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Colofon

Dit Prospectus wordt gepubliceerd 

in verband met de uitgifte van 85 

 Participaties ad € 5.000 in de stille 

maatschap die zich ten doel stelt 

de familiefilm Kruimeltje (hierna 

 KRUIMELTJE) te financieren, 

 produceren en exploiteren (de 

 Maatschap), groot € 425.000.

namens de Maatschap:

REP NUTS BOLTS KRUIMELTJE B.V.,   

Managing Partner van de Maatschap

(een besloten vennootschap met 

 beperkte aansprakelijkheid

opgericht naar Nederlands recht, 

statutair gevestigd te Amsterdam, 

Nederland).

Het Prospectus is op 1 februari 2019 

vastgesteld en uitgegeven.
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1. Voorwoord

Wij zijn verheugd met uw belangstelling om te participeren in de stille maatschap (de Maatschap) die zich ten doel 

stelt de familiefilm KRUIMELTJE te financieren, produceren en te exploiteren, naar een idee van Rick Engelkes, 

geschreven door Tijs van Marle en te regisseren door Diede in ‘t Veld.

In samenwerking met EuroGroei Films hebben we een aanbod samengesteld om met een aantrekkelijk 

 commercieel rendement en op een fiscaal vriendelijke wijze deel te nemen in deze familiefilm.

Met een deelneming in de Maatschap wordt er van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de Film als bedrijfs-

middel ineens af te schrijven. Daarnaast is het mogelijk om meer afschrijving toe te wijzen aan Participanten dan 

hun inleg. Dat betekent dat bij een belastingtarief van 51,75% (tarief 2019) uw risico bij een eventueel geheel of 

gedeeltelijk verlies van uw inleg deels wordt beperkt (na verrekening met de MKB-winstvrijstelling). 

De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 2 ‘Begrippenlijst’ van dit Prospectus gelden onverkort ten aanzien van 

dit gedeelte ‘Voorwoord’.

Na dit voorwoord hebben we de commerciële, fiscale en juridische aspecten overzichtelijk voor u op een rij 

gezet. In dit Prospectus wordt uitgebreid uiteengezet hoe u in de Maatschap kunt participeren. Wij hopen u als 

 Participant te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet, 

REP NUTS BOLTS KRUIMELTJE B.V.

EUROGROEI FILMS
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2. Begrippenlijst

In deze lijst worden enkele begrippen gedefinieerd die in dit Prospectus met een hoofdletter beginnen, zodat u deze begrippen 

eenvoudig kunt herkennen.

AFM Stichting Autoriteit Financiële Markten

Bijlage Bijlage behorend bij het Prospectus

Bestuurders  Bestuurders van de Managing Partner, zijnde REP NUTS BOLTS Film B.V. en 

 EuroGroei Films B.V. (non-executive)

Completion bond Voltooiingsverzekering

Dienstverleningsovereenkomst Dienstverleningsovereenkomst tussen de Stichting en de Managing Partner

EuroGroei Films EuroGroei Films B.V.

Film  de speelfilm KRUIMELTJE, naar een idee van Rick Engelkes, geschreven door 

 Tijs van Marle en te regisseren door Diede in ‘t Veld.

Guarantor Voltooiingsverzekeraar

KRUIMELTJE de Film

Inschrijfformulier  Bij het Prospectus bijgesloten formulier (Bijlage 3) waarmee een Participant inschrijft op 

een aantal Participaties in de Maatschap

Maatschap  De stille maatschap die zich ten doel stelt de speelfilm KRUIMELTJE te financieren, 

 produceren en exploiteren

Maatschapsovereenkomst  De overeenkomst strekkende tot het aangaan van de Maatschap die de onderlinge 

 rechten en verplichtingen van de Participanten bevat (Bijlage 1)     

Managing Partner  De maat die met uitsluiting van alle andere maten belast is met het beheer van de 

 Maatschap, en gemachtigd is om de Maatschap en de maten te vertegenwoordigen en 

jegens derden te binden, zijnde REP NUTS BOLTS KRUIMELTJE B.V.

Participant Houder van twee of meer Participaties, alsmede de Managing Partner en de 

 Eerste Vennoot

Participatie Een recht van deelneming in de Maatschap, zijnde € 5.000

Prospectus  Het onderhavig document inclusief Bijlagen, die hiervan integraal deel uit maken

Stichting  Stichting Trust EuroGroei 
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3. Belangrijke informatie

Potentiële Participanten worden er 

nadrukkelijk op gewezen dat aan 

deelnemen in de Maatschap financiële 

kansen, maar ook financiële risico’s zijn 

verbonden. Participanten dienen goede 

nota te nemen van de volledige inhoud 

van dit Prospectus en de Bijlagen. Voor 

inzicht in de specifieke fiscale gevolgen 

van het participeren in de Maatschap 

wordt Participanten aangeraden contact 

op te nemen met de eigen belasting-

adviseur. 

Het Prospectus wordt uitgegeven door 

de Maatschap. Met uitzondering van de 

Managing Partner is niemand gemach-

tigd met betrekking tot de Maatschap 

informatie te verschaffen of verklaringen 

af te leggen die niet in dit Prospectus 

zijn opgenomen. De Managing Par ner 

verklaart hierbij het volgende:

-  hij heeft alle redelijke maatregelen 

zijn genomen om de in dit Prospectus 

opgenomen gegevens op hun 

juistheid te controleren. Alle in dit 

Prospectus verstrekte informatie is, 

voor zover het de Managing Partner 

bekend had kunnen zijn, in overeen-

stemming met de werkelijkheid en er 

zijn geen gegevens weggelaten die 

de strekking van de inhoud zouden 

kunnen veranderen.

-  REP NUTS BOLTS KRUIMELTJE 

B.V. en/of haar directieleden zijn niet 

betrokken geweest bij veroordelingen 

in verband met fraudemisdrijven, 

noch bij faillissementen, surseances, 

officieel en openbaar geuite beschul-

digingen en/of opgelegde sancties 

door wettelijke of toezichthoudende 

autoriteiten.

-  Evenmin zijn REP NUTS BOLTS 

KRUIMELTJE B.V. en/of haar 

directie leden ooit door een 

rechterlijke instantie onbekwaam 

verklaard om te handelen als lid 

van de bestuurs-, leidinggevende of 

toezichthoudende organen van een 

uitgevende instelling of in het kader 

van het beheer of de uitoefening van 

de activiteiten van een uitgevende 

instelling.

-  Er zijn geen potentiële belangen-

conflicten tussen de plichten van 

de Managing Partner en/of haar 

directieleden jegens de Maatschap 

en hun eigen belangen en/of andere 

plichten, anders dan uitdrukkelijk 

vermeld in dit Prospectus.

De uitgifte van dit Prospectus en de 

toekenning of afname van Participaties 

op basis hiervan houden onder geen 

enkele omstandigheid in dat de in dit 

Prospectus vermelde informatie op 

een later tijdstip dan de datum van dit 

Prospectus nog juist is.

De informatie in dit Prospectus is toege-

sneden op deelname in de Maatschap 

door in Nederland woonachtige en 

belastingplichtige natuurlijke personen. 

Hoewel ook rechtspersonen de 

 mogelijkheid hebben om Participaties 

te nemen, geldt voor hen niet dezelfde 

fiscale positie; dit heeft consequenties 

voor het rendement op eventueel te 

nemen Participaties. 

Ten aanzien van alle in dit Prospectus 

vermelde (verwachte) rendementen 

of verwijzingen daarnaar geldt dat de 

waarde van een Participatie kan fluc-

tueren en dat in het verleden behaalde 

resultaten geen garantie bieden voor 

de toekomst. U kunt mogelijk minder 

terugkrijgen dan u hebt ingelegd. Ten 

aanzien van toekomstgerichte verkla-

ringen geldt dat deze naar hun aard 

risico’s en onzekerheden inhouden 

aangezien ze betrekking hebben op toe-

komstige gebeurtenissen en afhankelijk 

zijn van omstandigheden die zich in de 

toekomst al dan niet zullen voordoen.

De Participaties zijn beperkt over-

draagbaar. De Participanten hebben 

geen verschillende stemrechten. De 

Participanten en de Managing Partner 

hebben stemrechten naar gelang hun 

inbreng. De Participaties zullen niet tot 

de handel op Euronext of soortgelijke 

gereglementeerde markten worden 
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 toegelaten. Hiertoe zal ook geen aan-

vraag worden gedaan. Op dit Prospectus 

is Nederlands recht van toepassing. 

Dit Prospectus verschijnt alleen in de 

Nederlandse taal.

Dit Prospectus is niet voorgelegd aan en 

dus ook niet beoordeeld door de AFM. 

REP NUTS BOLTS KRUIMELTJE B.V. 

en de Maatschap waarvan zij Managing 

Partner is en voor wier rekening dit 

Prospectus wordt uitgegeven zijn niet 

vergunningplichtig op grond van de Wet 

op het financieel toezicht en staan ook 

niet anderszins onder toezicht van de 

AFM. 

Op grond van de huidige regelgeving 

dient een aanbieding die vrijgesteld 

is van de prospectusplicht vooraf aan 

de AFM te worden gemeld middels 

een online op de website van de AFM 

 beschikbaar formulier. Die melding is 

op 1 februari 2019 gedaan. Aan die 

melding is het door de AFM verlangde 

informatiedocument gehecht. 

Dit informatiedocument is op aanvraag 

beschikbaar bij de Maatschap.
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4. Samenvatting van het aanbod

Deze samenvatting bevat alleen een 

samenvatting van de belangrijkste 

voorwaarden waaronder de Participaties 

worden uitgegeven en is geen samen-

vatting van het gehele Prospectus. 

Een beslissing om te participeren in de 

Maatschap moet zijn gebaseerd op de 

bestudering van het gehele Prospectus. 

4.1. Aanbod

Potentiële Participanten wordt de 

 mogelijkheid geboden te participeren 

in de stille maatschap die zich ten doel 

stelt de familiefilm KRUIMELTJE te 

financieren, produceren en te exploi-

teren. De Maatschap heeft als enige 

activiteit dit gestelde doel.

De uitgifte bedraagt nominaal 

€ 425.000. De Participaties worden 

uitgegeven door de Maatschap. 

De totale investering in de Film bedraagt 

circa € 1,7 miljoen (exclusief de kosten 

voor P&A). De Maatschap brengt geen 

emissiekosten in rekening.

4.2. Bestuur Managing Partner

REP NUTS BOLTS FILM B.V.

REP NUTS BOLTS Film is een 

 samenwerking tussen de filmdivisie 

van REP (Rick Engelkes Producties), 

REP Film B.V. (Rick Engelkes en 

Frank Groenveld) en Nuts & Bolts 

Film  Company B.V. (Denis Wigman 

en Marijn Wigman). REP is al 20 jaar 

producent van moderne en verfrissende 

theater- en tv-producties. In 2017 heeft 

REP Film samen met Nuts & Bolts 

(toen nog onder de naam CTM Films) 

de film HUISVROUWEN BESTAAN 

NIET geproduceerd, die gelijk de best 

bezochte Nederlandse film van 2017 

werd. Onderscheiden met vele nationale 

en internationale prijzen,  produceert 

en ontwikkelt Nuts & Bolts al sinds 

1998 speelfilms en high concept 

 documentaires voor een breed publiek, 

op een creatieve en onafhankelijke 

wijze. De verfrissende commerciële kijk 

van REP Film en de ervaring van Nuts 

& Bolts moet ertoe leiden deze Film tot 

een succes te brengen.

EuroGroei Films B.V.

EuroGroei is sinds de oprichting 

in 2005 betrokken geweest bij de 

financiering van in totaal eenendertig 

filmprojecten. Sinds maart 2015 is deze 

activiteit onder de vlag van EuroGroei 

Films met een nieuwe opzet voortgezet. 

EuroGroei Films is opgericht door Bram 

Stouten, Rob Verheul en Edo Meijerman. 

In de nieuwe opzet is EuroGroei Films 

sinds 2015 betrokken geweest bij de 

financiering van twaalf filmprojecten. 

Daarmee is EuroGroei Films een 

toonaangevende aanbieder van film-

investeringen. Meest recent heeft 
 EuroGroei Films de financiering van 

de serie en speelfilm BAANTJER HET 

BEGIN, van producent Rachel van 

Bommel van Millstreet Films, succesvol 

afgerond.

Bínnen de Maatschap ligt de verant-

woordelijkheid voor het plaatsen van 

de Participaties bij EuroGroei Films in 

haar hoedanigheid van (non-executive) 

Bestuurder van de Managing Partner. 

EuroGroei Films heeft (immers) ruime 

ervaring met plaatsen van participaties 

in (film)maatschappen.

4.3. Achtergrond

REP Film B.V. en Nuts & Bolts Film 

Company B.V. slaan na het succes van 

de film HUISVROUWEN BESTAAN 

NIET wederom de handen ineen. 

Dit keer voor het vervolg op één van 

 Nederlands best bezochte familiefilms 

aller tijden, KRUIMELTJE. De Film pakt 

de draad op waar Kruimeltje, herenigd 

met zijn ouders, moeilijk kan wennen 

aan zijn nieuwe, luxe leven. Als hij 

wordt ontvoerd door een vijand uit het 

verleden, moet hij het beste van zijn 

nieuwe en zijn oude leven gebruiken 

om te ontsnappen en uiteindelijk zijn 

ouders te redden. REP Film is al ruim 

vier jaar bezig met de ontwikkeling 

van deze Film en Engelkes heeft in 

2010/ 2011 ook de gelijknamige 

musical en serie, DE AVONTUREN 

VAN  KRUIMELTJE, geproduceerd. 

Engelkes is supertrots dat deze film er 

nu eindelijk komt en dat daarmee de 

cirkel rond is.

Rick Engelkes
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Track record EuroGroei Films

Voor de volledigheid dient te worden opgemerkt dat EuroGroei de plaatsing van bovenvermelde emissies in de periode 2006 - 2014 mede 
heeft verzorgd.

** In exploitatie buitenland

 
Jaar Filmtitel Participantenkapitaal Omzet Bioscoop Regie

 

 NIEUWE OPZET (IN EIGEN BEHEER) 
 2018 De Fabeltjeskrant € 2.100.000 In de bioscoop Freek Quartier & Jens Møller 
 2018 Baantjer € 900.000 Première april 2019 Arne Toonen
 2018 Keizersvrouwen € 885.000 september/oktober 2019 Ben Sombogaart & Dries Vos
 2018 Singel 39 € 610.000 Première mei 2019 Frank Krom
 2018 Film Dylan Haegens € 200.000 € 1.757.528 Dylan Haegens & 
     Bas van Teylingen
 2017 Oh Baby € 200.000 € 176.873 Thomas Acda
 2017 Gek van Oranje € 775.000 € 153.472 Pim van Hoeve
 2017 Huisvrouwen Bestaan Niet € 360.000 € 2.649.453 Aniëlle Webster
 2016 Het Verlangen € 525.000 € 1.094.966 Joram Lürsen
 2016 Dummie de Mummie 3 € 700.000 € 1.558.919 Pim van Hoeve
 2016 Mees Kees 4 € 1.180.000 € 2.525.046 Aniëlle Webster
 2015 Tulipani  € 1.300.000 € 556.411 ** Mike van Diem
 2015 De Helleveeg € 520.000 € 427.853  André van Duren
 
 OUDE OPZET (ALS PLAATSINGSPARTNER)
 2014 Apenstreken € 750.000 € 624.824   Johan Nijenhuis
 2014 Bloed Zweet & Tranen € 1.000.000 € 2.559.244 Diederick Koopal
 2013 Michiel de Ruyter € 1.700.000 € 5.896.503 Roel Reiné
 2013 Toscaanse Bruiloft € 750.000 € 4.454.627 Johan Nijenhuis
 2012 Het Bombardement € 1.300.000 € 1.336.750 Ate de Jong
 2012 Verliefd op Ibiza € 1.000.000 € 5.786.944 Johan Nijenhuis
 2011 Süskind  € 650.000 € 1.604.339 Rudolf van den Berg
 2011 Dolfje Weerwolfje € 1.000.000 € 2.098.364 Joram Lursen
 2010 Bennie Stout € 775.000 € 1.446.506 Johan Nijenhuis
 2010 De Heineken Ontvoering € 700.000 € 2.779.042 Maarten Treurniet
 2010 De bende van Oss € 650.000 € 1.069.223 André van Duren
 2010 Ernst & Bobbie en het geheim van 
  de Monta Rossa € 535.500 € 453.000 Pieter Walther Boer
 2010 Penny’s Shadow € 615.000 € 1.259.646 Steven de Jong
 2009 Lover of Loser € 499.500 € 1.446.270 Dave Schram
 2009 Gangsterboys € 315.000 € 1.093.251 Paul Ruven
 2008 De Hel van ´63 € 602.600 € 2.070.829 Steven de Jong
 2008 Radeloos € 337.500 € 1.957.805 Dave Schram
 2007 Dunya & Desie € 1.825.500 € 1.397.630 Dana Nechushtan
 2007 De Scheepsjongens van Bontekoe € 2.775.500 € 1.267.266 Steven de Jong
 2007 Zomerhitte € 1.982.500 € 2.113.535 Monique van de Ven
 2007 Timboektoe € 1.795.000 € 1.449.936 Dave Schram
 2007 Alibi € 1.825.000 € 1.765.754 Johan Nijenhuis
 2006 Duska € 1.688.000 € 55.000 Jos Stelling
 2006 Zoop in Zuid-Amerika € 2.200.500 € 1.577.030 Johan Nijenhuis
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4.4. De Film

KRUIMELTJE is een moderne western 

voor de hele familie. We worden hierin 

meegenomen in het nieuwe leven 

van Kruimeltje. Zijn ouders zijn weer 

bij elkaar en hebben door het vinden 

van een goudmijn in Amerika genoeg 

geld verdiend om Kruimeltje op te 

laten groeien in een mooi landhuis. 

Kruimeltje moet alleen wennen aan het 

nieuwe leventje en mist zijn avonturen 

op straat. Hij ontvlucht zijn nieuwe 

omgeving opzoek naar het oude (straat) 

gevoel, maar komt al snel in aanraking 

met een oude vijand van zijn vader met 

alle gevolgen van dien.

Hoe redt Kruimeltje zich hieruit?

De Film wordt geregisseerd door Diede 

in ‘t Veld en geproduceerd door de 

Maatschap, met REP NUTS BOLTS 

Film B.V. (een samenwerking tussen 

REP Film B.V. en Nuts & Bolts Film 

Company B.V.) als individuele producent. 

De opnamen voor de Film starten naar 

verwachting in april 2019. De Film wordt 

op 5 februari 2020 in de  Nederlandse 

bioscoop verwacht.

De Film zal in Nederland in de 

 bioscoop worden uitgebracht door Just 

 Entertainment.

4.5. Belangrijke kenmerken

-  Inschrijving staat open vanaf 1 februari 

2019

-  De inschrijving sluit 1 maart 2019 of 

zoveel eerder of later als de inschrij-

ving wordt gesloten

-  In totaal worden maximaal 85 

 Participaties geplaatst ad € 5.000 

per stuk

-  Deelname is mogelijk vanaf 

 € 10.000

-  Verwacht rendement bedraagt 

23,6% per jaar bij een IB-tarief van 

51,75% (tarief 2019), respectievelijk 

49,50% (tarief 2020) in het medium 

scenario

-  In het low-medium scenario is het 

verwachte rendement al aantrekkelijk 

met 19,7% per jaar 

-  Participaties zijn zeer beperkt 

verhandelbaar (zie daarvoor de 

 Maatschapsovereenkomst, Bijlage 1)

-  Inschrijving is mogelijk voor 

 natuurlijke personen belastingplichtig 

in Nederland (inschrijving is ook 

mogelijk voor rechtspersonen, 

maar in dat geval gelden andere 

 rendementsverwachtingen en een 

andere fiscale positie).

4.6. Belastingvriendelijk investeren

De Maatschap c.q. de Participant 

maakt gebruik van de mogelijkheid 

om de voortbrengingskosten van een 

im materieel bedrijfsmiddel zoals een 

filmwerk ineens af te schrijven. Partici-

panten die deelnemen in de Maatschap 

schrijven af over de investering in de 

Film. Dit leidt naar verwachting voor 

Participanten tot een forse aftrekpost. 

Het risico op verlies van uw deelname-

bedrag wordt zo beperkt.

Rendement op basis van 51,75% IB-tarief (2019), respectievelijk 49,50% IB-tarief (2020 ev)

Rendement op basis van 38,10% IB-tarief (2019), respectievelijk 37,05% IB-tarief (2020 ev)

4.7. Rendement per Participatie naar scenario (LOW - HIGH)

* De totale aftrekpost is berekend na 14% (2019), respectievelijk 13,01% (2020) MKB-winstvrijstelling. De per saldo aftrekpost wordt lager naarmate 
de Film beter presteert. Dit heeft te maken met verrekening van de afschrijvingen met inkomsten uit exploitatie. Bij een lagere per saldo aftrek-
post zijn er dus hogere opbrengsten uit de Film (‘Netto film’) waardoor het rendement in z’n geheel hoger is naarmate de Film beter presteert.

Scenario Bezoekers
Film

2019
inleg Fiscaal Aandeel

opbrengst Totaal Rendement
nominaal

% netto
per jaar

totale*
aftrekpost %

LOW 100.000  (5.000)  3.325  2.107  5.432  432 4,9%  6.432 128,6%

LOW-MED 200.000  (5.000)  2.209  4.698  6.908  1.908 19,7%  4.204 84,1%

MED 250.000  (5.000)  1.915  5.382  7.297  2.297 23,6%  3.615 72,3%

MED-HIGH 300.000  (5.000)  1.864  5.500  7.364  2.364 24,2%  3.514 70,3%

HIGH 400.000  (5.000)  1.813  5.618  7.431  2.431 24,9%  3.413 68,3%

Scenario Bezoekers
Film

2019
inleg Fiscaal Aandeel

opbrengst Totaal Rendement
nominaal

% netto
per jaar

totale*
aftrekpost %

LOW 100.000  (5.000)  2.448  2.107  4.556  (444) -3,8%  6.432 128,6%

LOW-MED 200.000  (5.000)  1.623  4.698  6.321  1.321 13,8%  4.204 84,1%

MED 250.000  (5.000)  1.405  5.382  6.787  1.787 18,5%  3.615 72,3%

MED-HIGH 300.000  (5.000)  1.367  5.500  6.867  1.867 19,3%  3.514 70,3%

HIGH 400.000  (5.000)  1.330  5.618  6.947  1.947 20,1%  3.413 68,3%
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4.8. Vele extra’s

-  Participanten ontvangen een 

 uitnodiging om de set van de Film te 

bezoeken

-  Participanten ontvangen (indien 

gewenst en voor zover er ruimte is) 

een uitnodiging om te figureren in de 

Film

-  Participanten ontvangen één 

 uitnodiging  per Participatie voor de 

officiële première (‘rode loper’) van 

de Film in Nederland

-  Participanten worden (indien mogelijk) 

vermeld op de aftiteling van de Film

-  Participanten ontvangen een DVD 

van de Film (voor zover deze op DVD 

verschijnt)

-  Participanten ontvangen een officieel 

certificaat van deelname

4.9. De Maatschap

De Maatschap is een zogenaamde stille 

maatschap. Een maatschap is een 

contractueel samenwerkingsverband, 

waarbij twee of meer personen zich 

bij overeenkomst verbinden om iets 

in  gemeenschap te brengen en het 

daarmee behaalde voordeel te delen. 

De Maatschap kent één maat (de 

Managing Partner) die met uitsluiting 

van de andere maten is belast met het 

beheer en bestuur van de Maatschap. 

In de stille Maatschap zijn de maten 

ieder voor een gelijk deel aansprakelijk. 

De Maatschap is opgericht op 20 januari 

2019 en is aangegaan voor de duur 

van 60 maanden, behoudens eerdere 

 beëindiging conform de Maatschaps-

overeenkomst. Het is het voornemen 

om de rechten op de Film na 24 

maanden (vanaf de datum van sluiting 

inschrijving) te vervreemden.

4.10.  Stichting Trust EuroGroei

Stichting Trust EuroGroei (hierna de 

Stichting) incasseert de deelnamebe-

dragen van Participanten. De deel-

namebedragen worden aangehouden op 

een derdenrekening van de Stichting. 

De Stichting geeft de gelden - conform 

de Dienstverleningsovereenkomst 

met de Maatschap - pas vrij aan de 

Maatschap nadat de Completion bond 

is afgegeven.

Tevens int en verdeelt de Stichting 

de opbrengsten uit KRUIMELTJE ten 

 behoeve van de Participanten in de 

Maatschap. De Stichting wordt   bestuurd 

door een onafhankelijk bestuurder, de 

heer W.H. Kool. De heer Kool heeft een 

bancaire achtergrond met meer dan 35 

jaar ervaring, waarbij hij verschillende 

leidinggevende  functies heeft bekleed. 

Hij is onder meer actief geweest in 

Corporate Finance en het financieren 

van filmproducties.

4.11.  Autoriteit Financiële Markten 

(AFM)

Dit Prospectus is niet voorgelegd aan en 

dus ook niet beoordeeld door de AFM. 

REP NUTS BOLTS KRUIMELTJE B.V. 

en de Maatschap waarvan zij Managing 

Partner is en voor wier rekening dit 

Prospectus wordt uitgegeven zijn niet 

vergunningplichtig op grond van de Wet 

op het financieel toezicht en staan ook 

niet anderszins onder toezicht van de 

AFM. Aan de meldplicht op grond van 

artikel 53 lid 4 van de Vrijstellingsregeling 

Wft is door de Maatschap voldaan.

 4.12. Risico’s

Aan deelname in de Maatschap zijn 

risico’s verbonden. Voor een uitgebreide 

beschrijving van de risico’s wordt 

 verwezen naar hoofdstuk 12.

4.13. Inschrijven

Deelnemen in de Maatschap kan met 

Participaties van € 5.000 elk. Het 

minimale deelnamebedrag is € 10.000, 

zijnde twee Participaties van € 5.000. 

De Maatschap geeft maximaal 85 

Participaties uit, waardoor in totaal 

een kapitaal van € 425.000 wordt 

bijeengebracht. Door gebruik te maken 

van het Inschrijfformulier, dat als Bijlage 

3 is opgenomen in dit Prospectus, 

kunt u deelnemen in de Maatschap. 

Inschrijving staat open vanaf 1 februari 

2019 en sluit 1 maart 2019 of zoveel 

eerder of later als de inschrijving wordt 

gesloten.
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5. Filmproject KRUIMELTJE

Regisseur Diede in ‘t Veld en producent 

REP NUTS BOLTS Film B.V., een 

samenwerking tussen REP Film B.V. 

en Nuts & Bolts Film Company B.V., 

komen met een familiefilm van onze 

kleine held Kruimeltje. De film is een 

vervolg op het boek uit 1923, geschreven 

door Chris van Abkoude en de daarop 

gebaseerde film uit 1999. 

Kruimeltje de musical trok in 2010/11 

totaal zo’n 80.000 bezoekers naar het 

theater. De serie ‘De avonturen van 

Kruimeltje’ scoorde ook hoge kijkcijfers 

binnen de doelgroep in de kerstvakantie 

van 2010. De nieuwe film KRUIMELTJE 

wordt een brede avontuurlijke familiefilm 

die voor de hele familie toegankelijk zal 

zijn. Het tijdsbeeld blijft door de makers 

behouden maar wordt wel in een nieuw 

en eigenzinnig jasje gestoken. De Film 

kan het beste worden omschreven als 

een moderne western voor kinderen.

5.1. Het verhaal (Synopsis)

Herenigd met zijn ouders kan Kruimeltje 

moeilijk wennen aan zijn luxe leven. 

Als hij wordt ontvoerd door een vijand 

uit het verleden, moet hij het beste van 

zijn nieuwe en zijn oude leven gebruiken 

om te ontsnappen en uiteindelijk zijn 

ouders te redden.

Straatschoffie Kruimeltje (12) kan 

moeilijk wennen aan zijn nieuwe leven. 

Sinds zijn vader schatrijk teruggekeerd 

is uit Amerika en sinds hij zijn moeder 

heeft gevonden, woont hij in een mooi 

huis op het platteland. Voor het eerst 

in zijn leven moet Kruimeltje rondlopen 

in een pak en kan hij er nooit vandoor 

zonder het te vragen. Vader Harry 

die als goudzoeker zijn fortuin heeft 

verdiend voelt met zijn zoon mee, maar 

moeder Lieze is realistisch. Kruimeltje 

kan nou eenmaal geen straatschoffie 

blijven. Hij moet veranderen.

Omdat de school in de stad te ver rijden 

is, krijgt Kruimeltje les van de strenge 

gouvernante Trix (55). Kruimeltje vindt 

het maar niks en haalt kattenkwaad 

uit met zijn schooljuf en blaast melk-

bussen op met carbid. Dat vindt Anna 

(13) het nichtje van de huishoudster 

erg verwend en haalt haar neus voor 

Kruimeltje op. Ondanks dat Kruimeltje 

het nooit slecht bedoelt, gaat het 

katten kwaad soms wel iets te ver. Als hij 

gouvernante Trix weer eens te pakken 

heeft genomen, krijgt hij huisarrest. 

Boos roept Kruimeltje dat hij wilde dat 

ze nooit waren teruggekomen. Het doet 

Harry en Lieze pijn, maar ze vinden 

dat ze streng moeten zijn. Anna vindt 

dat Kruimeltje eindelijk krijgt wat hem 

 toekomt. Zij vindt Kruimeltje verwend 

en hij vindt haar op zijn beurt bazig. 

Terwijl hij opgesloten zit, speelt Anna 

met zijn hond Moor. 

Huisarrest, schoolwerk, pakken dragen. 

Kruimeltje pikt het niet meer. Hij besluit 

weg te lopen. Net als hij en Moor 

samen stiekem het erf af willen sluipen, 

betrapt Anna hem. Midden in hun 

 geruzie stopt er een rammelende truck 

en worden ze allebei ontvoerd. Terwijl 

Kruimeltje en Anna achterin ruzie ma-

ken over wie z’n schuld het is, maken 

de twee ontvoerders ruzie over het 

ontvoerde meisje. Ze moesten  namelijk 

alleen Kruimeltje hebben. Omdat ze 

van haar af moeten besluiten ze haar 

te dumpen bij een weeshuis waar ze 

opgesloten wordt om zwaar handwerk 

te doen. Kruimeltje’s ontvoerders 

rijden verder en zijn hond Moor volgt 

de vrachtwagen zo goed als mogelijk. 

Die avond wordt hij opgesloten in een 

afgelegen boerderijtje. Hij schopt en 

schreeuwt, maar niemand hoort hem.

De volgende dag wordt alles duidelijk 

als de gangster Lefty, een persoon uit 

het verleden van zijn vader, opduikt. 

In Amerika heeft Kruimeltjes vader Lefty 

gevangengenomen. Gedreven door 

wraak is Lefty ontsnapt en heeft hij de 
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oversteek naar Nederland gemaakt. 

Hij wil de goudmijn die hij ooit bijna van 

Harry had gestolen, ruilen voor Kruimel-

tje. En daarna zal hij iedereen een kopje 

kleiner maken, lacht hij grimmig.

Kruimeltje schrikt zich dood. Die goud-

mijn mag Lefty hebben, maar van zijn 

familie moet hij afblijven! Hij moet 

iets doen, maar wat? Kruimeltje geeft 

het bijna op, maar dan duikt Moor 

opeens op. Hij helpt hem ontsnappen. 

 Kruimeltje gaat er vandoor op een 

paard en heeft een goeie voorsprong 

voordat ze hem volgen. Op weg naar 

huis besluit Kruimeltje langs het wees-

huis te gaan waar Anna is opgesloten. 

Ze zit daar immers door zijn schuld!

In het weeshuis vindt hij allemaal 

kinderen die uitgebuit worden. De 

wees huisouders houden er flinke 

verdiensten op na. Verkleed als meisje 

weet Kruimeltje het weeshuis binnen 

te sluipen. Hij vindt Anna en zij is erg 

verbaasd. Ze dacht dat hij een rijkeluis-

zoontje was die niets voor een ander 

deed. En nu komt hij haar redden! 

 Kruimeltje gooit al het wasmiddel dat 

hij kan vinden in de enorme stoom-

gestuurde wasmachines en opeens 

gutst het schuim door alle gangen van 

het weeshuis. De weeshuisouders  

glibberen het gebouw door en 

 Kruimeltje en Anna kunnen ontsnappen. 

Kruimeltje kijkt om. Hij zou willen dat hij 

iedereen zou kunnen redden.

Met de hete adem van hun achtervolgers 

in hun nek zetten Kruimeltje, Anna en 

Moor de laatste fase van hun reis naar 

huis in. Te paard sjezen ze naar huis 

om vader en moeder te waarschuwen. 

Thuisgekomen worden ze onderschept 

door gouvernante Trix. Ze blijkt een 

handlanger van Lefty te zijn en sluit de 

kinderen op in de stallen. Terwijl Lefty 

en zijn handlangers de ouders van 

Kruimeltje onder druk zetten om de 

eigendomspapieren van de goudmijn 

over te dragen, bedenkt Kruimeltje een 

list om te ontsnappen. De tijd dringt, 

want met de goudmijn in zijn bezit, legt 

Lefty nu grote explosieven onder de villa. 

Als hij hier wegrijdt, blijft er van Harry 

en Lieze niks meer over. Het is een race 

tegen de klok, maar Kruimeltje en Anna 

weten net op tijd uit de stallen te ont-

snappen om de lont van de explo sieven 

te doven. Harry en Lieze vallen hun 

zoon in de armen. Ze zijn blij Kruimeltje 

te zien en ze leven allemaal nog, dat is 

het belangrijkste. De goudmijn zijn ze 

kwijt, maar dat is onbelangrijk nu. 

Daar denkt Kruimeltje anders over. 

Hij heeft dat geld nodig om de wees-

kinderen te helpen! Bewapend met 

een melkbus en een flinke hoeveelheid 

carbid, klimt Kruimeltje naar de hoogste 

top van de schuur en schiet de auto 

van Lefty van de weg. De auto slaat over 

de kop. Kruimeltje grijpt de papieren 

van de mijn weer terug en het fortuin is 

gered. Met het fortuin bevrijden ze alle 

kinderen mee uit het akelige weeshuis 

waar Anna opgesloten was en sturen 

ze naar een school die ze op hun eigen 

terrein.

Als Harry en Lieze naar hun zoon 

kijken, beseffen ze dat een goed mens 

niet persé gemaakt wordt door school of 

regelmaat. Kruimeltje is het  geworden 

omdat hij een goed hart heeft. 

 Kruimeltje is dolblij. Hij is weer thuis. 

Zijn ouders zijn veilig en als hij dan toch 

naar school gaat, dan gaat hij dat nu 

met Anna en een hele groep kinderen. 

Beter kan je niet wensen.

5.2. Het team

5.2.1. Cast

Momenteel is de producent samen 

met de regisseur drukdoende met de 

casting van de Film. Jut & Jul Casting 

verzorgt de kindercasting. Zij zijn 

verantwoordelijk voor de casting van 

alle grote kinder- & familiefilms die in 

Nederland worden geproduceerd.

Het is de producent, distributeur 

en omroep eraan gelegen om een 

goede mix aan bekende (volwassen) 

acteurs voor de verschillende rollen te 

casten zodat in de aanloop tot, maar 

ook tijdens het draaien en vlak voor 

release van de Film, zoveel mogelijk 

media-aandacht wordt gerealiseerd.

5.2.2. Regie

DIEDE IN ’T VELD

Diede heeft Informatica gestudeerd 

in Delft. Maar dat was niet echt waar 

zijn hart naar uit ging, dus begon hij 

in zijn vrije tijd met het regisseren van 

 amateurtheater voor studenten samen 

met een bevriende regisseur. Zij maakten 

samen voorstellingen als HELLO DOLLY 

en WEST SIDE STORY. 

Na het voltooien van zijn studie weet 

Diede zeker dat Informatica niet 
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hetgeen is dat hij voor de rest van zijn 

leven wil doen. Gestimuleerd door zijn 

omgeving besluit hij zich te richten op 

de film en televisiewereld. Na een jaar 

filmacademie in New York te hebben 

gevolgd is hij klaar voor het echte werk.

In Nederland aangekomen werkt hij 

als First Assistant Director mee aan 

 producties als ZOOP IN INDIA, ZOOP 

IN ZUID-AMERIKA, DEADLINE en 

 KEYZER EN DE BOER ADVOCATEN. 

Maar al snel weet hij zijn eerste regie 

klus binnen te slepen en binnen een 

paar jaar staat hij aan de wieg van de 

populaire jeugdserie SPANGAS. Nadat 

de serie de Gouden Stuiver wint in 

2008, is zijn hoogtepunt de regie van 

de speelfilm SPANGAS OP SURVIVAL, 

die in herfst 2009 bijna 300.000 

 bezoekers naar de bioscoop weet te 

trekken.

Daarna maakt hij de korte film 

ONDERSTROOM op zoek naar meer 

creatieve vrijheid. Daarna volgen series 

als VRIJLAND, WHO’s IN WHO’s OUT, 

GEREDE TWIJFEL, DE LEEUWENKUIL 

en CELBLOK H. 

5.2.3. Scenario

TIJS VAN MARLE

Van Marle volgde tussen 1995-2000 

een studie Tekstschrijven in Diemen 

en studeerde in 2002 af aan de 

 Nederlandse Film en Televisie Acade-

mie (NFTA) in Amsterdam. Van Marle 

schreef de scenario’s voor de MEES 

KEES reeks en diverse andere speel-

films (DUMMIE DE MUMMIE -reeks, 

LUCIA DE B. en BON VOYAGE) en 

tv-series (DOCTOR CHEEZY, VAN GOD 

LOS), die meerdere onderscheidingen 

hebben ontvangen. 

Van Marle schrijft momenteel voor 

diverse series en films en geeft gast-

lessen en workshops aan onder andere 

de NFTA en het Binger Instituut in 

Amsterdam.

5.2.4. Betrokken Producenten

REP/ REP FILM B.V.

REP is al 20 jaar producent van 

moderne en verfrissende theater- en tv- 

producties. Door eigentijds ontwikkelde 

concepten centraal te stellen en deze 

via meerdere kanalen te exploiteren 

onderscheidt REP zich in de markt. 

Deze werkwijze heeft geresulteerd 

in succesvolle producties waaronder 

de musical Kruimeltje en de daarop 

gebaseerde dramaserie voor ZAPP, 

HUISVROUWEN MONOLOGEN, die 

na de theatertour bewerkt werd tot het 

filmscenario  HUISVROUWEN BESTAAN 

NIET. In 2017 produceerde REP Film 

haar eerste speelfilm HUISVROUWEN 

BESTAAN NIET, die gelijk de best 

bezochte Nederlandse film werd van 

dat jaar.

Bij alles wat REP ontwikkelt en 

 produceert staat eigentijds en de doel-

groep centraal. Al in een vroeg stadium 

wordt nagedacht over thema’s die een 

specifieke doelgroep aanspreken en 

een marketing communicatiemix die 

optimaal aansluit. Momenteel heeft 

REP meerdere succesvolle theater-

voorstellingen in het hele land lopen, 

waaronder Opvliegers 4, Expeditie 

Eiland en Laten We Eerlijk Zijn. 

Rick Engelkes is als eigenaar/founder 

van REP zowel producent in de theater- 

als in de filmdivisie van zijn bedrijf.  

Frank Groenveld, partner en producent 

in de filmdivisie REP Film, is al zo’n 15 

jaar werkzaam in de filmbranche en 

heeft in die tijd bij drie verschillende 

distributeurs gewerkt en heeft vanuit 

daar de afgelopen acht jaar meer dan 

twaalf films geproduceerd. 

REP brengt als succesvol theater-

producent een specifieke ervaring en 

kijk uit andere invalshoek. De verschil-

lende theatervoorstellingen reizen door 

het hele land en zijn daarmee eigenlijk 

een perfect marktonderzoek naar wat 

werkt bij het publiek en geeft een goed 

inzicht wat het brede publiek wilt. REP 

draagt deze kennis over naar de film-

divisie waar vervolgens het scenario 

voor de film wordt ontwikkeld. Samen 

met Frank Groenveld, met zowel 

 ervaring op filmproductie als ervaring 

op distributie, is de kennis van de markt 

daarmee erg groot.

Ook distributeur Just Entertainment is 

geen onbekende voor Frank Groenveld. 

Frank heeft daar bijna drie jaar lang 

Uit de film Huisvrouwen Bestaan Niet
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gewerkt als producent en was mede-

verantwoordelijk voor de aankoop van 

Nederlandse films. Mede hierdoor 

kent Frank daarom de kracht van 

deze distributeur goed en is Kruimeltje 

daar ondergebracht. Dat maakt de 

samenwerking ook met de distributeur 

extra sterk en zo wordt er in een vroeg 

stadium al gekeken en gewerkt aan de 

ideale distributie strategie.

NUTS & BOLTS FILM COMPANY B.V.

Nuts & Bolts Film Company komt voort 

uit de afsplitsing van CTM Films en Docs 

- onderdeel van CTM  Entertainment. Oor-

spronkelijk opgezet door internationaal 

erkend filmproducent Denis Wigman die 

vandaag de dag samen met zijn dochter 

Marijn Wigman Nuts & Bolts runt. De 

twee combineren een jonge en frisse blik 

op film en media met meer dan veertig 

jaar ervaring in de filmindustrie en meer 

dan 65 films op hun naam. 

Nuts & Bolts staat voor de basisprincipes 

die nodig zijn om iets bij elkaar te houden 

en optimaal te laten werken. Met dit 

uitgangspunt produceren ze films en 

documentaires samen met makers 

waar ze volledig in geloven. De focus 

ligt op de verhalen en met name de 

verhalenvertellers, zij vormen de basis 

van elk project. Zo wordt er gezocht 

naar samenwerkingen met makers van 

verschillende disciplines. Nuts & Bolts 

koppelt theatermakers, muzikanten, 

auteurs en columnisten aan traditionele 

filmmakers. Allen zijn het verhalen-

vertellers en delen ze ambitie, passie en 

het doel om een film te maken. Dit zijn 

films die ontroeren, films met humor 

of films die serieuze onderwerpen niet 

schuwen. Nuts & Bolts is op deze 

manier constant op zoek naar een 

gezonde mix van artisticiteit en (inter)

nationale commerciële potentie. Een 

sterke samenwerking tussen filmmakers 

van verschillende achtergronden en 

het bereiken van publiek staan hierbij 

voorop. 

Nuts & Bolts produceerde eerder o.a. 

HET IRRITANTE EILAND (2019) van 

Albert Jan van Rees, GEWOON VRIEN-

DEN (2018), HUISVROUWEN BESTAAN 

NIET (2017) van Aniëlle Webster in co-

productie met REP Film; KILL SWITCH 

(2017) van Tim Smit; de documentaire 

STRIKE A POSE (2016) van Ester Gould 

en Reijer Zwaan; DAMES 4 (2015) 

van Maurice Trouwborst; J. KESSELS 

(2015) van Erik de Bruyn, documentaire 

HOLLYWOOD BANKER (2014) van 

Rozemyn Afman; PLAN C (2012) van 

Max Porcelijn, WILD ROMANCE (2006) 

van Jean van de Velde, documentaire 

ANTON CORBIJN INSIDE OUT (2012) 

van Klaartje Quirijns en beide films van 

ERNST, BOBBIE & DE REST.

5.2.5. Creative producer

SYTZE VAN DER LAAN

Van der Laan begon zijn carrière als 

filmcriticus en scenarioschrijver. Na een 

Master-opleiding scenarioschrijven en 

produceren aan de School of Cinematic 

Arts van de Universtity of Southern 

California begon hij zijn carrière in 

Duitsland bij Gemini Film als producent 

voor film en tv. Zijn film ‘My Friend Joe’ 

was in 1996 winnaar op het kinder-

filmfestival van de Berlinale. Van 1996 

tot 2002 was Van der Laan directeur 

van het Keulse Filmpool. Hij won toen 

o.a. in 2000 de Prix Italia voor Best 

Drama (Schande, 2000). In 2002 werd 

hij  productiedirecteur van  Duitslands 

grootse film- en tv-studio, Studio 

Hamburg. Onder zijn leiding won Studio 

Hamburg Produktion o.a. een Emmy 

Award for Best Comedy Series (Berlin, 

Berlin), produceerde hij ‘The Three 

Investigators’ en de Patricia Highsmith 

verfilming ‘The Cry of the Owl’.

Van der Laan is lid van de Dutch 

 Academy For Film (DAFF), de Deutsche 

Filmakademie, European Film Academy 

en de European Producers Club.

5.2.6. Uitvoerend producent

MICHIEL BARTELS 

Michiel Bartels is uitvoerend producent 

op de film en heeft al ruim tien jaar 

ervaring in de filmbranche en was als 

uitvoerend producent verantwoordelijk 

voor films met budgetten van € 600.000 

maar ook internationale coproducties 

van ruim € 6 mln.

5.2.7. Distributeur

JUST ENTERTAINMENT

Just Entertainment B.V. (Just Enter-

tainment) is een belangrijke speler op 

het gebied van home entertainment 

 publishing. Just Entertainment stelt 

 kwaliteit boven alles. Aan deze  missie 

wordt met passie gewerkt door een com-

pact team van experts, die graag net die 

extra stap zetten. Dit vertaalt zich naar 

een uiterst  gevarieerde  catalogus die alle 

segmenten van de markt kan bedienen 

in de  Benelux-markt. Just Entertainment 

onderscheidt zich door een groot gevoel 

voor de retail- en B2B-markt.

Just Entertainment is distributeur van 

toonaangevende bioscoopfilms voor 

een brede doelgroep. Variërend van 

 commerciële titels, kinderfilms, docu-

mentaires, genrefilms als filmhuistitels. 

Naast de eigen (co)producties staan 

onder andere WOLF, PRINS, SPOKEN-

JAGERS, BIBI & TINA, de populaire 

kinderfilm BRANDWEERMAN SAM: 

UFO ALARM!, bekend van RTL TELEKIDS 

en horrorkraker THE FOREST in de 

mooie lijst van indrukwekkende titels.
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De Maatschap heeft als doel de 

 financiering, productie, exploitatie en de 

verkoop van de speelfilm KRUIMELTJE. 

De Maatschap is opgericht op 20 januari 

2019 en is aangegaan voor 60 maanden. 

Het is het voornemen om de rechten 

op de Film na 24 maanden (vanaf 

de datum van sluiting inschrijving) te 

vervreemden. Daarna zal de Maatschap 

worden beëindigd. De planning van het 

gehele project ziet er als volgt uit:

20 januari 2019

Oprichting Maatschap. De Managing 

Partner brengt het economisch eigen-

dom van de rechten op KRUIMELTJE 

in de Maatschap in en de Maatschap 

neemt de preproductie over.

1 februari 2019

Uitgave Prospectus en eerst mogelijke 

inschrijvingsdatum voor Participaties.

1 februari 2019 tot en met 1 maart 2019

De betalingen door de Participanten 

 vinden plaats binnen 10 dagen na 

onder tekening van het Inschrijfformulier.

1 februari tot 15 april 2019

De preproductie voor KRUIMELTJE 

vindt plaats. Diverse verzekeringen voor 

KRUIMELTJE worden afgesloten.

1 maart 2019

Sluitingsdatum voor Participaties. 

15 april tot 31 mei 2019

De opnames voor KRUIMELTJE vinden 

plaats. De Participanten worden uit-

genodigd voor een bezoek aan de set.

2 februari 2020 (verwacht)

Nederlandse première van 

 KRUIMELTJE en de FILM verschijnt 

(naar verwachting) 5 februari 2020 in 

de bioscopen. De Participanten worden 

uitgenodigd voor de première.

Februari 2020

De Stichting ontvangt dertig dagen na 

het vierde kwartaal 2019 een overzicht 

van de (eventuele) netto-opbrengsten 

over 2019. De Stichting ontvangt 

de (eventuele) netto-opbrengsten 

dertig dagen later. De Stichting keert 

de (eventuele) bedragen uit aan 

de Participanten. De jaarrekening 

van de Maatschap over 2019 wordt 

 opgemaakt, waarvan de Participanten 

een exemplaar ontvangen.

Maart 2020 (uiterlijk)

De Participanten ontvangen binnen drie 

maanden na afloop van het jaar 2019 

de voor hun belastingaangifte benodig-

de informatie.

Mei 2020

De Stichting ontvangt dertig dagen na 

het eerste kwartaal 2020 een overzicht 

van de (eventuele) netto-opbrengsten 

over dat kwartaal. De Stichting ontvangt 

de (eventuele) netto-opbrengsten 

dertig dagen later. De Stichting keert 

de (eventuele) bedragen uit aan de 

Participanten.

Augustus 2020

De Stichting ontvangt dertig dagen na 

het tweede kwartaal 2020 een overzicht 

van de (eventuele) netto-opbrengsten 

over dat kwartaal. De Stichting ontvangt 

de (eventuele) netto-opbrengsten 

dertig dagen later. De Stichting keert 

de (eventuele) bedragen uit aan de 

Participanten.

November 2020

De Stichting ontvangt dertig dagen na 

het derde kwartaal 2020 een overzicht 

van de (eventuele) netto-opbrengsten 

over dat kwartaal. De Stichting ontvangt 

de (eventuele) netto-opbrengsten 

dertig dagen later. De Stichting keert 

de (eventuele) bedragen uit aan de 

Participanten.

Februari 2021

De Stichting ontvangt dertig dagen na 

het vierde kwartaal 2020 een overzicht 

van de (eventuele) netto-opbrengsten 

over 2020. De Stichting ontvangt 

de (eventuele) netto-opbrengsten 

dertig dagen later. De Stichting keert 

de (eventuele) bedragen uit aan de 

Participanten. De jaarrekening van 

de Maatschap over 2020 wordt opge-

maakt, waarvan de Participanten een 

exemplaar ontvangen.

Maart tot mei 2021 (verwachting)

De rechten op KRUIMELTJE worden 

verkocht. De Maatschap maakt de 

eindafrekening op en wordt gestaakt. 

De Stichting keert de (eventuele) 

 einduitkering uit aan de Participanten. 

De Participanten ontvangen tevens 

binnen drie maanden na afloop van het 

jaar 2020 de voor hun belastingaangifte 

benodigde informatie.

6. Planning en agenda
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7.1. Participeren in deze Film

Door conform dit Prospectus deel te 

 nemen in deze filmproductie wordt 

u maat in een zogenaamde stille 

maatschap. Hieronder wordt dat nader 

toegelicht.

7.2. De maatschap

Een maatschap is een personen-

vennootschap. Zij is een samenwer-

king tussen (rechts)personen. Die 

samenwerking is geregeld in een 

overeenkomst (de Maatschaps-

overeenkomst, zie Bijlage 1 in dit 

Prospectus). Een maatschap heeft 

geen rechtspersoonlijkheid. De leden 

van een maatschap worden, enigszins 

verwarrend, dan weer maten, en 

dan weer vennoten  genoemd. In dit 

 Prospectus gebruiken wij de termen maat 

(maten) of  participant (participanten). 

De Maatschap kent één maat (de 

Managing Partner) die met uitsluiting 

van de andere maten is belast met het 

beheer en bestuur van de Maatschap. 

De Managing Partner kan en zal alle 

maten aan alle rechtshandelingen 

betreffende de Maatschap binden. De 

Managing Partner van de Maatschap is 

de besloten vennootschap REP NUTS 

BOLTS KRUIMELTJE B.V..

Alle maten, behalve de Eerste 

 Participant, brengen geld in de 

 Maatschap in. Een maat (niet zijnde 

de Managing Partner) brengt minstens 

een bedrag van € 10.000 in en krijgt 

 daarvoor twee Participaties van 

€ 5.000. Het door de maten, behalve 

de Managing Partner en de Eerste 

 Participant, in totaal in te brengen 

 kapitaal bedraagt € 425.000.

De Managing Partner brengt een 

 bedrag in van € 478.078.

De Maatschap kent in beginsel 45 

maten: de Managing Partner, de Eerste 

Participant en maximaal 43 Participanten 

met samen 85 Participaties. Indien een 

Participant meer dan twee Participaties 

afneemt, zal het uiteindelijke aantal 

maten minder bedragen.

Het stemrecht in de Maatschap is ge-

relateerd aan het ingebrachte kapitaal: 

voor ieder € 5.000 aan ingebracht en 

gestort kapitaal heeft een maat één 

stem. In totaal kunnen dan ook in 

de Maatschap 181 stemmen worden 

uitgebracht.

De Managing Partner ontvangt voor zijn 

werkzaamheden en de door hem ter 

beschikking gestelde faciliteiten een 

vergoeding die is vastgelegd in de Maat-

schapsovereenkomst. De Maatschap is 

verder aan de Managing Partner geen 

vergoeding verschuldigd.

De Participatie in de Maatschap is 

slechts beperkt overdraagbaar. Voor de 

beperkingen op de overdraagbaarheid 

wordt verwezen naar de Maatschaps-

overeenkomst. 

De Maatschap is opgericht op 20 

januari 2019 en is aangegaan voor een 

bepaalde tijd, namelijk 60 maanden. 

De Maatschap eindigt dus te allen tijde 

van rechtswege op 19 januari 2024, zij 

zal echter eerder eindigen wanneer de 

rechten op de Film door de  Maatschap 

worden vervreemd. Het is het voor-

nemen om de Film na 24 maanden 

na de beoogde sluitingsdatum van de 

inschrijving te vervreemden.

De Maatschap oefent het bedrijf van 

filmproducent uit. Zij gaat alle overeen-

komsten voor de financiering, productie 

en exploitatie van KRUIMELTJE aan. 

Eventuele vóór de oprichting van de 

Maatschap aangegane overeenkomsten 

alsmede de resultaten van werkzaam-

heden die al hebben plaatsgehad, 

zoals opnamemateriaal, zullen aan 

de Maatschap worden overgedragen 

respectievelijk in de Maatschap worden 

ingebracht. Op die wijze worden de 

Maatschap als zodanig en de maten 

pro rata gebonden aan alle afgesloten 

overeenkomsten.

7.3. Stichting Trust EuroGroei

Stichting Trust EuroGroei (hierna 

de Stichting) incasseert de deel-

namebedragen van Participanten. 

De deelnamebedragen worden 

 aangehouden op een derdenrekening 

van de Stichting. De Stichting geeft de 

gelden - conform de Dienstverlenings-

overeenkomst met de Maatschap – niet 

eerder vrij nadat de Completion bond 

is afgegeven. Tevens int en verdeelt de 

Stichting de opbrengsten uit de Film 

ten behoeve van de Participanten in de 

Maatschap.

Bestuur

De Stichting wordt bestuurd door de 

heer W.H. Kool. De heer Kool heeft 

een bancaire achtergrond (ABN en 

Credit Lyonnais) met meer dan 35 

jaar ervaring, waarbij hij verschillende 

leidinggevende functies heeft bekleed. 

Hij is onder meer actief geweest in 

Corporate Finance en het financieren 

van filmproducties.

Hij is vanuit die hoedanigheid 

 betrokken geweest bij de financiering 

van speelfilms zoals HET MEISJE 

MET HET RODE HAAR, SCHATJES 

en  MAMMA IS BOOS. Hij is tevens 

 betrokken geweest bij de opzet van 

 enkele film-CV’s, waaronder THE LITTLE 

VAMPIRE. Sinds 2004 is de heer Kool 

zelfstandig financieel adviseur.

 

De heer Kool is tevens co-auteur van 

het management boek ‘De overname 

7. Juridische aspecten
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van een BV’ (meer dan 15.000 

 exemplaren verkocht) en de schriftelijke 

leergang ‘Fusies, overnames & manage-

ment buy-outs’ van Euroforum.

7.5. Aansprakelijkheid maten

De maten in de Maatschap zijn ieder 

voor gelijke delen aansprakelijk. In het 

geval er bijvoorbeeld 37 maten zijn 

kunnen eventuele schuldeisers een 

individuele maat van de Maatschap 

slechts aanspreken voor een 1/37e deel 

van hun vorderingen.

Risico’s die verbonden zijn aan de 

productie van de Film zullen door 

gebruikelijke verzekeringen worden 

gedekt. Ook het risico dat de Film in 

het geheel niet tot stand zou komen zal 

door het afsluiten van een zogeheten 

Completion bond worden afgedekt. Op 

die wijze is verzekerd dat er een film zal 

zijn die kan worden geëxploiteerd.

Voor een uitgebreide omschrijving van 

de risico’s die samenhangen met de 

financiering, productie en exploitatie van 

de Film en het deelnemen in de Maat-

schap wordt verwezen naar hoofdstuk 12.

7.6. Activiteiten

Het bedrijf van de Maatschap is de 

financiering, productie en exploitatie 

van KRUIMELTJE. REP NUTS BOLTS 

KRUIMELTJE B.V. heeft een licentie 

verworven om de Film te produceren. 

Deze rechten worden in economische 

zin ingebracht in de Maatschap. Dit 

economisch eigendom en het eco-

nomisch eigendom van de Film zal 

geheel toekomen aan de maten van de 

Maatschap.

7.7. Productie

De inbreng van de maten in de Maat-

schap is voldoende om samen met de 

door de Maatschap gecontracteerde 

financiering de productie van de Film te 

kunnen betalen. De Maatschap zal de 

Film produceren en exploiteren.

7.8. Exploitatie

Er is een overeenkomst gesloten met 

filmdistributeur Just Entertainment B.V. 

voor de distributie van de Film in de 

Benelux. Behalve de meegefinancierde 

kosten en de jaarlijkse beheerkosten 

zullen geen verdere kosten door de 

Maatschap worden gemaakt ten behoeve 

van de exploitatie van de Film. 

Exploitatie kan plaatsvinden zolang 

de Film beschermd wordt door het 

auteurs recht. Dat auteursrecht vervalt 

7.4. Organogram

Maatschap

Eerste Participant Maten

Stichting

Dhr. R. Engelkes  Max. 43 Participanten
(85 Participaties)

Dhr. W.H. Kool

- incasseren 

 deelame bedragen 

-  vrijgeven deelname bedragen 

na afgifte  Completion bond

-  incasseren en verdelen

 inkomsten uit de Film

Bestuur

 REP NUTS BOLTS Film B.V.      EuroGroei Films B.V.
 Eigenaar / Bestuurder  (Non- executive)  Bestuurder

REP NUTS BOLTS Film 
KRUIMELTJE B.V.

Managing Partner
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pas zeventig jaar na de dood van de 

langstlevende van de volgende mede-

werkers aan de Film: de regisseur, 

de scenario schrijver, de schrijver van 

de dialogen en de componist van de 

filmmuziek. 

7.9. Verweven belangen

Rick Engelkes is niet alleen Eerste 

 Participant, maar ook (in)direct 

 eigenaar en bestuurder van REP NUTS 

BOLTS KRUIMELTJE B.V. Als Eerste 

Participant treedt hij uit de Maatschap 

zodra één of meer andere Participanten 

tot de Maatschap toetreden.

7.10.  Inschrijving Kamer van 

 Koophandel

De Kamer van Koophandel stelt zich 

op het standpunt dat maten van een 

maatschap die een onderneming drijft 

dienen te worden ingeschreven in het 

register van de Kamer van Koophandel, 

ook als er sprake is van een stille 

maatschap. Voor deze inschrijving 

ontvangt u een inschrijvingsformulier 

van de Managing Partner. U bent zelf 

verantwoordelijk voor Inschrijving bij de 

Kamer van Koophandel. Inschrijving 

kan collectief worden verricht door 

EuroGroei Films.

Na het einde van de Maatschap 

dient u (ook) zelf zorg te dragen 

voor  uitschrijving bij de Kamer van 

 Koophandel. De Managing Partner zal 

u daartoe te zijner tijd het benodigde 

formulier zenden.

De inschrijving van de hoedanigheid 

als maat van de Maatschap heeft 

geen gevolgen voor de omvang van de 

 aansprakelijkheid.

7.11.  Autoriteit Financiële Markten 

(AFM)

Dit Prospectus is niet voorgelegd 

aan en dus ook niet beoordeeld door 

de Stichting Autoriteit Financiële 

Markten (AFM). REP NUTS BOLTS 

KRUIMELTJE B.V. en de Maatschap 

waarvan zij  Managing Partner is en 

voor wier  rekening dit Prospectus wordt 

uitgegeven zijn niet vergunningplichtig 

op grond van de Wet op het financieel 

toezicht en staan ook niet anderszins 

onder  toezicht van de AFM. Op verzoek 

zal een kopie van het informatie-

document, zoals dat overeenkomstig 

art. 53 Vrijstellingsregeling Wft bij de 

AFM is ingediend, worden verstrekt.
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8.1. Fiscale positie van Participanten

De fiscale gevolgen, zoals hierna be-

schreven, beogen slechts een algemeen 

kader te schetsen van de huidige stand 

van wetgeving en jurisprudentie voor 

in Nederland woonachtige natuurlijke 

personen of gevestigde rechtspersonen. 

Het verdient aanbeveling individuele 

situaties met de eigen belastingadviseur 

af te stemmen.

De Film wordt gefinancierd, 

 geproduceerd en geëxploiteerd voor 

rekening en risico van de Maatschap, 

een stille maatschap, die als zodanig 

een onderneming geacht wordt te 

drijven in de zin van de Wet IB 2001 en 

waarbij de resultaten van de Maatschap 

voor rekening en risico komen van de 

betreffende natuurlijke personen. Een 

onderneming is kort gezegd aanwezig in 

het geval van een duurzame organisatie 

van arbeid en kapitaal waarmee wordt 

beoogd om, door deelneming aan het 

maatschappelijke productieproces 

respectievelijk economische verkeer, 

winst te behalen. Deze winst moet 

redelijkerwijs te verwachten zijn. Verder 

geldt ten aanzien van de Participanten 

het vereiste van rechtstreeks verbonden 

worden voor verbintenissen betreffende 

de onderneming.

De Maatschap, aangegaan voor 

 onbepaalde tijd, produceert, financiert 

en exploiteert voor eigen rekening en 

risico een Film. Zij financiert deze door 

middel van eigen vermogen ad 

€ 903.078 (€ 425.000 voor zover het 

de Participanten betreft) en externe 

financiering van € 400.000.

Het oogmerk is aanwezig winst te 

 behalen. Dat winst zal worden  behaald, 

exclusief fiscale aspecten in aan-

merking te nemen, is redelijkerwijze 

te verwachten. Ten behoeve van de 

Participanten zijn de commerciële 

opbrengsten van de Film geprognosti-

ceerd. Daarbij zijn meerdere scenario’s 

geschat. Volgens de producent is het 

medium scenario (250.000 bezoekers) 

‘realistisch’ te achten. Volgens de 

distributeur is het medium scenario 

het ‘meest waarschijnlijk’ te achten 

scenario.

De distributeur Just Entertainment B.V. 

verklaart: ‘verwacht zeker het medium 

scenario van 250.000 à 300.000 

 bezoekers redelijkerwijs haalbaar’. 

De internationale verkoopagent Incredible 

Film gaat in het low, medium, high 

en hit scenario uit van inkomsten van 

respectievelijk € 194.000, € 316.500, 

€ 457.500 en € 607.000, die zij zeer 

reëel acht, doch vanuit een opbrengst 

perspectief adviseert voor slechts 50% 

van de medium estimates in aanmerking 

te nemen. In de berekeningen die aan 

het medium scenario ten grondslag 

 liggen zijn de internationale opbrengsten 

voor ongeveer 32% betrokken.

In dit medium scenario wordt zonder 

fiscale aspecten in aanmerking te 

 nemen een zodanige winst over 2019 

en 2020 voorzien dat er ten behoeve 

van de Participanten per saldo - na 

aflossing van een gedeelte op de 

schulden - een redelijke kans op winst 

ontstaat van € 32.500. Daarmee is in 

beginsel aan het zogenaamde bron-

vereiste voldaan. 

Verder geldt ten aanzien van de 

 Participanten dat zij rechtstreeks 

mee verbonden zullen worden 

voor  verbintenissen betreffende de 

onderneming. Daarmede ontstaat in 

alle gevallen een eigen verbintenis 

van elk van de Participanten welke 

niet is  gemaximeerd tot een bepaald 

bedrag. Zij zijn daarvoor voor hun deel 

aan sprakelijk overeenkomstig de civiel-

rechtelijke bepalingen te dier zake. 

Participanten worden door hun 

deelname in de Maatschap voor de 

Wet IB 2001 beoogd aangemerkt te 

worden als ondernemer; zij genieten 

als zodanig winst uit onderneming in 

de zin van artikel 3.4 Wet IB 2001. 

Genoten fiscale winsten en geleden 

verliezen van de Maatschap worden 

pro rata rechtstreeks toegerekend aan 

de Participanten. Zij dienen dit aandeel 

8. Fiscale aspecten
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in de resultaten van de Maatschap bij 

het onderdeel winst uit onderneming 

(‘Box 1’) op te nemen in hun aangifte 

inkomstenbelasting. 

Ook dienen Participanten zich als 

 ondernemer aan te melden bij de 

Belastingdienst om ter zake van de 

deelname in de Maatschap aangifte te 

kunnen doen. Als ondernemer komen 

Participanten in beginsel in aanmerking 

voor een aantal fiscale faciliteiten, 

waaronder aftrek van bedrijfskosten, 

afschrijving (de zogeheten afschrijving 

ineens) en winstvrijstellingen, de 

zogeheten MKB-winstvrijstelling en de 

zogeheten stakingsaftrek:

-  eventuele verliezen van de Maat-

schap zijn - pro rata - verrekenbaar 

met het positieve inkomen van de 

Participanten in Box 1, zodat zulke 

verliezen tegen maximaal 51,75% 

(tarief 2019) kunnen worden ver-

rekend, eventuele winsten zijn belast;

-  onder bepaalde voorwaarden kan - 

door Participanten gebruik worden 

gemaakt van de afschrijving ineens; 

-  de MKB-winstvrijstelling van 14% is 

van toepassing; 

-  stakingsaftrek; deze is slechts 

 eenmaal van toepassing per 

belanghebbende bij staking van 

(een) onderneming(en). Aangezien 

Participanten reeds gebruik gemaakt 

zouden kunnen hebben van de sta-

kingsaftrek is met deze aftrek geen 

rekening gehouden bij het opstellen 

van de rendementsprognoses. 

Daardoor zijn de in dit Prospectus 

genoemde rendementen ook bij 

afname van meerdere Participaties 

gelijk (mits bij voldoende inkomen welk 

in beginsel tegen 51,75% (tarief 2019) 

belast is met inkomstenbelasting). 

  NB: Indien Participanten nog geen 

stakingsaftrek hebben genoten kan 

dat een positief effect hebben op hun 

rendement.

8.1.1. Afschrijving

De Wet inkomstenbelasting 2001 

voorziet in een mogelijkheid om de 

voortbrengingskosten van immateriële 

activa in het kalenderjaar van voort-

brenging ineens af te schrijven. In het 

geval van deze Maatschap kan over 

de Film afgeschreven worden van het 

afschrijvingspotentieel over 2019, tot 

aan de restwaarde bij staking.

8.1.2. MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een maat-

regel die sinds 1 januari 2007 geldt 

voor de inkomsten uit ondernemers-

activiteiten. Het is een tegemoetkoming 

waarmee een extra aftrekpost wordt 

gecreëerd voor de belastbare winst 

van ondernemers. In 2019 is de 

winstvrijstelling gelijk aan 14% van de 

belastbare winst en verrekenbaar tegen 

het tarief van 51,75%. In 2020 is de 

winstvrijstelling gelijk aan 14% van de 

belastbare winst en verrekenbaar tegen 

het terzake verlaagde tarief van 46%. 

Bovendien is de winstvrijstelling sinds 1 

januari 2010 ook niet meer gebonden 

aan het zogeheten urencriterium. 

Doordat de omvang van het vrijgestelde 

deel dus geheel wordt bepaald door 

de hoogte van de belastbare winst, is 

in  feite sprake van een tariefverlaging. 

Overigens worden verliezen uit onder-

nemersactiviteiten eveneens geraakt 

door de MKB-winstvrijstelling: in de 

aangifte inkomstenbelasting dienen 

verliezen met het bovengenoemde 

percentage te worden verminderd. 

8.1.3. Stakingsaftrek

Stakingsaftrek geldt voor een onder-

nemer die in het kalenderjaar winst 

behaalt met of bij het staken van een 

of meer gehele ondernemingen waaruit 

hij als ondernemer winst geniet. De 

stakingsaftrek bedraagt € 3.630 (aftrek 

2019) en wordt verminderd - maar 

niet verder dan tot nihil - met de in 

voorafgaande jaren door de onder-
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Uit de film Huisvrouwen Bestaan Niet

nemer reeds genoten bedragen aan 

stakings aftrek. Het beëindigen van de 

Maatschap waarbij alle bedrijfsmiddelen 

worden verkocht houdt staking van de 

onderneming van de participant in. 

Bij de berekening van de rendementen 

is geen rekening gehouden met een 

eventueel voordeel ten gevolge van 

deze stakingsaftrek waardoor het rende-

ment na belastingen effectief hoger 

kan uitvallen, indien de Participant nog 

gebruik kan maken van (een deel van) 

zijn stakingsaftrek. Ten overvloede: 

een ondernemer kan slechts tot het 

bedrag van € 3.630 gebruik maken van 

de stakingsaftrek ongeacht het aantal 

ondernemingen welk hij staakt. 

De  stakingsaftrek heeft alleen betrekking 

op de winsten ten gevolge van uittreding 

uit de Maatschap of bij verkoop van 

alle bedrijfsmiddelen en/of vrijval van 

 schulden bij bedrijfsbeëindiging. Deze 

aftrek ziet niet op de normale jaarwinst.

8.2. Overige fiscale aspecten

8.2.1.  Andere ondernemers faciliteiten

Voor zover Participanten een  lening 

aangaan om de aankoop van 

 Participaties te financieren, kunnen zij 

in beginsel de op het geleende bedrag 

verschuldigde rente aftrekken van hun 

belastbaar inkomen in Box 1. Dit geldt 

evengoed als de lening is verstrekt door 

een eigen rechtspersoon van de betref-

fende Participant. Het financieren van 

Participaties met geldleningen kan een 

nadelige invloed hebben op het netto-

rendement. Opgelet dient te worden of 

in het geval van een geldlening en de 

daarover verschuldigde rente nog aan 

het bronbeginsel wordt voldaan. Omdat 

bij de deelname aan de Maatschap niet 

wordt voldaan aan het urencriterium, 

kunnen Participanten geen aanspraak 

maken op een aantal aftrekposten die 

naast de willekeurige afschrijving en 

de MKB-winstvrijstelling zijn gecreëerd 

voor ondernemers. Voorbeelden van 

zulke andere niet van toepassing 

zijnde faciliteiten zijn de zogeheten 

zelfstandigen aftrek en de fiscale oude-

dagsreserve (FOR).   

8.2.2. Vermogensrendementsheffing  

  (Box 3)

Bij de als ondernemer gekwalificeerde 

Participant zal de waarde van de 

Participatie(s) niet zijn onderworpen 

aan de vermogensrendementsheffing 

in Box 3. Participaties zullen worden 

behandeld als ondernemingsvermogen 

in Box 1. Dit betekent bij een vermogen 

hoger dan het vrijgestelde vermogen het 

achterwege blijven van minimaal 0,58% 

(of afgerond 0,6%, tarieven 2019) 

 vermogensrendementsheffing per jaar 

over het nog niet terugverdiende deel 

van de investering.

8.2.3. Erf-of schenkbelasting

In geval van overlijden van een 

 Participant, of bij schenking, is de waarde 

van zijn Participatie(s) in beginsel 

onderworpen aan Nederlandse erf- of 

schenkbelasting, indien de erflater of de 

schenker die de Participatie(s) in zijn 

bezit had in Nederland woonachtig is of 

was of geacht wordt of was te zijn.

 

8.3.  Belangrijke informatie voor 

potentiële Participanten

Met de hierboven opgenomen 

 beschrijving van de fiscale gevolgen 

voor deelname in de Maatschap wordt 

slechts beoogd een algemeen kader 

te schetsen van de stand van de 

gepubliceerde (belasting) wetgeving 

en (fiscale) jurisprudentie per 1 januari 

2019. De fiscale gevolgen kunnen door 

wetswijzigingen of rechtspraak na die 

datum veranderen, mogelijk zelfs met 

terugwerkende kracht. 

De informatie in dit Prospectus is 

 toegesneden op deelname in de 

 Maatschap door in Nederland woon-

achtige en belastingplichtige natuurlijke 

personen. Hoewel ook rechtsper-

sonen de mogelijkheid hebben om 

 Participaties te nemen, gelden voor hen 

niet dezelfde fiscale positie; dit heeft 

consequenties voor het rendement op 

eventueel te nemen Participaties. 

Potentiële Participanten wordt 

 uitdrukkelijk aangeraden hun individu-

ele situatie met hun eigen belasting-

adviseur door te nemen en advies in 

te winnen over de fiscale gevolgen van 

participeren in de Maatschap.
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9. Rendement

9.1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden de mogelijke 

opbrengsten en rendementen van de 

Maatschap per scenario beschreven. 

Het kan zo zijn dat er geen opbrengsten 

voor de Participant uit de Film komen 

of dat opbrengsten aanzienlijk lager zijn 

dan in dit hoofdstuk wordt aangenomen 

doordat de Film niet of nauwelijks 

wordt verkocht. Bovendien kunnen de 

opbrengsten zich voordoen over een 

kortere of langere periode dan wordt 

aangenomen. De hoogte van het fiscale 

voordeel is daarnaast afhankelijk van de 

persoonlijke situatie van de Participant. 

Als gevolg hiervan is het niet mogelijk 

met enige mate van zekerheid de op-

brengsten van de Film in te schatten en 

kan er derhalve geen enkele garantie 

worden afgegeven met betrekking tot 

de werkelijke opbrengsten en rende-

menten.

Het onderzoeksrapport van de 

 accountant (Bijlage 2) ziet op alle in het 

Prospectus opgenomen rendements-

prognoses. Het rendement op een 

Participatie in de Maatschap is de 

resultante van:

-  de netto-opbrengst uit exploitatie van 

de Film;

-  de (eventuele) opbrengst bij verkoop 

van de filmrechten bij beëindiging 

van de Maatschap;

-  de fiscale besparing.

9.2. Uitgangspunten

De verwachte opbrengsten en 

 rendementen zijn gebaseerd op een 

aantal belangrijke uitgangspunten. 

Deze zijn als volgt:

-  De verwachte rendementen in 

dit Prospectus zijn (tenzij anders 

 vermeld) gebaseerd op één 

 Participatie (€ 5.000) per Participant, 

uiteraard kunnen meer Participaties 

genomen worden zonder dat dit een 

nadelig effect heeft op het rendement.

-  Geen van de Participanten heeft de 

aankoop van de Participatie in de 

Maatschap gefinancierd met een 

geldlening.

-  Alle Participanten zijn in Nederland 

woonachtig dan wel in Nederland 

 belastingplichtige natuurlijke personen 

die in privé deelnemen en kiezen voor 

het als afzonderlijke onderneming 

aanmerken van de  Participatie. 

-  Het volledige eigen vermogen 

van € 425.000 (voor zover dit de 

 Participanten betreft) verdeeld over 

85 Participaties van elk € 5.000 

wordt in 2019 volgestort.

-  Er is geen sprake van budget- of 

kostenoverschrijdingen noch in de 

opleveringskosten van KRUIMELTJE 

noch in de overige kosten, van welke 

aard dan ook, die om welke reden 

dan ook kunnen ontstaan tijdens het 

bestaan van de Maatschap.

-  Voor alle Participanten is het IB-tarief 

51,75% (tarief 2019), respectievelijk 

49,50% (tarief 2020). In de periode 

dat zij deelnemen in de Maatschap 

zijn alle Participanten vermogens-

rendementsheffing verschuldigd.

-  De maximale aftrek voor Participanten 

is gelijk aan het totaalbedrag van 

afschrijving op immateriële activa en 

kosten, verminderd met 14% van dit 

totaalbedrag wegens de toepassing 

van de MKB-winstvrijstelling.

-  Het totaal van de (eventuele) 

 minimumgaranties en andere vooruit 

ontvangen exploitatieopbrengsten 

wordt ultimo 2019 bij het belastbare 

resultaat gevoegd.

-  De voortbrengingskosten van de Film 

en de projectkosten worden in 2019 

gemaakt.

-  Er wordt in de rendements-

berekeningen geen rekening 

gehouden met eventuele rente over 

enig banktegoed en rekening courant 

rentekosten.

-  Er wordt in de rendementsbereke-

ningen geen rekening gehouden met 

een eventuele opbrengst bij verkoop 

van de rechten op de Film bij 

 beëindiging van de Maatschap. Deze 

is dus gemakshalve op € 0 gesteld.

-  De rendementsberekeningen zijn 

vereenvoudigd over 2019 en 2020 

(en verder) weergegeven. Aangezien 

de filmrechten naar verwachting in 

2021 worden vervreemd, zullen de 

inkomsten gedeeltelijk verschuiven 

naar 2020 en 2021.

-  Verondersteld wordt dat het per saldo 

in Box 3 belaste vermogen van de 

Participanten meer bedraagt dan de 

ter zake geldende vrijstelling.

-  Omdat verschillende persoonlijke 

factoren en situaties van belang 

kunnen zijn bij het te behalen 

 rendement, is het raadzaam dat 

potentiële Participanten hun eigen 

belastingadviseur raadplegen. 

-  De geprognosticeerde rendementen 

geven een indruk van de mogelijk te 

behalen rendementen. 

-  Het is mogelijk om meerdere 

 Participaties af te nemen. Het mini mum 

aantal bedraagt twee stuks, tenzij de 

Managing Partner toestaat deel te 

nemen met één Participatie.

9.3. Opbrengsten

De rendementen die in dit Prospectus 

worden geschat zijn gebaseerd op ver-

koop inschattingen (‘Sales Estimates’) 

van de distributeur Just Entertainment. 

Het is in de branche gebruikelijk 

dat producenten en financiers deze 

inschattingen als uitgangspunt nemen. 

De distributeur heeft een reputatie hoog 
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* De totale aftrekpost is berekend na 14% (2019), respectievelijk 13,01% (2020) MKB-winstvrijstelling. De per saldo aftrekpost wordt lager naarmate de Film beter 
presteert. Dit heeft te maken met  verrekening van de afschrijvingen met inkomsten uit exploitatie. Bij een lagere per saldo aftrekpost zijn er dus hogere opbrengsten 
uit de Film (‘Exploitatie Film’)   waardoor het rendement in z’n geheel hoger is naarmate de Film beter presteert.

Scenario Bezoekers
Film

2019
inleg

2019
Fiscaal

2020 ev
Fiscaal Fiscaal Aandeel

opbrengst Totaal Rendement
nominaal

% bruto
per jaar

Box 3
besparing

% netto
per jaar

2019
aftrekpost

2020 ev
aftrekpost

totale*
aftrekpost %

LOW 100.000  (5.000)  3.219  106  3.325  2.107  5.432  432 4,3% 0,6% 4,9%  6.221  211  6.432 128,6%

LOW-MED 200.000  (5.000)  3.219 (1.010)  2.209  4.698  6.908  1.908 19,1% 0,6% 19,7%  6.221  (2.017)  4.204 84,1%

MED 250.000  (5.000)  3.219  (1.304)  1.915  5.382  7.297  2.297 23,0% 0,6% 23,6%  6.221  (2.605)  3.615 72,3%

MED-HIGH 300.000  (5.000)  3.219  (1.355)  1.864  5.500  7.364  2.364 23,6% 0,6% 24,2%  6.221  (2.706)  3.514 70,3%

HIGH 400.000  (5.000)  3.219  (1.406)  1.813  5.618  7.431  2.431 24,3% 0,6% 24,9%  6.221  (2.808)  3.413 68,3%

Scenario Bezoekers
Film

2019
inleg

2019
Fiscaal

2020 ev
Fiscaal Fiscaal Aandeel

opbrengst Totaal Rendement
nominaal

% bruto
per jaar

Box 3
besparing

% netto
per jaar

2019
aftrekpost

2020 ev
aftrekpost

totale*
aftrekpost %

LOW 100.000  (5.000)  2.370  78  2.448  2.107  4.556  (444) -4,4% 0,6% -3,8%  6.221  211  6.432 128,6%

LOW-MED 200.000  (5.000)  2.370  (747)  1.623  4.698  6.321  1.321 13,2% 0,6% 13,8%  6.221  (2.017)  4.204 84,1%

MED 250.000  (5.000)  2.370  (965)  1.405  5.382  6.787  1.787 17,9% 0,6% 18,5%  6.221  (2.605)  3.615 72,3%

MED-HIGH 300.000  (5.000)  2.370  (1.003)  1.367  5.500  6.867  1.867 18,7% 0,6% 19,3%  6.221  (2.706)  3.514 70,3%

HIGH 400.000  (5.000)  2.370  (1.040)  1.330  5.618  6.947  1.947 19,5% 0,6% 20,1%  6.221  (2.808)  3.413 68,3%

Rendement op basis van 51,75% IB-tarief (2019), respectievelijk 49,50% IB-tarief (2020 ev)

Rendement op basis van 38,10% IB-tarief (2019), respectievelijk 37,05% IB-tarief (2020 ev)

te houden en zal zo realistisch  mogelijke 

cijfers afgeven. De Nederlandse 

 distributeur maakt een inschatting van 

het bioscoopbezoek, DVD verkoop, VOD 

(video-on demand) etc. De distributeur 

Just Entertainment verwacht dat het 

medium scenario het meest waarschijn-

lijke is. 

9.4. Recoupment | Exploitatie

De inkomsten die met de Film worden 

behaald, worden verdeeld tussen de 

betrokken financierende partijen. 

De afspraken hierover worden verwerkt 

in een zogeheten recoupmentschema. 

Dit recoupmentschema is opgenomen 

onder artikel 9.6 van de Maatschaps-

overeenkomst (Bijlage 1).

9.5. Rendement

Het rendement op Participaties in 

de Maatschap is de resultante van - 

 samengevat - de verwachte opbrengsten 

van KRUIMELTJE en de verwachte 

belastingteruggave of belasting besparing 

gekoppeld aan de betreffende 

 Participaties. 

Het ligt in de aard van Participaties als 

deze dat hun waarde varieert en fluc-

tueert. De hoogte van het rendement 

wordt voor iedere Participant bepaald 

door het aantal genomen Participaties, 

de uiteindelijke productiekosten en 

vooral het succes van de Film in de 

bioscoop, via (S)VOD, op DVD, bij 

uitzending op televisie en andere 

exploitatiemogelijkheden en in mindere 

mate door de individuele fiscale (aftrek)

mogelijkheden. De rendementsbereke-

ningen in dit Prospectus zijn gebaseerd 

op een vijftal scenario’s (LOW-HIGH). 

De uitkomsten van die scenario’s zijn 

in onderstaande tabel vereenvoudigd 

weergegeven per Participatie van 

€ 5.000 bij een inkomstenbelasting-

tarief van 51,75% (tarief 2019), 

 respectievelijk 49,50% (tarief 2020):
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Titel Boxoffice (€ mln) Boxoffice € Bezoekers Releasejaar

Huisvrouwen Bestaan Niet € 2,6  2.649.453 304.944 2017
Dummie de Mummie (3) € 1,6  1.558.919 223.552 2017
Dikkertje Dap € 1,8  1.804.048 259.012 2017
Dummie de Mummie (2) € 1,8  1.838.726 262.945 2015
Wiplala € 1,9  1.873.119 276.417 2014
Dummie de Mummie (1) € 2,5  2.504.838 354.423 2014
Dik Trom € 3,0  3.046.521 455.878 2010
Foeksia de Miniheks € 1,8  1.846.258 279.321 2010
    
Gemiddelde € 2,1   301.650 
Mediaan € 1,8   276.417 

Dikgedrukt Titels die de distributeur met de Film vergelijkt in zijn marketingplan

Bron: www.filmdistributeurs.nl
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10. Budget en financiering

10.1. Totale investering

De benodigde investering die voortkomt 

uit de productiekosten van KRUIMELTJE 

inclusief projectkosten bedraagt in totaal 

€ 1.706.581 (exclusief de kosten voor 

P&A). De totale investering is als volgt 

opgebouwd: 

 
INVESTERING BEDRAG €

Productie- en projectkosten Film 1.706.581  

   

AF: Stichting Abraham Tuschinski Fonds (550.000) (1)

AF: bijdrage REP (33.503) (2)

AF: bijdrage scenarist (20.000) (3)

   

Print & Advertising 200.000  (6)

   

TOTAAL 1.303.078  

 
FINANCIERING BEDRAG €

Participanten 425.000  

REP NUTS BOLTS Film KRUIMELTJE B.V. 478.078  (4)

Eigen Vermogen 903.078  

   

Pre-sales 50.000  (5)

Just Entertainment B.V. 350.000  (6)

Vreemd vermogen 400.000  

   

TOTAAL € 1.303.078  

Nadere toelichting Investering

De uitgaven van de Maatschap bestaan 

uit productiekosten voor het maken 

van KRUIMELTJE en de projectkosten, 

eenmalige kosten in verband met de 

oprichting en instandhouding van de 

Maatschap. Onderstaand volgt een 

nadere toelichting van de kosten.

Productie- en projectkosten

De totale productie- en projectkosten 

voor KRUIMELTJE worden begroot 

op € 1.706.581. Binnen de post 

productiekosten is tevens een post 

onvoorzien opgenomen van ca. 5%. 

Tot de productiekosten behoren ook de 

productieverzekeringen, waaronder de 

Completion bond. Indien sprake is van 

budgetonderschrijding(en) dan komen 

die, voor zover zulke gelden niet aan de 

financiers hoeven te worden terugbetaald, 

ten gunste aan de Managing Partner.

De projectkosten bedragen ca. € 90.000 

en omvatten onder meer opstartkosten, 

kosten voor werkzaamheden van 

adviseurs (waaronder fiscalist, jurist, 

accountant), beheerkosten, kosten voor 

marketing en drukwerk en een vergoe-

ding voor plaatsing van de Participaties. 

Nadere toelichting Financiering

Het eigen vermogen van de Maatschap 

bedraagt € 903.078. Van dit bedrag 

zal € 425.000 worden bijeengebracht 

door deze uitgifte en € 478.078 worden 

ingebracht door de Managing Partner. 

Het vreemd vermogen bedraagt 

€ 400.000 en zal door verschillende 

financiers worden bijeengebracht. On-

derstaand volgt een nadere toelichting 

van de financieringsposten.

Activa zijde

(1)  BIJDRAGE STICHTING ABRAHAM 

TUSCHINSKI FONDS

De Nederlandse filmdistributeurs (NVF) 

en de Nederlandse bioscoopexploitanten 

(NVB) stellen sinds 1 januari 2009 

jaarlijks extra geld ter beschikking voor 

de stimulering van de Nederlandse 

film. Daartoe hebben NVF en NVB de 

Stichting Abraham Tuschinski Fonds 

(ATF) opgericht. Met ingang vanaf 1 

maart 2018 heeft het ATF een nieuwe 

regeling, de ‘Uitvoeringsregeling 2018’. 

Het ATF levert een bijdrage (zogenaamd 

bonusbedrag) van in totaal € 550.000, 

waarvan € 100.000 onder de oude 

regeling en € 450.000 onder de nieuwe 

regeling. Deze bijdragen zijn verkregen 

door de Managing Partner voor rekening 

en risico en ten behoeve van de 

 Maatschap en de individuele maten.

(2) BIJDRAGE SPONSOREN

Sponsoren leveren naar verwachting 

een bijdrage van € 33.503. Deze 

bijdrage wordt volledig door REP NUTS 

BOLTS Film B.V. gedekt mocht de bij-

drage gedeeltelijk of geheel uitblijven. 

(3)  BIJDRAGE DEFERMENT REGISSEUR

De regisseur, Tijs van Marle, stelt een 

deel van zijn betaling ten bedrage van 

€ 20.000 achter. Deze investering zal 

worden terugbetaald uit de opbrengsten 

van de Film toekomend aan de Managing 

Partner, conform de afspraken in de 

Maatschapsovereenkomst.

Passiva zijde

(4) REP NUTS BOLTS KRUIMELTJE B.V.

De Managing Partner, REP NUTS 
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BOLTS KRUIMELTJE B.V., investeert 

een bedrag van € 478.078 in het 

kapitaal van de Maatschap. Dit betreft 

een financiering van het Nederlands 

Filmfonds op basis van de stimulerings-

maatregel Netherlands Film Production 

Incentive (NFPI). De financiering is op 

16 juli 2018 bevestigd. Deze investering 

zal worden terugbetaald uit de op-

brengsten van de Film toekomend aan de 

Managing Partner, conform de afspraken 

in de Maatschapsovereenkomst.

(5) INTERNATIONALE PRE-SALES

De Film is voor een bedrag van in totaal 

€ 50.000 verkocht (pre-sales) aan Italië 

en Polen om de Film in voornoemde 

landen te mogen uitbrengen.

(6) JUST ENTERTAINMENT B.V.

De distributeur Just Entertainment 

verstrekt voor het uitbrengen van de 

Film een minimumgarantie ten bedrage 

van € 300.000. Dit bedrag wordt door 

de distributeur voorgeschoten en bij 

voorrang pro rata terugbetaald uit de 

opbrengsten van de Film.

Just Entertainment verplicht zich daar-

naast om voor de Film € 200.000 aan 

prints & advertising (P&A) te besteden. 

Dit bedrag wordt aangewend voor het in 

roulatie brengen van een overeengeko-

men aantal kopieën van de Film en voor 

de promotie en marketing van de Film 

bij het uitbrengen in de bioscoop.

De kosten voor prints & advertising 

(P&A) en de minimumgarantie, zijnde 

in totaal € 500.000, worden door de 

distributeur (waarvan € 200.000 door 

de Participanten wordt geïnvesteerd) 

voorgeschoten, maar worden bij 

voorrang pro rata terugbetaald uit de 

opbrengsten van de Film.

10.2.  Ontoereikende financiering van 

het eigen vermogen

De Maatschap behoudt zich het 

recht voor om bij een niet volledige 

inschrijving op de Participaties de in dit 

Prospectus beschreven transactie geen 

doorgang te laten vinden. Een besluit 

daartoe zal door de Managing Partner 

worden genomen uiterlijk binnen vijf 

werkdagen na sluiting van de inschrijving. 

De Participaties zullen in dat geval niet 

worden geplaatst.

De Managing Partner kan besluiten 

om bij een lager dan verwachte 

emissie opbrengst de in dit Prospectus 

 beschreven transactie alsnog doorgang 

te laten vinden, en de Film te produceren 

met de beschikbare middelen. Indien 

de plaatsing van de Participaties niet 

of niet geheel slaagt, kan de Mana-

ging Partner eveneens besluiten om 

de structuur van de financiering te 

herzien. De Managing Partner is vrij 

om al dan niet tot een wijziging van 

de  financieringsstructuur te besluiten. 

 Enige wijziging in de financierings-

structuur die materiële gevolgen heeft 

voor de rendementsverwachtingen 

zal eerst aan de Participanten worden 

voorgelegd.

Uit de film Huisvrouwen Bestaan Niet
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11. Inschrijven

11.1. Inleiding

De informatie in dit Prospectus is toege-

sneden op participatie in de Maatschap 

door in Nederland woonachtige en 

belastingplichtige natuurlijke personen. 

Deelname als rechtspersoon in de 

Maatschap is ook mogelijk. Hoewel ook 

rechtspersonen de mogelijkheid hebben 

om Participaties te nemen, geldt voor 

hen niet dezelfde fiscale positie; dit heeft 

consequenties voor het rendement op 

eventueel te nemen Participaties. Potenti-

ele Participanten wordt uitdrukkelijk aan-

geraden hun individuele situatie met hun 

eigen belastingadviseur door te nemen en 

advies in te winnen over de fiscale gevol-

gen van participatie in de Maatschap.

Deelnemen in de Maatschap kan met 

Participaties van € 5.000 elk. Het 

minimale deelnamebedrag is € 10.000, 

zijnde twee participaties van € 5.000. 

De Maatschap geeft maximaal 85 

Participaties uit, waardoor in totaal een 

kapitaal van € 425.000 wordt bijeen-

gebracht. De Maatschap brengt geen 

emissiekosten in rekening. 

Door gebruik te maken van het 

Inschrijfformulier, zoals als Bijlage 3 

opgenomen in dit Prospectus, kunt u 

deelnemen in de Maatschap. 

11.2. Inschrijven

U kunt deelnemen door uw Inschrijffor-

mulier (zie Bijlage 3) volledig ingevuld en 

ondertekend te retourneren. Inschrijffor-

mulieren worden behandeld op volgorde 

van binnenkomst. 

Uw deelname is definitief als de Maat-

schap heeft besloten u te laten toetreden, 

u een bevestiging daarvan ontvangt 

en uiterlijk binnen tien werkdagen uw 

deelnamebedrag is bijgeschreven op het 

in de brief vermelde rekeningnummer. 

U ontvangt een bevestiging van de ont-

vangst van het deelnamebedrag. Indien 

een onjuist bedrag is gestort, dan wordt 

de Participant hierover geïnformeerd. Ter-

mijnbetalingen worden niet geaccepteerd.

De Managing Partner heeft het recht 

de inschrijfperiode eerder te sluiten. De 

Managing Partner behoudt zich het recht 

voor om Inschrijfformulieren en toetreding 

zonder opgave van redenen te weigeren. 

Inschrijfformulieren die op sluitingsdatum 

incompleet zijn, kunnen worden uitgeslo-

ten van deelname. Na ontvangst van het 

Inschrijfformulier is het niet meer mogelijk 

om de inschrijving in te trekken of het 

aantal Participaties te verminderen.

11.3. Procedure

-  U ontvangt van de Managing Partner 

een bevestiging van deelname, 

waarin is aangegeven hoeveel 

 Participaties aan u zijn toegewezen. 

Met de bevestiging ontvangt u tevens 

het verzoek om het participatie-

bedrag in euro’s te voldoen.

-  Na bevestiging van de inschrijving zal 

de toetreding in principe plaatsvinden. 

-  De Participanten treden toe op 

basis van het besluit daartoe van de 

vergadering van de maten van de 

Maatschap.

-  Als bewijs van toetreding tot de 

 Maatschap ontvangt u van de 

 Managing Partner een certificaat van 

deelname.

11.4. Persoonsgegevens

De Managing Partner zal ervoor 

zorgdragen dat persoonlijke gegevens 

vertrouwelijk worden behandeld. 

De Managing Partner houdt zich 

aan de bepalingen van de Algemene 

verordening gegevensbescherming. 

De Managing Partner gebruikt de 

 persoonsgegevens om uitvoering 

te geven aan de bepalingen in het 

 Prospectus en de Maatschaps-

overeenkomst. De gegevens worden 

niet aan derden verstrekt, tenzij dit 

noodzakelijk is om uitvoering te geven 

aan hetgeen in het Prospectus is 

bepaald of indien dit wettelijk verplicht 

is. Uw gegevens worden enkel verstrekt 

aan de  Belastingdienst en de Kamer 

van Koophandel en kunnen door 

 EuroGroei Films worden gebruikt voor 

het aanbieden van nieuwe proposities.

11.5. Praktische informatie

Voor nadere informatie over (deelname 

in) de Maatschap, kunt u contact 

 opnemen met:

EuroGroei Films B.V.

Nieuwlandstraat 7

5038 SL TILBURG

T. 013-5435902

E.  info@eurogroeifilms.nl

W. www.eurogroeifilms.nl

Uit de film Huisvrouwen Bestaan Niet
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12. Risicofactoren

12.1. Algemeen

Beleggen brengt risico’s met zich 

mee. Zo ook het participeren in de 

 Maatschap. Voor een goede beoordeling 

van deze risico’s is de informatie in dit 

hoofdstuk van belang. Deze risico’s, 

maar ook andere of inmiddels gewijzigde 

(markt)omstandigheden kunnen tot 

gevolg hebben dat rendementen lager 

uitkomen dan het geprognosticeerde 

rendement waarnaar de Maatschap 

streeft, of zelfs dat voor Participanten 

verlies optreedt. Het maximale verlies 

dat de Participant kan leiden, is niet be-

perkt tot het bedrag van de Participatie. 

In dit hoofdstuk worden de voornaam-

ste materiële risico’s beschreven; het 

dient niet te worden beschouwd als een 

uitputtend overzicht van alle mogelijke 

risico’s.

12.2. Inschrijving op de Participaties

Het risico bestaat dat niet op alle 

Participaties wordt ingeschreven en de 

emissieopbrengst lager is dan beoogd. 

Ook kan het voorkomen dat mede-

participanten hun kapitaalstorting niet 

of niet volledig verrichten. In voorkomend  

geval zal de Maatschap hiervoor een 

oplossing moeten vinden.

12.3. Productionele risico’s

Tijdens de productie van een film kan er 

van alles misgaan. Gemaakte opnamen 

kunnen beschadigd raken of verloren 

gaan; sets kunnen beschadigd raken 

of instorten; leveranciers komen soms 

hun verplichtingen niet of niet op tijd 

na, et cetera. Ook het weer kan een rol 

spelen: storm en neerslag, hitte en koude 

kunnen een buitenopname ernstig 

hinderen. Er kunnen zich zelfs grotere 

of kleinere natuurrampen of andere 

calamiteiten voordoen. Veel, maar lang 

niet alle, van dit soort gebeurtenissen 

zullen gedekt zijn door verzekeringen 

die door de producent worden afgesloten. 

Het niet presteren van leveranciers is 

bijvoorbeeld, zeker waar het betreft 

de levering van diensten of goederen, 

niet te verzekeren. Dat geldt ook voor 

natuurrampen. 

Ook ziekte of overlijden van de re-

gisseur of van één van de beoogde 

hoofdrolspelers zullen de productie 

verstoren. Een producent is al maanden 

voor de eerste opnamedag bezig met 

voorbereiden en maakt dan uiteraard al 

kosten. Als dan vlak voor de eerste op-

namedag de regisseur of hoofdrolspeler 

ziek wordt moet de productie meestal 

uitgesteld of zelfs gestaakt worden. 

Niet alleen is er vaak op zo korte termijn 

geen vervanging mogelijk, maar ook 

is een film vaak gefinancierd, en zijn 

de rechten verkocht, op basis van de 

namen en de reputaties van de regisseur 

en/of de hoofdrolspelers. Ziekte of 

overlijden van een hoofdrolspeler nadat 

de opnamen al begonnen zijn betekent 

nagenoeg altijd het staken van de 

 productie. Hiervoor sluit de producent 

een verzekering af.

De planning van de producent kan 

te krap zijn geweest, waardoor de 

productie uitloopt. Overschrijding van 

de planning kan een onevenredige 

overschrijding van het budget betekenen, 

ervan uitgaande dat iedereen beschik-

baar is om de Film af te maken. Er zijn 

andere aanleidingen denkbaar voor 

een begrotingsoverschrijding die ervoor 

zorgt dat een producent in financiële 

problemen komt. Zo kan de begroting 

te krap blijken, en kan het voorkomen 

dat de Film alleen tegen hogere kosten 

dan begroot gemaakt kan worden. 

Een begroting van de te maken 

 productiekosten is immers, het woord 

zegt het al, een begroting. De producent 

begroot de kosten mede op basis van 

zijn jarenlange ervaring, en in overleg 

met zijn medewerkers en leveranciers. 

Desondanks kan tijdens de productie 

blijken dat kosten te laag zijn begroot 

en bepaalde werkzaamheden meer tijd 

of meer menskracht vergen.

VERZEKERINGEN

De Maatschap zal alle gebruikelijke 

verzekeringen voor een productie 

afsluiten om zo zoveel mogelijk van de 

aan de productie verbonden risico’s te 

beperken. Het is mogelijk dat door ver-

schillende niet-beïnvloedbare factoren 

sleutelfiguren in de productie van de 

Film, zoals de regisseur en de diverse 

hoofdrolspelers, wegvallen. Mocht een 

dergelijke situatie optreden, kan worden 

besloten het oorspronkelijke productie-

plan opnieuw op te zetten of de Film 

niet af te maken en de reeds gedane 

investering terug te betalen. De overige 

kosten die betrekking hebben op de 

Maatschap (zoals de projectkosten) 

kunnen niet worden verzekerd. Als ge-

volg hiervan kunnen Participanten hun 

inleg (gedeeltelijk) verliezen.

12.4. Financiering

Bij de Film is een veelheid aan finan-

ciers betrokken. Ook daarin schuilen 

risico’s. Als één van die financiers zijn 

verplichtingen niet nakomt, dan is het 

in  beginsel aan de producent om dit 

probleem op te lossen. De mogelijkheid 

bestaat dat een financier met een 

beroep op zijn contractuele rechten de 

productie frustreert, of de nakoming 

verhindert door de producent van een 

van zijn contractuele verplichtingen 

jegens een andere financier.

12.5. Voltooiing Film

Het is mogelijk dat de Film door ver-

schillende omstandigheden niet op tijd, 

niet binnen budget of helemaal niet 

wordt voltooid. Het risico dat de Film 

niet wordt afgemaakt, wordt in belang-

rijke mate gedekt door een nog af te 

geven voltooiingverzekering (Completion 

bond) door een voltooiingverzekeraar 
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(Guarantor). De Completion bond is een 

overeenkomst waarbij de Guarantor ten 

behoeve van de financiers garandeert 

dat de Film tot stand zal komen, en 

voor zover daar meer kosten voor nodig 

zijn dan begroot, worden die meer-

kosten betaald door de Guarantor. De 

Maatschap zal potentiële Participanten 

niet toelaten voordat de Completion 

bond zal zijn afgesloten; tot dan blijven 

de gelden van de Participanten zolang 

op de derdenrekening van de Stichting. 

COMPLETION BOND

In grote lijnen werkt een zogeheten 

completion bond of voltooiingsverzeke-

ring als volgt. De Completion bond biedt 

geen volledige zekerheid dat de Film zal 

worden voltooid. Zoals bij schadever-

zekeringen kan de Guarantor, indien hij 

meent dat de kosten van voltooiing van 

de Film meer bedragen dan de reeds 

geïnvesteerde bedragen, de Film ‘total 

loss’ verklaren: in dat geval zullen aan de 

partijen aan wie de voltooiingsgarantie 

onder de Completion bond is afgegeven 

de reeds in de Film geïnvesteerde gel-

den worden uitgekeerd. De Completion 

bond kent, net zoals bij andere verze-

keringen, bepaalde uitsluitingen, zoals 

onder meer voor kosten vanwege terro-

risme, nucleaire rampen en dergelijke. 

Indien een zodanig omstandigheid zich 

voordoet, kan dat een negatieve invloed 

hebben op het voor de Participanten 

te behalen rendement of kan voor de 

Participanten een verlies optreden. 

De Completion bond dekt de in de Film 

geïnvesteerde productiekosten. Omdat 

overige kosten zoals opstart-, advies- en 

juridische kosten in geval van een ‘total 

loss’ niet worden vergoed, resteert moge-

lijk een verlies voor de Participanten op 

hun investering in de Maatschap.

MISVERSTAND

Onder producenten bestaat weleens het 

misverstand dat de Guarantor, zodra 

de Completion bond wordt ingeroepen, 

openstaande schulden betaalt en 

openstaande vorderingen bevoorschot: 

dat doet een Guarantor nu juist niet. 

De Completion bond bestaat uit twee 

componenten: een overeenkomst 

tussen Guarantor en producent, en de 

Guaranty-overeenkomst tussen Guarantor 

en financier. Voor de financier is het 

van belang dat deze Completion bond 

onafhankelijk is van eventuele (niet-) 

nakoming door de producent van 

diens overeenkomst met de Guarantor. 

Als een dergelijke koppeling wel zou 

bestaan dan is de financier alsnog 

afhankelijk van (nakoming door) de 

producent, en betekent de Completion 

bond niet veel.

Net als bij een reguliere verzekering 

geldt ook voor de Completion bond dat 

de Guarantor geen dekking biedt als de 

premie niet is betaald.

STRIKE PRICE

De voorwaarden van iedere Completion 

bond bepalen dat de Guarantor geen 

enkele verplichting heeft totdat de zo-

genaamde ‘Strike price’ is gehaald. De 

Strike price is het bedrag aan financie-

ring dat ten bate van de productie aan 

de producent contractueel beschikbaar 

is gesteld, en komt overeen met het 

bedrag waarvoor de producent heeft ge-

zegd dat hij de Film zal kunnen maken. 

Stel dat een film een begroting (en 

overeenkomstige financiering) heeft 

van vier miljoen euro: de Guarantor 

garandeert dan dat indien de financiers 

die vier miljoen euro daadwerkelijk 

inbrengen, zij een film krijgen overeen-

komstig hun contracten. De Guarantor 

garandeert dus niet de betaling van 

die vier miljoen euro. Een potentieel 

probleem in dit verband is de financier 

die (deels)  betaalt bij oplevering van 

de film. Afhankelijk van de gegoedheid 

van die financier zal de Guarantor 

eventueel  bereid zijn om de strike price 

met eenzelfde bedrag te verlagen. Een 

potentieel probleem levert tevens de 

 financier op die op enig moment niet 

meer aan zijn verplichtingen voldoet of 

kan voldoen. Zolang ervoor dat tekort 

geen dekking wordt gevonden wordt de 

Strike price niet gehaald, en is er dus 

geen dekking onder de Completion bond.

12.6. Exploitatie en rendement

Ondanks het nastreven van een hoog 

kwaliteitsniveau van de Film, zijn er 

(niet of slecht-beïnvloedbare) factoren 

zoals andere op de markt zijnde 

concurrerende films op het moment 

van het op de markt brengen van 

de Film, economische factoren, het 

kunnen  sluiten van overeenkomsten 

met verkoopagenten en het al dan niet 

kwalificeren voor toonaangevende film-

festivals welke de verkoop van de Film 

kunnen beïnvloeden. Het rendement 

laat zich ook als gevolg hiervan nooit 

met zekerheid voorspellen. 

Indien bijvoorbeeld de Film in het 

voorjaar wordt uitgebracht en het is 

juist die eerste bioscoopweek prachtig 

lenteweer, dan gaan er weinig mensen 

naar de bioscoop. De concurrentie is 

echter dusdanig, dat de bioscopen een 

film niet meer dan een week de kans 

geven, mooi weer of niet. In die week 

zal de Film zich moeten bewijzen, en 

wordt bepaald of de Film in de bioscoop 

blijft draaien. Het kan dus zo zijn dat er 

geen opbrengsten voor de Participanten 

zijn of dat opbrengsten aanzienlijk lager 

zijn dan wordt aangenomen doordat de 

Film niet of nauwelijks wordt verkocht. 

Bovendien kunnen de opbrengsten zich 

voordoen over een kortere of langere 

periode dan wordt aangenomen. 

Als gevolg van het bovenvermelde is 

het niet mogelijk met enige mate van 
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zekerheid de opbrengsten van de Film 

in te schatten en kan er derhalve geen 

enkele garantie worden afgegeven met 

betrekking tot de werkelijke opbrengsten 

en rendementen.

12.7. Aansprakelijkheid

De Managing Partner is aansprakelijk 

voor de handelingen die namens de 

Maatschap worden verricht conform de 

Maatschapsovereenkomst. Daarnaast 

is elke Participant voor een gelijk deel 

aansprakelijk jegens de Maatschap 

en jegens derden voor verplichtingen 

aangegaan namens de Maatschap. 

In geval de Maatschap haar ‘stille’ 

karakter verliest, dan zal die maatschap 

juridisch niet meer kwalificeren als een 

maatschap maar als een vennootschap 

onder firma. Dat heeft mogelijke conse-

quenties voor de aansprakelijkheid van 

Participanten. In een stille maatschap 

is iedere Participant jegens derden 

voor niet meer dan een gelijk deel aan-

sprakelijk, maar in een vennootschap 

onder firma is iedere Participant, jegens 

derden, hoofdelijk aansprakelijk voor het 

geheel (een en ander vanzelfsprekend 

onverminderd het feit dat participanten 

onderling gelijkelijk aansprakelijk zullen 

zijn en dat er onderling verhaal is).

12.8. Fiscaal risico

In dit Prospectus wordt uitgegaan van 

een toekenning van fiscale faciliteiten 

aan private financiers als ondernemer 

in de zin van de Wet IB 2001. De fiscale 

 berekeningen zijn louter gebaseerd op 

en van toepassing voor Participanten- 

natuurlijke personen. Hierbij wordt uitge-

gaan van de Fiscale paragraaf van Uljée 

c.s. Belastingadviseurs (zie Hoofdstuk 8) 

die is geschreven op basis van te realise-

ren uitgangspunten van dit Prospectus. 

Indien die uitgangspunten niet gere-

aliseerd worden, kan dat voor een boek-

jaar gevolgen hebben inzake de fiscale 

kwalificatie van de onderneming. Als 

de resultaten van de Maatschap anders 

dan de verwachtingen later toch tot blij-

vende verliezen zouden leiden, bestaat 

de kans dat achteraf bij onherroepelijke 

rechterlijke uitspraak aannemelijk ge-

acht kan worden dat er, anders dan de 

initiatiefnemers van oordeel zijn, géén 

objectieve voordeelsverwachting was. 

Dan vervalt de ‘bron’ en dus de aftrek 

annex belastingbesparing.

Het zou kunnen zijn dat de Belasting-

dienst één of meer van de gehanteerde 

uitgangspunten niet deelt, in dat geval 

bestaat de kans dat de fiscale positie 

van de Participanten in of buiten rechte 

moet worden vastgesteld. 

De financiële consequenties hiervan 

komen voor rekening en risico van 

de Participanten. Nadelen voor de 

Participanten zouden bijvoorbeeld 

kunnen bestaan uit juridische kosten 

en het niet, niet geheel of pas later ter 

beschikking komen van de beoogde 

belastingvoordelen. 

De keuze voor een maatschap als 

organisatievorm is gelegen in het feit 

dat een maat in een maatschap die een 

onderneming exploiteert, in beginsel 

zelf fiscaal kwalificeert als ondernemer. 

Om fiscaal aangemerkt te kunnen 

worden als ondernemer hanteert de 

Belastingdienst een aantal criteria. 

De fiscaal adviseur van de Maatschap 

is van mening dat, op basis van de aan 

hem verstrekte informatie en de in de 

fiscale paragraaf genoemde uitgangs-

punten, een maat in de onderhavige 

Maatschap voldoet aan alle criteria voor 

het fiscale ondernemerschap. 

Het risico bestaat dat de Belastingdienst 

het bovenstaande anders kwalificeert. 

Zo’n andere kwalificatie kan gevolgen 

hebben voor het rendement.

In enkele gevallen hebben de Belasting-

dienst en de rechter inderdaad een ander 

standpunt ingenomen ten aanzien van 

de kwalificatie bron annex winst uit 

onderneming. Het ging daarbij om pro-

jecten met andere kenmerken dan die 

in dit Prospectus worden beschreven.

12.9.  Risico van wetswijzigingen en/of 

jurisprudentie

Dit Prospectus gaat uit van de nu 

geldende wetgeving en jurisprudentie 

in de breedste zin. Wijziging van de 

bestaande wetgeving kan extra kosten 

voor de Maatschap met zich brengen, 

dan wel gevolgen hebben voor de 

fiscale faciliteiten van de Participanten. 

Indien dit risico zich realiseert, kan dat 

een negatieve invloed hebben op het 

voor de Participanten te behalen rende-

ment of kan voor de Participanten een 

verlies optreden.

12.10. Tenslotte

Er kunnen zich altijd omstandigheden 

voordoen die niet voorzien zijn of te 

voorzien waren en waarmee dus op 

voorhand geen rekening kan worden ge-

houden. Zulke omstandigheden zouden 

ertoe kunnen leiden dat de Maatschap 

niet, of niet op het voorziene tijdstip, aan 

haar verplichtingen jegens de maten zelf 

kan voldoen. Dergelijke omstandigheden 

zijn bijvoorbeeld het niet ontvangen 

van de aan de Maatschap toekomende 

gelden, bijvoorbeeld door niet nakomen 

van afspraken door de (internationale) 

distributeur, of zelfs het faillissement van 

de distributeur. Andere omstandigheden 

kunnen bijvoorbeeld zijn het intreden 

van een ontbindende of opschortende 

voorwaarde in de met derden gesloten 

overeenkomsten.

Het is verstandig te bedenken dat de 

Film nog gemaakt moet worden en dat 

het commerciële succes van een film 

nooit met zekerheid is te voorspellen.
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13. Betrokken partijen

Uitgevende Instelling

De Maatschap (die de productie  KRUIMELTJE realiseert)

p/a REP NUTS BOLTS KRUIMELTJE B.V.

Danzigerkade 3D

1013 AP AMSTERDAM

Managing Partner

REP NUTS BOLTS KRUIMELTJE B.V.

Danzigerkade 3D

1013 AP AMSTERDAM

Plaatsing Participaties 

EuroGroei Films B.V.

Nieuwlandstraat 7 

5038 SL TILBURG 

Juridische begeleiding

Versteeg Wigman Sprey advocaten

De Lairessestraat 158

1075 HM AMSTERDAM

Fiscale begeleiding
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Bijlage 1  Overeenkomst van maatschap

PARTIJEN

De besloten vennootschap REP Nuts 
Bolts Kruimeltje B.V., gevestigd te (1013 
AP) Amsterdam aan de Danzigerkade 
3 D, vertegenwoordigd door de heer 
D.J.G. Wigman, hierna te noemen de 
‘Managing Partner’

en

de heer R. Engelkes, wonende te 
(2111 CV) Aerdenhout aan de Louise 
de  Colignylaan 3, hierna de ‘Eerste 
Vennoot’;

OVERWEGINGEN 
 
A  de Managing Partner en de 

Eerste Vennoot hebben het 
voornemen om tezamen met een 
of meer andere participanten 
(zoals hierna gedefinieerd) een 
stille maatschap aan te gaan om 
vervolgens vanuit die maatschap 
een speelfilm getiteld ‘KRUIMEL-
TJE’ te financieren, te (doen) pro-
duceren en te (doen) exploiteren;

B  partijen richten hierbij de 
onder overweging A bedoelde 
stille maatschap op en leggen 
de rechten en verplichtingen 
van participanten vast, alsmede 
de regels met betrekking tot het 
beheer en de vertegenwoordiging 
van de maatschap.

OVEREENKOMST

Artikel 1. Definities 

1.1  De in deze overeenkomst met 
een hoofdletter geschreven 
begrippen hebben de volgende 
betekenis: 

FILM:  de speelfilm getiteld KRUIMELTJE, 
naar een idee van Rick Engelkes, 
geschreven door Tijs van Marle en te 
regisseren door Diede in ‘t Veld;
MAATSCHAP: de (stille) maatschap 

opgericht middels deze overeenkomst;
INSCHRIJFFORMULIER: het formulier 
waarmee een persoon aan de Managing 
Partner te kennen geeft een Participatie 
te willen verwerven;
PARTICIPANT(EN): de vennoten van 
de Maatschap, waaronder begrepen 
de Eerste Vennoot en de Managing 
Partner;
PARTICIPATIE(S): de eenheid waarin 
de omvang van de aanspraken van de 
Participanten in het vermogen van de 
Maatschap is uitgedrukt;
PROSPECTUS: het prospectus van de 
Maatschap; 
STICHTING: Stichting Trust Eurogroei

Artikel 2. Zetel, duur en doel

2.1  De Maatschap is gevestigd in 
Nederland ten kantore van de 
Managing Partner.

2.2  De Maatschap is opgericht op 
20 januari 2019 en is aangegaan 
voor de duur van 60 maanden.

2.3  De Maatschap heeft tot doel om 
de Film te financieren, te (doen) 
produceren en te (doen) exploite-
ren, een en ander in de ruimste 
zin des woords, met het doel de 
Participanten in de inkomsten 
en (vermogens)winst, dan wel de 
lasten te laten delen.  

Artikel 3.  Management, administratie, 
beheer en vertegenwoordiging 

3.1  Het bestuur, de administratie, het 
beheer en de vertegenwoordiging 
van de Maatschap is met uitslui-
ting van alle andere Participanten 
opgedragen aan de Managing 
Partner. De Participanten verle-
nen de Managing Partner hierbij 
de nodige volmacht(en) om al 
datgene te doen en na te laten 
dat de Managing Partner nodig 
oordeelt om het doel van de 
Maatschap te verwezenlijken, 

voor de Maatschap en de 
Participanten te handelen en de 
Maatschap en de Participanten 
jegens derden en derden aan de 
Maatschap en de Participanten 
te binden.

3.2  De Managing Partner behoeft de 
goedkeuring van de vergadering 
van Participanten voor de volgen-
de besluiten:

3.2.1  het stellen van borgtochten en 
het verstrekken van waarborg-
sommen echter met uitzondering 
van de voor de bedrijfsvoering 
gebruikelijke borgtochten en 
waarborgsommen;

3.2.2  het aangaan van overeenkom-
sten, waarbij aan de Maatschap 
een bankkrediet wordt verleend;

3.2.3  het ter leen verstrekken van 
 gelden en het ter leen aantrek-
ken van gelden.

3.3  De Managing Partner heeft, 
onverminderd zijn bevoegdheden 
als bedoeld in lid 1, en voor zover 
van toepassing in afwijking van lid 
2, geen goedkeuring nodig van de 
vergadering van Participanten voor 
de volgende rechtshandelingen:   

3.3.1  het aangaan van financierings-
overeenkomsten die de 
 Managing Partner op markt-
conforme voorwaarden sluit ten 
behoeve van de realisering van 
de Film;

3.3.2  het berusten in rechtsvorderin-
gen of het voeren van processen 
zowel eisend als verwerend, voor 
zover het betreft rechtsvorde-
ringen en processen die nodig 
zijn voor of voortvloeien uit de 
normale bedrijfsvoering.

3.4  De Managing Partner is bevoegd 
zijn taken geheel of gedeeltelijk 
te doen uitoefenen door één of 
meer door hem te benoemen 
derden. Eventuele uitbesteding 
van taken doet aan de verant-
woordelijkheid van de Managing 
Partner niet af.
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3.5  Voor het afzetten van de 
 Managing Partner is eenzelfde 
gekwalificeerde meerderheid 
vereist als voor het wijzigen van 
deze overeenkomst.    

 

Artikel 4. Inbreng, Participaties en 
 register van Participanten 

4.1  De Managing Partner brengt in 
de Maatschap in zijn kennis, 
deskundigheid en vlijt, die van 
zijn bestuurders daaronder 
begrepen, alsmede de rechten 
als omschreven in artikel 11 van 
deze overeenkomst. De Eerste 
Vennoot brengt in de Maatschap 
zijn knowhow in.

4.2  De Managing Partner brengt 
voorts een bedrag in van 

  € 478.078. Iedere overige 
Participant, met uitzondering 
van de Eerste Vennoot, brengt 
een bedrag in van ten minste 
€ 10.000,- (zegge tienduizend 
euro).

  De Participanten, met uitzonde-
ring van de Eerste Vennoot en 
de Managing Partner, brengen 
tevens in de volgende bedragen 
die door hen ten titel van voor-
schot op verkoopopbrengsten 
respectievelijk achtergestelde 
lening zijn aangetrokken:

  Internationale pre-sales 
 Polen en Italië  € 50.000
  Minimumgarantie Just 

 Entertainment B.V.  € 350.000
 maakt tezamen € 400.000

4.3  De inbreng van de Partici-
panten en de opbrengsten 
voor de  Participanten worden 
geïncasseerd door de Stichting. 
De Stichting geeft de gelden 
niet eerder vrij dan nadat de 
 Managing Partner aan de 
 Stichting heeft aangetoond dat 
de Completion Bond is afgegeven 
en de premie is betaald.

4.4  Het Maatschapsvermogen is 
verdeeld in Participaties. Ieder 
Participatie geeft recht op een 
evenredig deel van het Maat-
schapsvermogen en is niet over-
draagbaar zonder toestemming 
van alle houders van Participa-
ties. Eén Participatie staat gelijk 
aan een storting van € 5.000,- 
(zegge vijfduizend euro) in het 
Maatschapsvermogen.

4.5  De Participanten zijn ieder naar 
rato van ieders Participatie(s) 
aansprakelijk jegens de Maat-
schap en naar rato van het aantal 
Participanten jegens derden voor 
verplichtingen aangegaan door 
de Maatschap. De aansprakelijk-
heid van een Participant kan het 
bedrag van een Participatie te 
boven gaan.

 
4.6  De Maatschap houdt een register 

van Participanten bij, waarin 
de namen en adressen van alle 
Participanten zijn opgenomen 
met vermelding van het aantal 
door iedere Participant gehouden 
Participaties.

 
4.7  Alle inschrijvingen en wijzigingen 

in het register van Participanten 
worden getekend door de 
 Managing Partner.

 
4.8  Tegenover de Participant strekt 

de inschrijving in het register van 
Participanten tot volledig bewijs 
van gerechtigheid in het kapitaal 
van de Maatschap, behoudens 
tegenbewijs aan de zijde van 
betrokken Participant.

4.9  Op eerste verzoek van een 
Participant zal hem kosteloos 
een op hem betrekking hebbend 
uittreksel uit het register van 
 Participanten worden verstrekt. 
Er worden geen Participatie-
bewijzen uitgegeven.

4.10  In geval van ontbinding van de 
huwelijksvermogensgemeen-
schap waarin de Participant is 
gehuwd, zowel bij verdeling van 
een gemeenschap van goederen 
of een vorm van deelgenoot-
schap, is voor verkrijging of 
toedeling van Participaties mede-
deling aan de Managing Partner 
vereist. 

4.11  Bij oprichting van de Maatschap 
niet geplaatste Participaties 
kunnen door de Managing 
Partner worden gehouden voor 
rekening en risico van toekomsti-
ge Participanten en zullen in dat 
geval uiterlijk zes maanden na 
de oprichting van de Maatschap 
worden geplaatst. In afwijking 
van het bepaalde in artikel 6.1 
verlenen de Participanten voor 
een dergelijke (na)plaatsing de 
Managing Partner hierbij de 
nodige volmacht(en).

Artikel 5. Uitgifte en verkrijging van 
Participaties

5.1  Verzoeken tot uitgifte van 
 Participaties dienen bij de 
Managing Partner te worden 
ingediend, zulks onder overleg-
ging van alle door de Managing 
 Partner verzochte gegevens. 
De Managing Partner is niet 
verplicht een verzoek tot uitgifte 
in te willigen indien, naar het 
uitsluitende oordeel van de 
Managing Partner, uitgifte strijdig 
is met enige wettelijke bepaling, 
met deze overeenkomst of 
anderszins niet in het belang van 
de Maatschap en/of de Partici-
panten is. Het recht van gunning 
wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

5.2  Uitsluitend zelfstandig belasting-
plichtigen in Nederland kunnen 
Participant zijn. Een Participant 
dient zijn Participatie(s) voor eigen 
rekening en risico te houden.     
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5.3  Uitgifte, overdracht en toedeling 
van Participaties kan slechts 
geschieden per Participatie met 
een nominale waarde van 

 € 5.000,- of een veelvoud daarvan.

5.4  De uitgifteprijs van een Partici-
patie bedraagt € 5.000,-.

5.5  Uitgifte van Participaties op 
naam door de Maatschap en 
verkrijging daarvan door een 
 Participant komt tot stand door 
een desbetreffende inschrijving 
in het register van Participaties 
door de Maatschap, met inacht-
neming van de voorwaarden 
vermeld in het Prospectus en het 
Inschrijfformulier.

 
Artikel 6. Toetreding Participanten 

6.1  Voor de toetreding van nieuwe 
Participanten, anders dan 
krachtens vererving of legaat, is 
voorafgaande toestemming van 
elk der Participanten vereist. De 
Participanten kunnen voor deze 
toestemming geen machtiging 
geven (behoudens indien het 
bepaalde in artikel 4.11 van 
toepassing is). Zij kunnen zich 
zo nodig ter zake wel op een ver-
gadering van Participanten doen 
vertegenwoordigen.

6.2  De vereiste toestemming wordt in 
ieder geval geacht te zijn verleend 
indien de Managing Partner 
schriftelijk aan alle Participanten 
– al dan niet langs elektronische 
weg - toestemming heeft gevraagd 
voor de in artikel 6.1 bedoelde 
toetreding, en die toestemming 
niet binnen vier weken en één 
dag na dagtekening van het 
verzoek wordt geweigerd.

6.3  Nieuwe Participanten treden toe 
op het moment dat de bestaan-
de Participanten dit hebben 
 bepaald.

Artikel 7. Opzegging, uittreding en 
overdracht

7.1  De Eerste Vennoot treedt uit de 
Maatschap zodra één of meer 
Participanten (anders dan de 
Managing Partner) zijn toegetre-
den. De Maatschap wordt voort-
gezet door de Managing Partner 
en de overige Participanten. Op 
hen zijn de overige leden van dit 
artikel van toepassing.

7.2  Onverminderd de mogelijkheid 
van rechterlijke ontbinding kan 
de Maatschap niet door een 
Participant worden opgezegd. 
De Participanten doen voorts 
afstand van hun recht om deze 
overeenkomst buitengerechtelijk 
te ontbinden. De Participanten 
doen voorts afstand van hun 
rechten uit artikel 6:258 BW.

7.3  De voorafgaande toestemming 
van elk der Participanten is 
vereist:

7.3.1  voor overdracht door een Parti-
cipant van zijn hoedanigheid en 
de daarmee corresponderende 
rechten uit hoofde van deze over-
eenkomst;

7.3.2  voor vestiging van een recht van 
vruchtgebruik door een Partici-
pant op diens Participatie;

7.3.3  voor overdracht van een Partici-
patie aan een door de overdrager 
opgerichte irrevocable discretio-
nary trust;;

7.3.4  voor overdracht van een 
 Participatie aan een vervangende 
of toetredende vennoot die tot 
dezelfde groep behoort;

7.3.5   voor verkrijging van een Partici-
patie door juridische fusie zoals 
bedoeld in artikel 2:309 BW.

 
7.4  De vereiste toestemming wordt 

in ieder geval geacht te zijn 
verleend indien de Managing 
Partner schriftelijk aan alle 
Participanten – al dan niet langs 
elektronische weg - toestem-

ming heeft gevraagd voor de in 
artikel 7.3 bedoelde toetreding, 
overdracht, vestiging of overgang 
en die toestemming niet binnen 
vier weken en één dag na dag-
tekening van het verzoek wordt 
geweigerd.

7.5  Een Participant treedt uit de 
Maatschap

7.5.1  In geval van overdracht zoals 
bedoeld in artikel 7.3.1, 7.3.3 
en 7.3.4 of juridische fusie zoals 
bedoeld in artikel 7.3.5;

7.5.2  bij besluit van de vergadering 
van Participanten, wegens een 
gewichtige reden in de zin van 
artikel 7A: 1684 Burgerlijk Wet-
boek, op de dag in de opzegging 
bepaald.

7.6  In geval een Participant (de 
‘vervreemdende Participant’) 
zijn Participatie na verkregen 
toestemming krachtens het in 
lid 3 van dit artikel bepaalde 
wenst te vervreemden (anders 
dan  middels fusie zoals bedoeld 
in  artikel 2:309 BW), geeft hij 
daarvan schriftelijk kennis aan 
de Managing Partner onder 
vermelding van de vraagprijs 
ter zake van zijn Participatie 
(de ‘vraagprijs’). De schriftelijke 
kennis geving aan de Managing 
Partner zal aangemerkt worden 
als een aanbod. Binnen één 
(1) maand na de datum van 
schriftelijke kennisgeving aan 
de Managing Partner zal de 
Managing Partner schriftelijk 
mededelen dat hij de door de 
vervreemdende  Participant 
aangeboden deelneming tegen 
betaling van de vraagprijs wenst 
te verkrijgen, bij gebreke waarvan 
de vervreemdende Participant 
gerechtigd zal zijn om, met 
inachtneming van het in lid 7 
van dit artikel bepaalde, zijn 
Participatie aan derden te koop 
aan te bieden voor een prijs die, 
tenzij de Managing Partner on-
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dubbelzinnig heeft verklaard dat 
hij de deelneming in het geheel 
niet wenst te verkrijgen, nimmer 
lager zal mogen liggen dan de 
vraagprijs.

7.7  Overdracht van een Participatie 
dient te geschieden bij onder-
handse of authentieke akte en 
daarop volgende mededeling 
van de overdracht door de ver-
vreemdende Participant aan de 
Managing Partner door middel 
van toezending van een afschrift 
van de betreffende akte.

7.8  In geval van uittreding als 
bedoeld in artikel 7.5.2 is een 
Participant ten aanzien van wie 
de Maatschap wordt beëindigd 
gerechtigd tot het saldo van zijn 
kapitaalrekening per datum van 
uittreding. Het bedrag wordt 
betaalbaar op de dag van beëin-
diging van de Maatschap in haar 
geheel. 

7.9  Ingeval van uittreding als bedoeld 
in artikel 7.5.2 zal de Maatschap 
van rechtswege worden voort-

gezet door de overige Partici-
panten, waarbij alle rechten van 
de uittredende Participant van 
rechtswege overgaan op de over-
blijvende Participanten, een en 
ander pro rata naar het bedrag 
van hun inbreng.

7.10  De Managing Partner is on-
herroepelijk gemachtigd zo 
nodig alle rechtshandelingen te 
verrichten die ten doel hebben 
de overdracht van de rechten 
van de Participanten ten aanzien 
van wie de Maatschap wordt 
beëindigd aan de overblijvende 
Participanten te bewerkstelligen.

7.11  Indien een Participant komt te 
overlijden dienen zijn rechtsop-
volgers binnen één maand na 
overlijden de Managing Partner 
hiervan op de hoogte te stellen 

en aan te geven wie gerechtigde 
is tot de Participatie(s) van de 
overledene. Indien een Parti-
cipatie tot een onverdeeldheid 
behoort, kunnen de gerechtigden 
slechts door een door hen schrif-
telijk aangewezen persoon hun 
uit de Participatie voortvloeiende 
rechten uitoefenen.

 
Artikel 8. Kosten en vergoedingen

8.1  Ten laste van de Maatschap ko-
men alle in redelijkheid te maken 
kosten, lasten en belastingen, te 
weten:

8.1.1  de belastingen en rechten, die 
ter zake van de Maatschap als 
zodanig alsmede ter zake van de 
transacties van de Maatschap 
worden geheven;

8.1.2  de kosten verbonden aan het 
oproepen en houden van de 
vergadering van Participanten en 
de (overige) kosten voor het doen 
van mededelingen, oproepingen 
en opgaven;

8.1.3  de kosten van de administratie 
van de Maatschap;

8.1.4  de kosten van productie van de 
Film.   

8.1.5  de kosten van financiering van 
de Film

8.1.6  de kosten van exploitatie van de 
Film

 
8.2  De Managing Partner is gerech-

tigd tot een eenmalige manage-
mentvergoeding die gelijk is aan 
de in de productiebegroting van 
de Film opgenomen producers 
fee en een vergoeding voor over-
headkosten die gelijk is aan de 
in de productiebegroting van de 
Film opgenomen post overhead. 
De Managing Partner is tevens 
gerechtigd tot de in de begroting 
opgenomen posten voor ontwik-
kelingskosten en formatrechten 
en een beheervergoeding van 

 € 10.000.

8.3  De kantoorkosten van de 
 Maatschap zullen worden 
 gedragen door de Managing 
Partner, welke kosten zijn 
inbegrepen in de in artikel 8.2 
genoemde vergoeding onder de 
noemer overhead.  

Artikel 9. Verslaggeving en jaarrekening

9.1  Het boekjaar van de Maatschap 
is gelijk aan het kalenderjaar.

9.2  Jaarlijks binnen zes maanden na 
afloop van het boekjaar maakt 
de Managing Partner voor de 
Maatschap een jaarrekening op 
bestaande uit een balans en een 
winst-en-verliesrekening met 
een toelichting daarop, overeen-
komstig de op dat moment 
geldende wettelijke voorschriften 
van het Burgerlijk Wetboek.

9.3  De Managing Partner stelt de 
jaarrekening van de Maatschap 
vast, met dien verstande dat het 
aandeel van de Participanten 
in de winst of het verlies van de 
Maatschap wordt vastgesteld 
overeenkomstig het bepaalde in 
deze overeenkomst.

9.4  De productie- en overige kosten 
en de afschrijvingen (niet zijnde 
kosten voor Print & Advertising, 
want deze kosten worden voor 
100% aan de Participanten 
toegerekend) zullen voor 92% 
worden toegerekend aan de 
Participanten niet zijnde de 
Managing Partner en de Eerste 
Vennoot.

9.5  Zo spoedig mogelijk na vaststel-
ling van de hiervoor bedoelde 
jaarrekening wordt deze aan de 
Participanten toegezonden.

9.6  De Participanten zijn gehouden 
de opbrengst van de aan hen 
toekomende vooraf verkochte 
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distributierechten en bijdragen 
(tezamen € 400.000 ten behoeve 
van de financiering van de pro-
ductie aan te doen wenden. Deze 
bedragen zullen zo nodig als 
winstbate verantwoord worden. 

  De bruto opbrengsten uit de print 
& advertising (P&A), exploitatie 
en verkoop van de Film zullen

 a)  tot een bedrag van € 467.500 
preferent en geheel toekomen 
aan de vennoten van de 
Maatschap, met uitzondering 
van de Eerste Vennoot en de 
Managing Partner;

 b)  vanaf € 467.501 tot 
   € 544.585 zullen geheel 

toekomen aan de Managing 
Partner; 

 c)  vanaf € 544.586 tot 
   € 688.302 zullen voor 6,96% 

toekomen aan de vennoten 
van de Maatschap, met 
uitzondering van de Eerste 
Vennoot en de Managing 
Partner en voor 93,04% aan 
de Managing Partner;

 d)  vanaf € 688.303 tot 
   € 970.736 zullen voor 3,54% 

toekomen aan de vennoten 
van de Maatschap, met 
uitzondering van de Eerste 
Vennoot en de Managing 
Partner en voor 96,46% aan 
de Managing Partner;

 e)  vanaf € 970.737 tot 
   € 1.319.887 zullen voor 

2,86% toekomen aan de 
vennoten van de Maatschap, 
met uitzondering van de Eer-
ste Vennoot en de Managing 
Partner en voor 97,14% aan 
de Managing Partner;

 f)  Het meerdere boven 
   € 1.319.887 zal voor 2,50% 

toekomen aan de vennoten 
van de Maatschap, met 
uitzondering van de Eerste 
Vennoot en de Managing 
Partner en voor 97,50% aan 
de Managing Partner.

Artikel 10. Vergadering van Participanten

10.1  De Managing Partner kan jaar-
lijks (en telkens als de Managing 
Partner dit in het belang van 
de Participanten acht) een 
vergadering van Participanten 
bijeenroepen.  

10.2  De oproeping voor de vergade-
ring van Participanten wordt door 
de Managing Partner gericht 
aan de Participanten, ten minste 
veertien dagen vóór de aanvang 
van de vergadering, de dag van 
oproeping en van de vergadering 
niet meegerekend.

  In de oproeping zal de plaats 
waar, alsmede het tijdstip waar-
op, de vergadering zal worden 
gehouden zijn aangegeven. 
Tevens zal daarin worden opge-
nomen de agenda en de inhoud 
van alle stukken waarvan ken-
nisneming voor de Participanten 
van belang is, dan wel de plaats 
of de plaatsen waar de agenda 
en bedoelde stukken, vanaf de 
dag van de oproeping, kosteloos 
voor de Participanten verkrijg-
baar zijn.

10.3  De Managing Partner is tot het 
bijeenroepen en het houden van 
een vergadering verplicht indien 
een aantal Participanten, tezamen 
vertegenwoordigend meer dan 
15% (vijftien procent) van het 
Maatschapsvermogen, daartoe 
verzoeken. De vergadering moet 
alsdan worden belegd binnen 
vier weken na het inkomen van 
het verzoek bij de Managing 
Partner.

10.4  Toegang tot de vergadering 
van Participanten hebben de 
 Participanten en degenen die 
door de voorzitter tot de vergade-
ring worden toegelaten.

10.5  Participanten die de vergadering 
wensen bij te wonen dienen de 

Managing Partner ten minste vijf 
werkdagen vóór de vergadering 
van hun voornemen daartoe in 
kennis te stellen.

10.6  De vergadering wordt voorgezeten 
door de Managing Partner of een 
door de Managing Partner aange-
wezen persoon.

10.7  De Participanten, de Managing 
Partner alsmede degenen ten 
aanzien van wie de voorzitter 
van de vergadering dat toestaat, 
hebben het recht tijdens de 
vergadering het woord te voeren.

10.8  Iedere Participatie geeft recht op 
één stem. Het aantal stemmen 
van de Managing Partner wordt 
bepaald door het delen van zijn 
inbreng door de waarde van één 
Participatie. In de vergadering 
kan een Participant zich doen 
vertegenwoordigen, mits bij 
schriftelijke volmacht, die dient te 
zijn getekend en gedateerd.

10.9   Tenzij in deze overeenkomst 
 anders is bepaald, worden 
 besluiten van de vergadering 
van Participanten genomen met 
volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. Blanco 
stemmen gelden als niet uitge-
bracht.

10.10  De voorzitter wijst één der 
aanwezigen aan voor het maken 
van de notulen en stelt met deze 
secretaris de notulen vast, ten 
blijke waarvan hij deze met de 
secretaris ondertekent. Indien 
van het verhandelde ter vergade-
ring een notarieel proces-verbaal 
wordt opgemaakt, behoeven 
geen notulen te worden gehouden 
en is ondertekening van het 
proces-verbaal door de notaris 
voldoende.

10.11  De Managing Partner kan 
 beslissen dat een vergadering 
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van Participanten schriftelijk 
plaatsvindt, in welke vergadering 
van Participanten besluiten 
 kunnen worden genomen con-
form het in lid 12 van dit artikel 
bepaalde. Voor het overige zijn 
de bepalingen van dit artikel 
mutatis mutandis toepasselijk 
op een dergelijke schriftelijk 
gehouden vergadering van 
 Participanten.

10.12  De vergadering van Participanten 
kan ook op andere wijze dan in 
de vergadering besluiten nemen, 
mits alle Participanten in de 
gelegenheid worden gesteld hun 
stem uit te brengen. Een besluit 
is alsdan genomen zodra de 
vereiste meerderheid van alle 
Participanten zich – schriftelijk of 
elektronisch – vóór het voorstel 
hebben verklaard. Van buiten 
vergadering genomen besluiten 
wordt door de Managing  Partner 
schriftelijke aantekening ge-
maakt, welke aantekeningen in 
de eerstvolgende vergadering 
worden vastgesteld en ten blijke 
daarvan door de voorzitter en 
de notulist van die vergadering 
ondertekend. Het aldus vast-
gestelde relaas wordt tezamen 
met de in de tweede zin van dit 
lid bedoelde verklaringen bij de 
notulen gevoegd. 

Artikel 11. Inbreng economische 
eigendom

11.1  De Managing Partner heeft zich 
verplicht en gaat hierbij over 
tot inbreng in de Maatschap 
van alle verfilmingsrechten in 
economische zin met betrekking 
tot de Film, zulks nadrukkelijk 
met uitzondering van eventuele 
rechten op juridische levering 
van auteurs- of andere rechten, 
onder de verplichting voor 
de Maatschap om alle ver-
plichtingen uit de ingebrachte 

verfilmingsrechten, zowel reeds 
vervallen als thans opeisbare als 
toekomstige verplichtingen, voor 
haar rekening te nemen, hetgeen 
hierbij door de Maatschap, zijnde 
de gezamenlijke Participanten, 
wordt aanvaard.

 
11.2  De Film zal, ook zolang hij 

slechts gedeeltelijk is voltooid, 
in juridische (goederenrechte-
lijke) eigendom toebehoren aan 
de Managing Partner terwijl de 
 economische eigendom daarvan 
ten gevolge van het bepaalde in 
lid 1 zal berusten bij de Maat-
schap, zijnde de gezamenlijke 
Participanten, met uitzondering 
van de Managing Partner en de 
Eerste Vennoot.   

  
11.3  Alle baten en lasten met betrek-

king tot de Film zullen conform 
het bepaalde in artikel 9.6 en 
artikel 9.4 ten behoeve respectie-
velijk ten laste van de gezamen-
lijke Participanten komen.   

  

Artikel 12. Wijziging van deze 
overeenkomst 

12.1  Wijzigingen in en aanvullingen op 
deze overeenkomst kunnen uit-
sluitend worden aangebracht op 
voorstel van de Managing Partner 
en bij besluit van de vergadering 
van Participanten genomen met 
een drie/vierde meerderheid 
van stemmen waar tenminste 
drie/vijfde van de uitgegeven 
 Participaties vertegenwoordigd is. 

Artikel 13. Opheffing of ontbinding van 
de Maatschap en vereffening 

13.1  Artikel 7A: 1683 Burgerlijk 
Wetboek is op de Maatschap niet 
van toepassing.

13.2  De Maatschap wordt van rechts-
wege opgeheven door vervreem-
ding van (het aandeel van de 

Maatschap in) de (economische) 
eigendom van de Film door de 
Managing Partner. De Managing 
Partner zal de Film niet eerder 
vervreemden dan nadat de Film 
tenminste twaalf maanden voor 
rekening van de Maatschap 
is geëxploiteerd. Deze periode 
vangt aan zodra de Film op de 
gebruikelijke wijze in de bioscoop 
wordt uitgebracht.

13.3  Behoudens op de wijze als in 
lid 2 van dit artikel bepaald, kan 
een besluit tot opheffing van de 
Maatschap uitsluitend worden 
genomen bij besluit van de 
vergadering van Participanten 
genomen met een drie/vierde 
meerderheid van stemmen waar 
tenminste drie/vijfde van de 
Participaties vertegenwoordigd 
is. Zodanig besluit kan slechts 
worden genomen op voorstel van 
de Managing Partner. 

13.4  Van het besluit tot opheffing 
wordt, overeenkomstig artikel 
14, mededeling gedaan aan de 
Participanten.

13.5  De Managing Partner draagt zorg 
voor de vereffening van de Maat-
schap en legt daarvan aan de 
Participanten rekening en verant-
woording af alvorens tot eventuele 
uitkering aan de  Participanten 
over te gaan.  Uitkering van het 
batig liquidatiesaldo na voldoe-
ning van de schulden van de 
Maatschap geschiedt in gelijke 
delen op iedere Participatie. 

13.6  Gedurende de vereffening blijft 
voor zover mogelijk deze over-
eenkomst van toepassing. 

 

Artikel 14. Mededelingen aan de 
Participanten en de Maatschap
 
14.1  Alle mededelingen aan en 

oproepingen van Participanten 
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geschieden elektronisch mid-
dels e-mail aan het door de 
 Participant opgegeven e-mail-
adres, dan wel bij het ontbreken 
van een e-mailadres schriftelijk 
aan het gekozen domicilie zoals 
laatstelijk ingeschreven in het 
register van Participanten. Iedere 
Participant is gehouden de 
Maatschap mededeling te doen 
van een wijziging in het (e-mail)
adres. Aan het niet (tijdig) ont-
vangen van berichten vanwege 
onjuiste adressering kunnen 
Participanten geen rechten 
ontlenen, indien het bericht 
was geadresseerd aan het laatst 
bekende (e-mail)adres.  

14.2  Alle mededelingen aan de 
Maatschap dienen schriftelijk te 
geschieden aan het adres van de 
Managing Partner zoals dat ten 
tijde van de mededeling stond 
vermeld in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forum

15.1  Op deze overeenkomst is 
 Nederlands recht van toepassing.

15.2  Alle geschillen welke mochten 
ontstaan naar aanleiding van 
deze overeenkomst, zullen 
 partijen in eerste instantie 
 proberen op te lossen  middels 
mediation conform het 
mediation reglement van de 
Mediatorsfederatie Nederland 
zoals dat op de aanvangsdatum 
van de mediation zal luiden. 
Indien het onmogelijk is gebleken 
een geschil als hiervoor bedoeld 
op te lossen met behulp van 
mediation, zal dat geschil 
worden beslecht door arbitrage 
overeenkomstig het reglement 
van het Nederlands Arbitrage 
Instituut. De plaats van arbitrage 
zal Amsterdam zijn en het aantal 
arbiters drie.

Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud 
getekend te Amsterdam op 1 februari 
2019,

____________________________ 
REP Nuts Bolts Kruimeltje B.V.,
Managing Partner

____________________________ 
R. Engelkes,
Eerste Vennoot
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Bijlage 2  ONDERZOEKSRAPPORT ACCOUNTANT

Aan:  De maatschap die de productie van KRUIMELTJE realiseert p/a REP NUTS BOLTS KRUIMELTJE B.V. (hierna de Maatschap)

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben de, in dit Prospectus in hoofdstuk 9 opgenomen, rendementsberekening voor de Maatschap onderzocht. 
De rendementsberekening, met inbegrip van de risico’s zoals deze zijn beschreven in hoofdstuk 12 en de veronderstellingen 
zoals opgenomen in het hoofdstuk rendement, is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Maatschap.

Het is onze verantwoordelijkheid een onderzoeksrapport inzake de rendementsberekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 3400, “Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie”. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden 
 bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses 
met betrekking tot de financiële gegevens en het vaststellen dat de veronderstellingen op de juiste wijze zijn verwerkt.

Ons onderzoek betreffende de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd, kan als gevolg van de
aard van dit onderzoek, slechts resulteren in het geven van een conclusie die een beperkte mate van zekerheid geeft. 
Ons onderzoek betreffende de opstelling en de toelichting van de rendementsberekening resulteert in een oordeel dat een 
redelijke mate van zekerheid geeft. 

Conclusie en oordeel
Op grond van ons onderzoek van de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd is ons niets gebleken op grond 
waarvan wij zouden moeten concluderen dat de veronderstellingen geen redelijke basis
vormen voor de rendementsberekening. 

Naar ons oordeel is de rendementsberekening op een juiste wijze op basis van de veronderstellingen opgesteld.

Overige aspecten
1. Realiseerbaarheid toekomstige uitkomsten

  De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk afwijken van de rendementsberekening, aangezien de veronderstelde
  gebeurtenissen zich veelal niet op gelijke wijze zullen voordoen als hier is aangenomen. De hieruit voortvloeiende 

 afwijkingen kunnen van materieel belang zijn.

2. Beperking in verspreidingskring en het gebruik

  De rendementsberekening en ons onderzoeksrapport zijn opgesteld voor dit prospectus en zijn uitsluitend bestemd voor 
investeerders die geïnteresseerd zijn in de aankoop van Participaties in de Maatschap en kunnen derhalve niet voor andere 
doeleinden gebruikt worden.

Amstelveen, 1 februari 2019

Auren Audit & Assurance Amsterdam B.V., was getekend: M.A. Lodder AA
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Bijlage 3  INSCHRIJFFORMULIER

voor deelname in de maatschap 

ten  behoeve van de productie van 

 KRUIMELTJE (hierna de Maatschap)

Om in te schrijven op twee of meer 

Participaties ad € 5.000 dient u dit 

formulier na invulling, parafering per 

pagina en ondertekening samen met 

een getekende goed leesbare kopie le-

gitimatie (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) 

per post te zenden aan: 

REP NUTS BOLTS KRUIMELTJE 

B.V. p/a EUROGROEI FILMS B.V., 

 Antwoordnummer 60627, 5000 WB 

TILBURG. Indien mogelijk verzoeken 

wij u dit formulier ook te scannen en 

mailen naar info@eurogroeifilms.nl of te 

faxen naar 013-5430948.

De inschrijvingsperiode is geopend 

op 1 februari 2019. Inschrijving blijft 

mogelijk tot 1 maart 2017 17:00 uur of 

zoveel eerder of later als de inschrijving 

wordt gesloten. Inschrijvingen zullen 

in volgorde van binnenkomst worden 

behandeld.

REP NUTS BOLTS KRUIMELTJE 

B.V. gaat ervan uit dat u kennis hebt 

 genomen van de volledige inhoud van 

het Prospectus vastgesteld op 1 februari 

2019 inclusief Bijlagen, alvorens dit 

formulier te ondertekenen. Wij raden u 

uitdrukkelijk aan uw individuele situatie 

met uw eigen (belasting)adviseur door 

te nemen en advies in te winnen over 

de (juridische en fiscale) aspecten van 

participeren in de Maatschap.

1. Door ondertekening van dit 

 formulier verklaart u zich akkoord met 

de voorwaarden van de Maatschap, 

zoals vastgelegd in de maatschapsover-

eenomst (Bijlage 1 bij dit Prospectus). 

Door ondertekening verklaart u dat u 

zich bewust bent dat uw deelname in 

de Maatschap geëffectueerd wordt door 

een daartoe strekkend besluit van de 

vergadering van vennoten dat schriftelijk 

aan u zal worden meegedeeld.

2.  Door ondertekening van dit 

 formulier verklaart u dat u zorg zult 

dragen voor inschrijving als maat 

in de Maatschap bij de Kamer van 

Koophandel

3.  REP NUTS BOLTS KRUIMELTJE B.V. 

behoudt zich het recht voor zonder 

opgaaf van redenen:

a.  inschrijvingen geheel of gedeeltelijk 

niet in aanmerking te nemen;

b.  de inschrijftermijn eerder te sluiten 

of te verlengen;

c.  geheel of gedeeltelijk af te zien van 

plaatsing van Participaties in de 

Maatschap.

4.  Op de door u verstrekte persoons-

gegevens is de Algemene 

 verordening gegevensbescherming 

van toepassing. De Managing 

Partner zal ervoor zorgdragen dat 

persoonlijke gegevens  vertrouwelijk 

worden behandeld. 

  De Managing Partner zal uw 

persoons gegevens uitsluitend ver-

werken en aan  derden ter beschik-

king stellen voor de uitvoering van 

de  Maatschapsovereenkomst. Uw 

naam en woonplaats zullen worden 

vermeld op een lijst van Partici-

panten in de Maatschap die wordt 

verstrekt aan alle participanten. 

  Deze lijst is alleen bedoeld u te 

informeren over de identiteit van uw 

mede-Participanten. U mag de lijst 

niet voor andere doelen gebruiken 

en dient deze geheim te houden. 

Uw gegevens worden niet aan 

derden verstrekt tenzij dit voor de 

hiervoor beschreven doelen nood-

zakelijk is of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting. Uw gegevens 

worden aan de Belastingdienst en 

de Kamer van Koophandel verstrekt. 

Voorts kan EuroGroei Films B.V. 

uw gegevens gebruiken voor het 

aanbieden van nieuwe proposities.

5.  Ondergetekende zal het verschul-

digde bedrag voor het aantal 

Participaties binnen tien werkdagen 

na dagtekening van de bevestiging 

van gunning van de Participaties 

overmaken op bankrekening nummer 

NL09SNSB0871585057 t.n.v. 

Stichting Trust EuroGroei.

Ondergetekende verleent onherroepelijk 

volmacht aan REP NUTS BOLTS 

KRUIMELTJE B.V. om voor en namens 

ondergetekende over te gaan tot het 

ondertekenen van een akte tot het 

 aangaan van een stille maatschap 

en toetreding tot die maatschap één 

en ander conform Bijlage 1 van het 

Prospectus en voorts alle documenten 

te tekenen en alle handelingen te 

verrichten die noodzakelijk of nuttig 

mochten blijken voor het aangaan van 

en toetreden van ondergetekende tot de 

Maatschap.



Ondergetekende verleent onherroepelijk 

volmacht aan REP NUTS BOLTS 

 KRUIMELTJE B.V. om mede voor en 

namens ondergetekende de hierna 

te noemen (rechts)handelingen te 

verrichten:

1.  het aangaan van overeenkomsten 

als bedoeld in artikel 2 lid 3 en arti-

kel 3 lid 1 van de Maatschapsover-

eenkomst;

2.   het aangaan van overeenkomsten 

en verplichtingen betreffende de 

ontwikkeling, financiering, productie 

en exploitatie van KRUIMELTJE;

3.  het verkopen en leveren van aan 

de Maatschap toekomende rechten 

aan REP NUTS BOLTS KRUIMELTJE 

B.V. of een derde in het kader van 

de staking van de activiteiten van de 

Maatschap.

Ondergetekende verklaart zich voorts 

gebonden aan reeds door en/ of ten 

behoeve van de Maatschap afgesloten 

overeenkomsten met betrekking tot de 

ontwikkeling, financiering, productie en 

exploitatie van KRUIMELTJE, waaraan 

hij voor zover nodig alsnog rechtstreeks 

gebonden zal worden.

INSCHRIJVING

Ondergetekende schrijft zich hierbij in 

op twee (2) of meer, nl.: ........ Participa-

ties à € 5.000 (zegge vijfduizend euro), 

derhalve tot een totaalbedrag van 

€  .......... .000 zegge (voluit in letters) 

............................................................

............................................................

in het vermogen van de Maatschap ten 

behoeve van de productie van 

KRUIMELTJE.

Natuurlijke persoon / Rechtspersoon

Naam en voorletters:  m/v 

Rechtspersoon (indien van toepassing): KvK nummer: 

Adres:  

Postcode en plaatsnaam:  

Telefoonnummer: 

Faxnummer: 

E-mailadres:

Burgerservicenummer:

Geboortedatum: 

Houder van paspoort/rijbewijs nr.: 

(waarvan een ondertekende kopie is bijgevoegd die na inzage zal worden vernietigd)

Bankrekening nr.: 

REP NUTS BOLTS KRUIMELTJE B.V. behoudt zich nadrukkelijk het recht van gunning voor.

De bankrekening die de Participant gebruikt om het verschuldigde bedrag ter inschrijving te betalen, zal tevens 

worden gebruikt om de te verdelen exploitatie-opbrengsten op te storten.

Aldus ondertekend op te

Handtekening:
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