Kamer van Koophandel: 1

05-07-2021
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Boedelsaldo
€ 125,21

05-07-2021
1

€ 1.133,63

05-10-2021
2

€ 84.519,61

05-01-2022
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
25-5-2021

05-07-2021
1

t/m
4-7-2021
van
5-7-2021

05-10-2021
2

t/m
4-10-2021
van
5-10-2021

05-01-2022
3

t/m
4-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

39 uur 30 min

2

34 uur 42 min

3

11 uur 36 min

totaal

85 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Imaging You is op 31 december 1999 opgericht. Op 20 augustus 2002 heeft
een (laatste) statutenw ijziging plaatsgevonden. De heer F.J.L.E. Hollander is
sinds de oprichting enig bestuurder van Imaging You en sedert 31 mei 2002
middels F.J.L.E. Hollander Beheer B.V. (“Hollander Beheer”) enig aandeelhouder
van Imaging You.
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1.2 Lopende procedures
De bestuurder heeft laten w eten dat Imaging You niet bij lopende gerechtelijke
procedures betrokken is. Tot op heden is de curator evenmin gebleken van
lopende procedures.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Imaging You hield een Ziekengeld Loonsomverzekering en een W IAExcedentverzekering aan. De premies zijn tot 31 december 2020 voldaan. De
verzekeringen zijn inmiddels door de curator beëindigd.
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Alle polissen zijn geroyeerd. Het tegoed aan verzekeringspremies ad EUR
1.008,42 is inmiddels naar de faillissementsrekening overgemaakt.

05-10-2021
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1.4 Huur
Er is sinds 1 januari 2021 geen sprake meer van een lopende
huurovereenkomst.
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft onder meer het volgende verklaard met betrekking tot de
oorzaken van het faillissement.
Imaging You is een entiteit die al ruim 20 jaar actief is op het vlak van
internationale standbouw . Aanvankelijk leek 2020 een veelbelovend beurs- en
eventjaar te w orden (2020 w as op voorhand een vol beursjaar), maar als
gevolg van COVID-19 zijn beurzen verplaatst en uiteindelijk geannuleerd. De
omzet van Imaging You in Q2 t/m Q4 2020 is om die reden nagenoeg geheel
w eggevallen en ook in 2021 is er volgens de bestuurder geen enkele opdracht
of toezegging binnengekomen van klanten van Imaging You dat ze op korte
termijn (zes maanden) w eer actief zouden w orden op beurzen.
Imaging You heeft volgens de bestuurder in de tussentijd allerlei acties
ondernomen om kosten te besparen. In de tw eede helft van 2020 en begin
2021 heeft Imaging You afscheid genomen van diverse w erknemers. Ook is
Imaging You diverse verplichtingen gaan afbouw en door deze te laten
overnemen en/of compenseren binnen de groep van bedrijven onder Hollander
Beheer.
De in 2020 verkregen steun van de overheid (NOW en TVL) bleken daarnaast
echter niet voldoende om de verliezen op te vangen, aldus de bestuurder. De
bestuurder van Imaging You zag naar eigen zeggen onder die
omstandigheden en gezien de ongunstige marktontw ikkelingen, de forse
schuldenlast en vooral het acute liquiditeitstekort en de dreigementen van
schuldeisers geen andere uitw eg dan zelf het faillissement aan te vragen.
De curator zal de oorzaken van het faillissement onderzoeken.

05-07-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1
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Toelichting
De bestuurder heeft de curator bericht dat per 10 mei 2021 de overeenkomst
met de laatste in dienst zijnde medew erker bij gerechtelijke uitspraak is
ontbonden. Daarnaast is nog sprake van één oproepkracht. Bij brief van 2 juni
2021 heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris, voor
zover nog vereist, deze medew erkers het ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8
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Toelichting
Uit een toelichting van de bestuurder volgt dat Imaging You vijf vaste
medew erkers en één oproepkracht in dienst had begin 2020 en daarnaast
voor de uitvoer van haar projecten voornamelijk gebruik maakte van ZZP-ers of
het w erk uitbesteedde aan interieur- en standbouw ers met eigen
w erkplaatsen.
Volgens de bestuurder heeft hij in de zomer 2020 aan iedere medew erker
gevraagd na te denken over een vrijw illig vertrek op basis van een
vaststellingsovereenkomst. Naar zeggen van de bestuurder heeft Imaging You
met vier van de vijf medew erkers op deze basis uiteindelijk afscheid genomen.
De arbeidsovereenkomst met de laatste medew erker van Imaging You is op
verzoek van deze medew erker, zoals hiervoor reeds aangestipt, door de
kantonrechter ontbonden met ingang 10 mei 2021.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

2-6-2021

2

Voor zover nog vereist.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefonisch overleg met UW V, bestuurder en rechtercommissaris, communicatie w erknemers, opstellen ontslagbrieven, verzamelen
documentatie ter voorbereiding van de digitale intake door het UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
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Toelichting onroerende zaken
Imaging You beschikt niet over onroerende zaken.

05-07-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 500,00

IE-rechten

€ 2.000,00

Goodw ill

€ 10.000,00

totaal

€ 12.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van de bestuurder beschikt Imaging You niet over
bedrijfsmiddelen. De activa is per 1 januari 2020 overgenomen door Hollander
Beheer.
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Het RDW maakt melding van de registratie van een Dacia Logan uit 2008 op
naam van Imaging You. De bestuurder is om een toelichting gevraagd.
De Dacia Logan vertegenw oordigt een zeer geringe w aarde en is onderdeel
van de activa die per 1 januari 2020 door de holding is overgenomen, echter
w as verzuimd om de tenaamstelling te w ijzigen. De tenaamstelling van het
kentekenbew ijs is inmiddels gew ijzigd.
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Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de activa van de
onderneming (inventaris, IE-rechten en goodw ill) voor een totaalbedrag van
€ 12.500 ex btw verkocht aan Hollander Beheer, de enige geïnteresseerde
partij die zich heeft gemeld. De koopprijs is als volgt opgebouw d: EUR 500
voor inventaris, EUR 2.000 voor IE-rechten en EUR 10.000 voor goodw ill.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie RDW en bestuurder.
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Onderhandelingen, correspondentie rechter-commissaris, opstellen
activaovereenkomst en verw erkersovereenkomst.

05-01-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van de bestuurder is er geen sprake van voorraden en/of
onderhanden w erk.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

tegoed verzekeringspremies
restitutie PostNL
totaal

Boedelbijdrage

€ 1.008,42
€ 125,21
€ 1.133,63

€ 0,00

Toelichting andere activa
Na definitieve afrekening resteerde bij Koninklijke PostNL nog een saldo van
EUR 125,21. Dit saldo is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen.

05-07-2021
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In de komende periode zal de curator nader onderzoek doen naar eventuele
andere activa.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie PostNL.

05-07-2021
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Correspondentie bestuurder en verzekeraar.

05-10-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft verklaard dat er geen opdrachten zijn gew eest en
derhalve geen sprake is van openstaande debiteurenposten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

05-07-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 4.095,96

05-07-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Imaging You houdt een tw eetal rekeningen aan bij ABN Amro Bank N.V. Het
saldo op deze rekeningen bedroeg per datum faillissement EUR 4.095,86
negatief.
De bestuurder heeft de curator bericht dat sprake zou zijn van een tw eetal
onverschuldigde betalingen, w aarvan één betaling na de uitspraak van het
faillissement heeft plaatsgevonden. De curator heeft de bestuurder laten
w eten dat een crediteur, die van mening is dat een bepaalde betaling na
datum faillissement een onverschuldigde betaling betreft en het gevolg is van
een onmiskenbare vergissing, zich rechtstreeks tot de curator kan w enden.

Toelichting vordering van bank(en)
De Gemeente Amsterdam heeft de curator informatie doen toekomen ten
behoeve van de terugvordering van een onverschuldigde betaling. De curator
heeft de informatie beoordeeld en geconcludeerd dat geen sprake is van een
onmiskenbare vergissing w aarop onmiddellijke terugbetaling dient te volgen.
De vordering van de Gemeente Amsterdam is genoteerd als een concurrente
boedelvordering (zie ook paragraaf 8.1 van dit verslag).

05-10-2021
2

Na datum faillissement zijn naast de betaling van de gemeente Amsterdam nog
een aantal betalingen, w aaronder TVL-regeling Q1-2021, op de ABN AMRO
bankrekening ontvangen. De bank is inmiddels verzocht om de hiermee
gemoeide bedragen naar de boedelrekening over te maken.

Toelichting vordering van bank(en)
Door de bank is het saldo van de rekening (€ 70.885,98) naar de
boedelrekening overgemaakt.

05-01-2022
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5.2 Leasecontracten
De leaseverplichtingen van Imaging You met betrekking tot leaseauto’s zijn per
1 januari 2020 overgenomen door de Holding.
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Er w as sprake van een huurcontract met betrekking tot een kopieermachine
Samsung met PCI Nederland (“PCI”). De huurovereenkomst is inmiddels door
PCI beëindigd.

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank heeft geen gevestigde zekerheden kenbaar gemaakt.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden is niet gebleken van enig eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren het recht van reclame ingeroepen.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek stukken, correspondentie Intrum namens ABN AMRO.

05-07-2021
1

Bestuderen mutaties en correspondentie ABN AMRO.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld met mogelijke interesse in het
doorstarten van de onderneming.
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De bestuurder heeft de curator laten w eten geïnteresseerd te zijn in een
doorstart van de commerciële activiteiten en bij de curator eventueel terug te
komen met een voorstel voor een doorstart en een
onderbouw ing/concretisering van de commerciële activiteiten die hieronder
vallen. Tot op heden is, ook na overleg met de bestuurder, echter nog geen
(concreet) voorstel ontvangen.

05-10-2021
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Na onderhandelingen met de bestuurder is deze met een voorstel gekomen
die door de w aarnemend curator redelijk is bevonden. Zie verder onder
paragraaf 3.3.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie bestuurder.

7. Rechtmatigheid
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7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder en het externe administratiekantoor van Imaging You hebben
de digitale financiële administratie aangeleverd. De bankmutaties zijn bij de
ABN AMRO Bank opgevraagd en inmiddels ontvangen. De curator zal
inventariseren of de administratie compleet is en de administratie alsmede de
gang van zaken voorafgaande aan het faillissement nader onderzoeken.
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Een aantal ontbrekende (financiële) stukken zijn door de curator opgevraagd
en door de bestuurder aangeleverd.
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Bestuderen stukken en uitvoeren oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 14-09-2020.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Imaging You kan w orden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens
artikel 2:396 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het bij de oprichting van Imaging You geplaatste kapitaal bedraagt EUR
185.000 en de aandelen zijn blijkens de akte van oprichting volgestort door
inbreng van de onderneming LAARHOVEN DESIGN AMSTERDAM. Omdat sinds de
oprichting van Imaging You op 31 december 1999 meer dan vijf jaren zijn
verstreken, is een eventuele vordering uit hoofde van volstorting van de
aandelen verjaard. De curator zal hier dan ook geen verder onderzoek naar
doen.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende
verslagperiode(n) w orden uitgevoerd.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking, telefonisch overleg en correspondentie met bestuurder; onderzoek
overgelegde financiële administratie en registers.
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Bestuderen stukken; Correspondentie bestuurder.

05-10-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (crediteurenadministratie): p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m.
€ 25.410,00

05-07-2021
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Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (crediteurenadministratie): p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m.
Gemeente Amsterdam (onverschuldigde betaling): € 25.410,00 (zie paragraaf
5.1)

Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (crediteurenadministratie): € 54,45 + p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 1.306,08
Gemeente Amsterdam (onverschuldigde betaling): € 25.410,00 (zie paragraaf
5.1)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

05-01-2022
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 162.058,00

05-07-2021
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Toelichting
Imaging You is met de volgende vennootschappen opgenomen in een fiscale
eenheid voor de vennootschapsbelasting:
- F.J.L.E. Hollander Beheer B.V.
- Hollander Design Group B.V.
De vennootschap maakt samen met haar moedermaatschappij F.J.L.E.
Hollander Beheer B.V. deel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.
De Belastingdienst heeft de volgende vorderingen aangemeld:
Loonheffingen februari 2020 tot en met april 2021: € 161.872,00
Motorrijtuigenbelasting 2020: € 186,00
€ 162.417,00
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen aangemeld.
€ 23.951,61

05-07-2021
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Toelichting
Loonvordering: € 21.178,87
Premievordering: € 3.772,74

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 54.924,43
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Toelichting
Voorlopige vordering ex-w erknemer: gerechtelijke uitspraak terzake
transitievergoeding, niet genoten vakantiedagen, vakantiebijslag en
achterstallig loon, vermeerderd met w ettelijke verhoging. Naar verw achting zal
een deel van de vordering voor uitkering onder de loongarantieregeling door
het UW V in aanmerking komen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8
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10

05-10-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.843,54
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€ 30.566,06
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet duidelijk w anneer en op w elke w ijze het
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Er is een faillissementsdossier aangemaakt bij w w w .ClaimsAgent.nl. De
bekende crediteuren zijn volgens de door de bestuurder aangeleverde lijst met
contactgegevens door de curator aangeschreven, met het verzoek hun
vorderingen digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator
melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier w orden ingevoerd.
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Correspondentie en het administreren van vorderingen.

Correspondentie crediteuren; onderzoek onverschuldigde betaling en
administreren schuldenlast.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Zie paragraaf 1.2 van dit openbaar verslag. De curator is tot op heden niet
gebleken van lopende procedures.
Verder zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt
noch is de curator door derden in rechte betrokken.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal in het teken staan van het onderzoek naar de
administratie en oorzakenonderzoek. Tevens zal de curator onderzoek doen
naar eventuele activa en de schuldenlast verder inventariseren.
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Aanvang oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
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Voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

05-01-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
5-4-2022

05-01-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie en telefonisch overleg met de bestuurder; onderzoek stukken
en verslaglegging.
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Opstellen voortgangsverslag en tussentijds financieel verslag.

05-10-2021
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Opstellen voortgangsverslag en tussentijds financieel verslag.

05-01-2022
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Bijlagen
Bijlagen

