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Kernpunten Project Bruinisse Vastgoed


Het Project: Financiering van de koop en restyling door Bruinisse Vastgoed B.V. van
58 recreatiewoningen op vakantiepark Aquadelta te Bruinisse. Totale investeringsbegroting,
inclusief onvoorziene kosten € 13.850.000,-.



Geldlening maximaal groot € 13.850.000,- te verstrekken door Geldgevers via
ZIB Crowdfunding, aan Bruinisse Vastgoed B.V., ten behoeve van het Project. Er zal door
Bruinisse Vastgoed B.V. geen bancaire financiering worden aangetrokken.



De 58 recreatiewoningen zullen door Bruinisse Vastgoed B.V. verhuurd gaan worden aan
Roompot Recreatie Beheer B.V. op basis van een 15-jarige ‘triple-netto’ huurovereenkomst
met een huursom ad € 1.125.000,- en een jaarlijkse indexatie van 1,5%. Alle kosten van
exploitatie, onderhoud en vervanging zijn voor rekening van de huurder. Roompot Holding
B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de huurverplichtingen.



Geldgevers kunnen investeren vanaf € 2.500,- of een veelvoud daarvan. Via het platform
ZIB Crowd kan een particuliere investeerder maximaal € 80.000,- in projecten investeren.
Voor rechtspersonen (B.V.) geldt geen maximum.



Geldgevers ontvangen op de Geldlening een rente van 5% (waarvan 4% op jaarbasis,
enkelvoudig, vóór belasting en 1% op jaarbasis bij aflossing). Rente wordt achteraf per
kwartaal uitbetaald, voor het eerst per 2 april 2018.



De looptijd van de Geldlening is 15 jaar. Tussentijds vinden aflossingen plaats. Geldgevers
hebben de mogelijkheid zich halfjaarlijks aan te melden voor aflossing. Indien er geen
aanmeldingen zijn, wordt het af te lossen bedrag pro rata verdeeld over de Geldgevers.
Gedurende de eerste 1,5 jaar is geen sprake van verplichte aflossing, maar kunnen Geldgevers
zich wel aanmelden voor vrijwillige aflossing.



Er worden zekerheden gevestigd ten behoeve van de Geldgevers: eerste hypotheekrecht op
recreatiewoningen en verpanding huurpenningen. Het onroerend goed heeft een
taxatiewaarde ad € 16,1 mln.



De vorderingen uit hoofde van de Geldlening zijn niet verhandelbaar of overdraagbaar.



ZIB Crowdfunding kwalificeert de investering in het project volgens haar risicoclassificatie als
Defensief (A, I).



Geldgevers betalen bij storting eenmalig 2% Emissiekosten. Deze kosten verhogen het te
storten bedrag en worden niet meegenomen bij de berekening van rente. Er zijn overigens
geen jaarlijkse kosten voor de Geldgevers voor het crowdfundingplatform.



Inschrijving is mogelijk na presentatie van het volledige Informatie Memorandum ultimo
november 2017. Storting van de investering is gepland per 9 januari 2018.



ZIB Crowdfunding B.V. heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor
het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000039.
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1. Inleiding
1.1.

Bestudering van het gehele Informatie Memorandum

Iedere beslissing tot inschrijving en deelname als Geldgever bij ZIB Crowdfunding B.V. (hierna:
ZIB Crowdfunding) voor de financiering van Bruinisse Vastgoed B.V (hierna: Bruinisse Vastgoed) moet
zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum, door degene die
investeert.
In het algemeen kan gesteld worden dat aan het investeren in (de financiering van) vastgoed, risico’s
verbonden zijn. Betrokken partijen hebben getracht deze risico’s, ten behoeve van (potentiële)
Geldgevers, te beperken. In hoofdstuk 4 van dit Informatie Memorandum zijn alle materiële
risicofactoren omschreven en toegelicht. Indien deze risico’s zich voordoen kan dit tot gevolg hebben
dat de rentebetalingen en aflossingen niet of later door de Geldnemer worden uitbetaald en kan het
zijn dat Geldgevers minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd.
Vanwege het risicodragende karakter van deze financiering is het niet aan te raden dat een Geldgever
deelneemt die zich niet kan permitteren zijn Geldlening geheel of gedeeltelijk te verliezen.

1.2.

Aanwijzingen vooraf

•
•
•
•

•

U dient kennis te hebben genomen van de volledige tekst van dit Informatie Memorandum.
Het betreft een risicodragende maar defensieve belegging.
Aangeraden wordt niet deel te nemen met geleend geld.
U dient voldoende liquiditeit aan te houden om op de (middel)lange termijn te kunnen
blijven voldoen aan uw (financiële) verplichtingen (inclusief onvoorziene uitgaven).
In het geval dat de rentevergoeding lager is dan verwacht en/of de aflossingen op de
Geldlening niet of later worden betaald, dient u dit te kunnen compenseren met uw
vermogen en/of andere inkomsten.
De Geldlening is bestemd voor aankoop en restyling van het in dit Informatie Memorandum
beschreven Vastgoed.
Het betreft een lange termijn belegging omdat de investeringshorizon maximaal vijftien jaar
bedraagt. Er is sprake van tussentijdse aflossingen waardoor de mogelijkheid bestaat dat uw
inleg eerder wordt terugbetaald.
Geadviseerd wordt maximaal 10% van uw Vrij belegbaar vermogen te investeren via
crowdfunding.
In het algemeen wordt aangeraden maximaal 20% van uw beleggingsportefeuille in vastgoed
of in vergelijkbare projecten te beleggen.
Aangeraden wordt uw investeringen in crowdfunding te spreiden over verschillende
leningen.
ZIB Crowdfunding geeft geen beleggings- of investeringsadvies.

1.3.

Deelname

Iedere Geldgever dient zich, naar de mening van de directie van ZIB Crowdfunding, bewust te zijn van
de navolgende criteria:

•
•
•
•
•
•

Deelname als Geldgever is mogelijk vanaf € 2.500,- per persoon of veelvouden daarvan, en maximaal
€ 80.000,- per persoon per crowdfundingplatform (voor particuliere investeerders). Voor
investeringen door rechtspersonen (B.V.) geldt geen maximum. De vorderingen uit hoofde van de
Geldleningen zijn niet verhandelbaar of overdraagbaar. Op de inschrijving zijn de Algemene
Voorwaarden ZIB Crowdfunding versie 16-10-2017 van toepassing (Bijlage I van dit Informatie
Memorandum en beschikbaar op www.zibcrowd.nl).
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Inschrijven als Geldgever is mogelijk vanaf 15 november 2017 tot en met 31 december 2017.
ZIB Crowdfunding is bevoegd de inschrijvingstermijn te verlengen. Inschrijven kan via
www.zibcrowd.nl of door het insturen van het Inschrijfformulier (met bijbehorende documenten
Geldleningsovereenkomst, Investeerderstoets en Wwft formulier; zie bijlagen bij dit Informatie
Memorandum) naar ZIB Crowdfunding, Postbus 160, 4330 AD Middelburg.

1.4.

Overige voorwaarden

Op deelname als Geldgever is de Geldleningsovereenkomst van toepassing zoals opgenomen als
bijlage IV bij dit Memorandum. De Geldgevers zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten of
schulden van ZIB Crowdfunding of Bruinisse Vastgoed. De Geldgevers kunnen maximaal de verstrekte
Geldlening (inclusief Emissiekosten) verliezen.
De mogelijkheid om als Geldgever deel te nemen staat open voor in Nederland woonachtige
particulieren alsmede voor in Nederland gevestigde rechtspersonen maar niet voor naar Nederlands
fiscaal recht transparante entiteiten, zoals een maatschap of commanditaire vennootschap.
Over de inschrijvingen van Geldgevers is niemand gemachtigd informatie te verschaffen of
verklaringen af te leggen die niet in het Informatie Memorandum zijn opgenomen, zonder schriftelijke
toestemming vooraf van de directie van ZIB Crowdfunding.

2. ZIB Crowdfunding
2.1.

Officiële en handelsnaam

2.2.

Vestigingsplaats, rechtsvorm, toepasselijke wetgeving en regels

De officiële naam van het crowdfundingplatform is ZIB Crowdfunding B.V. en als handelsnaam worden
ZIB Crowd en ZIB Crowdfunding gebruikt.

De Initiatiefnemer is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, opgericht op 13 mei 2015 en
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63311682. ZIB Crowdfunding is statutair gevestigd
aan Park Veldzigt 2 te (4336 DX) Middelburg, Nederland.
ZIB Crowdfunding voldoet aan de eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt. Het
crowdfundingplatform heeft in dit kader het platform bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
aangemeld en de benodigde ontheffing ontvangen voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en
staat geregistreerd onder nummer 19000039. Het crowdfundingplatform staat onder toezicht van de
Autoriteit Financiële Markten.

2.3.

Aard van de activiteiten van het crowdfundingplatform

ZIB Crowdfunding is specifiek tot stand gebracht voor het oprichten en het exploiteren van het
crowdfundingplatform. ZIB Crowdfunding richt zich op verstrekken van vastgoedfinancieringen.
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2.4.

Crowdfunding als financieringsinstrument

2.5.

Bestuurders ZIB Crowdfunding

2.6.

Structuur

Er bestaan diverse structuren die het financieren van vastgoed voor de particuliere investeerder
aantrekkelijk maken. Naast bancaire financiering of commanditaire vennootschappen of een
maatschap is crowdfunding een relatief nieuw financieringsinstrument. Crowdfundingplatforms
worden opgericht om Geldgevers en Geldnemers bij elkaar te brengen zonder tussenkomst van
banken. Voordeel is de directe vorm en flexibiliteit. De onderlinge afspraken tussen de Geldgevers,
Geldnemers en het crowdfundingplatform worden vastgelegd in de Algemene Voorwaarden en
Geldleningsovereenkomsten.

De dagelijkse leiding van ZIB Crowdfunding is in handen van mw. A.C. Oosterlinck-IJsebaert en
dhr. J.F. van den Ouden. Ten aanzien van de bestuurders van ZIB Crowdfunding geldt het volgende:
a) Er zijn geen veroordelingen in verband met fraudemisdrijven.
b) Er zijn geen bijzonderheden over eventuele faillissementen, surseances of liquidaties waarbij de
bestuurders betrokken waren en daarbij handelden in het kader van één van de hiervoor door
hen vervulde functies.
c) Er zijn geen nadere bijzonderheden over door wettelijke of toezichthoudende autoriteiten (met
inbegrip van erkende beroepsorganisaties) officieel en openbaar geuite beschuldigingen en/of
opgelegde sancties waarvan de bestuurders het voorwerp waren en geen van de bestuurders is
ooit door een rechterlijke instantie onbekwaam verklaard om te handelen als lid of in het kader
van de bestuur, leidinggevende of toezichthoudende organen van een financiële instelling.
d) Tussen de bestuurders van ZIB Crowdfunding bestaat geen familieband.

De structuur van het Project kan als volgt worden weergegeven:

Investeerders/Geldgevers (‘’Crowd’’)
De particuliere investeerder die zijn privémiddelen beschikbaar stelt, dan wel de rechtspersoon die
vanuit zijn onderneming zakelijk vermogen ter investering beschikbaar stelt, ter financiering van het
Project: de aankoop en restyling van 58 woningen op het vakantiepark Aquadelta te Bruinisse.
Crowdfundingplatform: ZIB Crowdfunding B.V.
ZIB Crowdfunding B.V. is statutair gevestigd te Middelburg en kantoorhoudende aan Park Veldzigt 2
te 4336 DX Middelburg, is naar Nederlands recht tot stand gekomen en de akte van oprichting is op
13 mei 2015 verleden door VAD Notarissen NV te Rotterdam en is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamers van Koophandel onder nummer 63311682. Bestuurders: mw. A.C. OosterlinckIJsebaert en J.F. van den Ouden Management B.V. vertegenwoordigd door dhr. J.F. van den Ouden.
Beiden zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s).
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Beheerder gelden: Stichting Derdengelden ZIB Crowd
Stichting Derdengelden ZIB Crowd is statutair gevestigd te Middelburg en kantoorhoudende aan
Park Veldzigt 2 te 4336 DX Middelburg, is naar Nederlands recht tot stand gekomen en de akte van
oprichting is op 8 mei 2016 verleden door VAD Notarissen NV te Rotterdam en is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 66206324.
Stichting Derdengelden ZIB Crowd is opgericht teneinde de geldstromen tussen Geldgevers en
Geldnemer gescheiden te houden van het platform. En heeft tevens als doel gelden en andere
vermogensbestanddelen van betrokken partijen veilig te stellen. Alle betalingen lopen via deze
stichting.
Bestuursleden van de Stichting zijn: J.F. van den Ouden Management B.V. (voorzitter),
mw. A.C. Oosterlinck-IJsebaert (secretaris) en T.W. van der Have Management B.V. (penningmeester).
Beheerder zekerheden: Stichting Zekerheden ZIB Crowd
Stichting Zekerheden ZIB Crowd is statutair gevestigd te Middelburg en kantoorhoudende aan
Park Veldzigt 2 te 4336 DX Middelburg, is naar Nederlands recht tot stand gekomen en de akte van
oprichting is op 27 mei 2016 verleden door VAD Notarissen NV te Rotterdam en is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 66124786.
Teneinde de benodigde zekerheden voor de Geldgevers te kunnen vestigen, is de Stichting
Zekerheden ZIB Crowd opgericht. Ten gunste van deze Stichting wordt, tot zekerheid van betaling aan
de gezamenlijke Geldgevers, een eerste hypotheekrecht en eerste akte van verpanding
huurpenningen gevestigd. Indien de Geldnemer in verzuim is, kan de Stichting Zekerheden het
zekerheidsrecht uitwinnen. De Stichting Zekerheden zal vervolgens de executie-opbrengst naar rato
uitkeren aan de Geldgevers. Bestuursleden van de Stichting zijn: J.F. van den Ouden Management B.V.
(voorzitter), A.C. Oosterlinck-IJsebaert (secretaris) en T.W. van der Have Management B.V.
(penningmeester).
Als toezichtorgaan van de Stichting Derdengelden ZIB Crowd en Stichting Zekerheden ZIB Crowd is een
Raad van Toezicht aangesteld. Tot bestuursleden van de Raad van Toezicht zijn benoemd: voorzitter
mw. drs. K.M.H. Peijs (politica, voormalig minister VWS en voormalig commissaris van de Koningin in
Zeeland); vicevoorzitter dhr. G.R.J. van Heukelom (politicus en voormalig gedeputeerde van de
Provincie Zeeland); secretaris dhr. drs. L.L. Schoots (interim bestuurder zorgsector).
Geldnemer/eigenaar Vastgoed: Bruinisse Vastgoed B.V.
Bruinisse Vastgoed B.V. is statutair gevestigd te Kamperland en kantoorhoudende aan
Mariapolderseweg 1 te 4493 PH Kamperland, is naar Nederlands recht tot stand gekomen en de akte
van oprichting is 27 oktober 2017 verleden door De Zeeuwse Alliantie Notarissen te Goes en is
ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 69938768 en
verwerft het eigendom van het vastgoed en is de Verhuurder van het Vastgoed. Bestuurder van de
vennootschap is RP Group B.V.
Huurder/exploitant Roompot Recreatie Beheer B.V.
Roompot Recreatie Beheer B.V. is statutair gevestigd te Kamperland en kantoorhoudende aan
Mariapolderseweg 1 te 4493 PH Kamperland, is naar Nederlands recht tot stand gekomen en de akte
van oprichting is 27 november 1969 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van
Koophandel onder nummer 22016130.
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3. Aanbieding
3.1.

Algemeen

3.2.

Redenen voor het Aanbod

3.3.

Bestemming gelden

ZIB Crowdfunding bemiddelt in het aantrekken van opvorderbaar geld, bijeen te brengen door
Geldgevers om deze vervolgens als Geldlening te verstrekken aan Bruinisse Vastgoed.

De Geldlening die aan Bruinisse Vastgoed wordt verstrekt wordt gebruikt voor de aankoop en restyling
van 58 woningen op vakantiepark Aquadelta te Bruinisse.

Met de aan Bruinisse Vastgoed te verstrekken Geldlening wordt de aankoop en restyling van
58 recreatiewoningen gefinancierd. Dit Vastgoed wordt door de Geldnemer gekocht van de huidige
eigenaar en wordt vervolgens voor lange termijn (15 jaar) verhuurd aan
Roompot Recreatie beheer B.V.

4. Risicofactoren

De directie van ZIB Crowdfunding is van mening dat de hieronder vermelde factoren de meest
significante risico’s vormen die verbonden zijn aan de verstrekking van een Geldlening ten behoeve
van dit Project. Deze risico’s kunnen elkaar versterken. De risico’s zijn in algemene aard gelegen in de
waardeveranderingen van het Vastgoed als gevolg van wijzigingen in vraag- en aanbodverhoudingen,
algemene economische ontwikkelingen, (kwaliteit van) de Huurder, rentestand en inflatie. Het is
echter niet uit te sluiten dat andere, niet beschreven risico’s, zich op enig moment voordoen die van
invloed zijn op het rendement en de vermogenspositie van de Geldnemer. ZIB Crowdfunding
garandeert dan ook niet dat de opgenomen risicofactoren een volledig overzicht vormen van de
potentiële risico’s verbonden aan het verstrekken van een Geldlening.
De risico’s van de te verstrekken financiering worden hierna beschreven. Indien zich onverhoopt een
calamiteit voordoet, dan zou dit van invloed kunnen zijn op de geprognosticeerde cashflow en het
rendement. Als gevolg hiervan kunnen de rentebetalingen en aflossingen niet of later door de
Geldnemer worden uitbetaald en kan het zijn dat Geldgevers minder terugkrijgen dan zij hebben
ingelegd. Dit geldt voor alle hieronder genoemde risico’s.
Huurrisico
Het huurrisico is onder meer het risico dat de Huurder haar verplichtingen uit de Huurovereenkomst
niet nakomt waardoor de huurrelatie tussen Verhuurder en Huurder wordt verbroken en er (tijdelijk)
geen nieuwe huurder gevonden kan worden, danwel dat de Huurder bereid is tegen een lagere prijs
te gaan huren en dit door de Verhuurder wordt geaccepteerd. In dit kader tekent
Roompot Holding B.V. mee op het huurcontract ter zekerstelling van nakoming van de
huurverplichtingen op basis waarvan de financieringslasten kunnen worden nagekomen.
Debiteurenrisico
Dit betreft het risico dat de Huurder niet aan de betalingsverplichting(en) jegens Verhuurder kan
voldoen waardoor de Huurovereenkomst wordt ontbonden. In dit kader tekent Roompot Holding B.V.
mee op het huurcontract ter zekerstelling van nakoming van de huurverplichtingen op basis waarvan
de financieringslasten kunnen worden nagekomen.
Renterisico
ZIB Crowdfunding zal aan Bruinisse Vastgoed een Geldlening verstrekken waarover rente is
verschuldigd gedurende de gehele duur van de Geldlening en vanaf het moment dat de Geldlening
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wordt verstrekt. De rente bedraagt 5% (waarvan 4% op jaarbasis, enkelvoudig, vóór belasting en 1%
op jaarbasis bij aflossing). De rente wordt achteraf per kwartaal uitbetaald, op de eerste werkdag na
afloop van het kwartaal, voor het eerst per 2 april 2018. De rente bij aflossing 1% (enkelvoudig per
jaar) wordt per halfjaar uitgekeerd op de eerste werkdag na afloop van het halfjaar, voor het eerst per
2 juli 2018. De afspraken gelden voor de gehele duur van de overeenkomst. Op de Geldlening is op
basis van de gemaakte afspraken voor Geldgevers geen sprake van een renterisico anders dan onder
invloed van andere in dit hoofdstuk genoemde risico’s.
Onderhouds- en vervangingsrisico
Bij Vastgoed is de staat van onderhoud van belang. Gegeven het feit dat het Vastgoed bij aanvang van
de huurperiode geheel gerestyled wordt en op basis van de Huurovereenkomst de onderhouds- en
vervangingskosten voor rekening en risico van de Huurder komen, is dit risico gedurende de Looptijd
van de Huurovereenkomst beperkt. Indien de Huurder niet aan zijn verplichtingen voldoet, komt het
onderhoud en de vervanging voor rekening en risico van de Verhuurder.
Aansprakelijkheidsrisico
ZIB Crowdfunding en de Geldgevers zijn niet aansprakelijk voor handelingen van Geldnemer. De
aansprakelijkheid die Bruinisse Vastgoed heeft uit hoofde van de verhuur van het Vastgoed aan
Roompot Recreatie Beheer B.V. is vanwege de ‘triple-netto’ Huurovereenkomst grotendeels
uitgesloten.
Inflatierisico
In de prognose van Bruinisse Vastgoed is uitgegaan van inkomsten op basis van het uitdienen van de
Huurovereenkomst met Roompot Recreatie Beheer B.V. Daarin is geregeld dat de huur gedurende de
gehele Looptijd jaarlijks met 1,5% zal worden geïndexeerd. Voor de kosten is uitgegaan van
inschattingen van zowel de hoogte van de kosten als een stijging daarvan, overeenkomstig een
geschat inflatiecijfer (1,5%) voor de komende jaren. De kosten die aan inflatie onderhevig zijn, kunnen
uiteindelijk afwijken waardoor de cashflow van Bruinisse Vastgoed kan worden beïnvloed.
Uittredingsrisico
Mede vanwege regelgeving is verhandelbaarheid van de vorderingen van Geldgevers uitgesloten. Dit
betekent dat de door de Geldgevers verstrekte financiering in beginsel voor de gehele duur van de
Geldlening (15 jaar) vastligt. Door aflossingen zal het uitstaande saldo gedurende de looptijd van de
Geldlening afnemen en is het mogelijk dat de werkelijke looptijd korter is dan 15 jaar.
Er is tevens sprake van een zogenoemd “lock-up risico”. Dit is het risico dat de vorderingen van de
Geldgevers niet direct en op ieder gewenst moment zijn om te zetten in liquide middelen. Alleen
doordat er sprake is van aflossingen worden de door de Geldgevers verstrekte financieringen
periodiek en ten dele liquide gemaakt. De Geldgever kan zich aanmelden om voor (gedeeltelijke)
terugbetaling van de Geldlening in aanmerking te komen (voor werkwijze zie Hoofdstuk 5.3).
Informatierisico
Dit betreft het risico dat de door ZIB Crowdfunding, en/of Bruinisse Vastgoed verstrekte informatie
onjuist en/of verouderd en/of onvolledig is. ZIB Crowdfunding heeft de nodige zorg betracht bij het
onderzoeken van deze informatie.
Juridisch risico
Bij de uitwerking van de structuur zoals verwoord in dit Informatie Memorandum, is een groot aantal
partijen betrokken. Hoewel de getroffen regelingen en de gemaakte overeenkomsten met zorg zijn
opgesteld, valt niet uit te sluiten dat interpretatieverschillen kunnen ontstaan, dan wel dat zich
onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen.
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Risico van projectwijziging
ZIB Crowdfunding kan na verstrekking van de Geldlening worden geconfronteerd met onvoorziene
omstandigheden waardoor de uitgangspunten, waarvan bij de samenstelling van dit Informatie
Memorandum is uitgegaan, zijn gewijzigd. In het geval deze omstandigheden zich voordoen, zal
ZIB Crowdfunding naar bevind van zaken handelen en alsnog naar beste kunnen meewerken aan de
uitvoering van het Project, op basis van de alsdan nieuw ontstane uitgangspunten. Daarbij zal zoveel
mogelijk gehandeld worden om de doelen, in de geest van hetgeen in dit Informatie Memorandum is
vermeld, te realiseren.
Exploitatierisico
In de prognose is uitgegaan van inkomsten bij de Geldnemer op basis van het uitdienen van de
Huurovereenkomst met Roompot Recreatie Beheer B.V. Daarin is geregeld dat gedurende de looptijd
van de Huurovereenkomst de huur jaarlijks met 1,5% zal worden geïndexeerd. Voor de kosten is
uitgegaan van inschattingen van zowel de hoogte van de kosten als een stijging daarvan,
overeenkomstig een geschat inflatiecijfer (1,5%) voor de komende jaren. Hoewel de inschattingen zo
realistisch mogelijk zijn gemaakt, kunnen er afwijkingen in de cashflow optreden tijdens de looptijd
van de Geldlening.
Onverzekerbare risico’s
Het risico bestaat dat natuurrampen, atoomreacties, vliegtuigrampen, oorlog, terreur, etc. het
Vastgoed beschadigen en daarmee de verhuur- en/of verkoopopbrengsten vertragen of verminderen.
Bovendien kan dit hoge herstelkosten met zich meebrengen of het Vastgoed geheel of gedeeltelijk
vernietigen. Het Vastgoed wordt door de Huurder op de in Nederland gebruikelijke manier tegen deze
risico’s verzekerd. Verzekeringsmaatschappijen sluiten echter delen van deze risico’s nadrukkelijk uit.
Calamiteiten die niet of niet tegen marktconforme condities verzekerbaar zijn, blijven (in)direct voor
risico van de Geldnemer.
(Rest)waarderisico
Het (rest)waarderisico is het risico dat de waarde van het Vastgoed bij vervreemding lager ligt dan het
totaal van de gedane investeringen. Waardeschommelingen doen zich meestal voor bij wijzigende
marktomstandigheden (vraag en aanbod). Daarnaast hebben onder meer de volgende factoren
invloed op de waarde: inflatie, rentestand, onderhoud, planologische ontwikkelingen, courantheid
etc. Dit risico wordt voor de Geldgevers beperkt door de volledige aflossing uit de huurstroom binnen
de looptijd van het huurcontract alsmede door de te vestigen zekerheden in combinatie met de medeaansprakelijkheid van Roompot Holding B.V. voor nakoming van Geldgevers de huurverplichtingen.
Milieurisico
Het is Geldnemer niet bekend dat er feiten zijn waaruit blijkt dat het Vastgoed is verontreinigd met
giftige, chemische, nucleaire en/of radiologische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het
aannemelijk is dat deze verontreiniging op grond van de nu geldende milieuwetgeving en/of
milieurechtspraak en/of vergunningen aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere
maatregelen. Geldnemer heeft verklaard dat door daartoe bevoegde instanties geen verbeteringen,
herstellingen of andere voorzieningen (waaronder begrepen onderzoeks- en saneringsaanbevelen)
aan het Vastgoed zijn voorgeschreven. Het verlenen van een omgevingsvergunning of een “verklaring
van geen bezwaar” is ter competentie van de overheid. Op basis van de huidige wetgeving garandeert
Bruinisse Vastgoed dat de bodem voor het beoogde gebruik en bestemming geschikt is.
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Wetgevingsrisico
Een onzekere factor bij het investeren in Vastgoed is de politiek. Wijziging van bepalingen ten aanzien
van bodemverontreiniging, bestemmingsplannen, huurbescherming, arbeidsomstandigheden en
fiscaliteit hebben in het verleden de nodige gevolgen gehad. Hoewel er momenteel geen ingrijpende
wijzigingen worden verwacht, is het niet uit te sluiten dat de wetgeving in Nederland (inclusief
jurisprudentie) de komende jaren gewijzigd zal worden. Dit zou mogelijk juridische, fiscale en/of
financiële consequenties voor de Geldnemer tot gevolg kunnen hebben.
Risico’s met betrekking tot toekomstverwachtingen
In dit Informatie Memorandum worden toekomstverwachtingen gepresenteerd die zijn gebaseerd op
aannames, verwachtingen en informatie die per november 2017 ter beschikking staan van
ZIB Crowdfunding. Iedere (potentiële) Geldgever dient te beseffen dat men deze
toekomstverwachtingen met de nodige voorzichtigheid moet interpreteren. ZIB Crowdfunding heeft
niet de intentie of de verplichting de toekomstverwachtingen na verschijning van dit Informatie
Memorandum aan te passen anders dan dat zij verplicht is volgens de van toepassing zijnde wet- of
regelgeving.
Risico van belangenverstrengeling
In de samenwerking en de transacties met de bij ZIB Crowdfunding, Bruinisse Vastgoed en Roompot
Recreatie Beheer B.V. betrokken partijen is niet uit te sluiten dat deze samenwerking en/of transacties
kunnen leiden c.q. hebben geleid tot mogelijke belangenverstrengeling (onder meer m.b.t.
directievoering, stemgerechtigdheid, leveringen, verrichten van werkzaamheden etc.). Dergelijke
samenwerking of transacties vinden onder marktconforme voorwaarden plaats en, indien dat niet het
geval zou zijn, wordt aan de Geldgevers opgave van redenen voor de anders dan marktconforme
voorwaarden gedaan.
Nederlandse economie
Het is in het algemeen mogelijk dat, ten gevolge van gewijzigde economische vooruitzichten, een
conjunctuurdaling en/of een overaanbod van gelijksoortig vastgoed, de (huur)prijzen zullen dalen. Dat
is bij deze investering afgedekt door een langlopende huurovereenkomst aan te gaan met een vaste
huursom met indexering.
Spreidingsrisico
ZIB Crowdfunding verstrekt een Geldlening in het Vastgoed dat verhuurd gaat worden aan
Roompot Recreatie Beheer B.V. Er is geen sprake van een gespreide belegging. Door deze beperkte
spreiding lopen de Geldgevers risico.
Alle hierboven genoemde potentiële risico’s kunnen van invloed zijn op de geprognosticeerde
cashflow en het rendement van de Geldnemer. Als gevolg daarvan kunnen de rentebetalingen en
aflossingen niet of later door de Geldnemer worden uitbetaald en kan het zijn dat Geldgevers minder
rente krijgen of minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd.

5. Financieringsstructuur
5.1.

Beschrijving van de totale financieringsopzet

De totale investering, inclusief werkkapitaal en onvoorzien, bedraagt € 13.850.000,- (exclusief BTW).
Het is de ambitie van Initiatiefnemer de volledige investering van € 13.850.000,- te funden door de
Geldgevers via crowdfunding. Er is geen sprake van een bancaire financiering. De totale financiering
wordt aangewend voor de aankoop en restyling van het Vastgoed.
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5.2.

Details financiering

Onderstaand de uitgangspunten van de financiering te verstrekken via bemiddeling door
ZIB Crowdfunding aan Bruinisse Vastgoed:
Geldlening Crowdfunding
Rentepercentage
Rentevaste periode
Rentebetaling

Aflossing

Vervroegde aflossing
Looptijd
Zekerheden

Maximaal € 13.850.000,Van 5% (waarvan 4% op jaarbasis, enkelvoudig, vóór belasting en 1%
op jaarbasis bij aflossing).
15 jaar, tot 15 januari 2033.
De rente van 4% wordt achteraf op kwartaalbasis betaald*). De rente
van 1% op jaarbasis bij aflossing wordt achteraf op halfjaarbasis
betaald. Uitbetaling aan Geldgevers vindt plaats z.s.m. na afsluiting
van het kwartaal doch uiterlijk binnen 5 dagen.
Achteraf op halfjaarbasis in veelvouden van € 2.500,-. Uitbetaling aan
Geldgevers vindt plaats z.s.m. na afsluiting van het halfjaar doch
uiterlijk binnen 5 dagen.
Conform aflosschema uit de cashflowprognose (bijlage VI).
Volgens de liquiditeitsprognose oplopend van € 100.000,- in 2018,
€ 250.000,- in 2019, € 550.000,- in 2020, € 750.000,- in 2021 tot en
met 2023, € 950.000,- in 2024, € 1.050.000,- in 2025, € 1.100.000,- in
2026, € 1.150.000,- in 2027, € 1.200.000,- in 2028, € 1.250.000,- in
2029, € 1.300.000,- in 2030 tot € 1.350.000,- in 2031 en 2032.
De aflossingen in 2018 tot medio 2019 zullen alleen op verzoek van
Geldgever plaatsvinden, zoals opgenomen in het aflosschema.
Op aflossingsdata jaarlijks mogelijk zonder boeterente.
15 jaar, tot 15 januari 2033.
1e hypotheek ten bedrage van de hoofdsom van de te verstrekken
Geldlening op het Vastgoed ten behoeve van de Stichting Zekerheden
ZIB Crowd namens de Geldgevers, 1e pandrecht op huurpenningen
ten behoeve van de Stichting Zekerheden ZIB Crowd namens de
Geldgevers,
mede-ondertekening
huurovereenkomst
door
Roompot Holding B.V.

*) De eerste rentebetaling betreft de periode van 15 januari 2018 tot en met 31 maart 2018.

5.3.

Aflossing crowdfunding

Aanmelden voor aflossing
De Geldgever kan zich aanmelden om voor (gedeeltelijke) terugbetaling van zijn Geldlening in
aanmerking te komen op de aflossingsdata. Alle Geldgevers ontvangen daarvoor halfjaarlijks een
uitnodiging via ZIB Crowdfunding.
Geldgevers kunnen zich ieder jaar vóór 1 juni en 1 november bij ZIB Crowdfunding aanmelden om in
aanmerking te komen voor aflossing. Bij te veel c.q. te weinig aanmeldingen zal door notariële loting
worden bepaald welke Geldgevers voor welk bedrag in aanmerking komen. Wanneer u niet in
aanmerking wilt komen, hoeft u niet te reageren. Zijn er te weinig Geldgevers die aflossing willen
ontvangen, dan zal de notaris overgaan tot uitloting. Bij deze loting worden alle klantnummers
ingevoerd. Wordt er voor een hoger bedrag aangemeld dan beschikbaar is voor aflossing, dan zal de
notaris loten onder de aanmeldingen. In dergelijk geval kan het zo zijn dat er aan de vrijwillige
aanmelders minder of geen aflossing wordt gedaan.
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Vervroegde extra aflossing
Het is de Geldnemer toegestaan vervroegd extra af te lossen op de Geldlening. De aflossingen dienen
plaats te vinden op aflossingsdata in afgeronde bedragen van € 10.000,-. Over de extra aflossing is
geen boeterente verschuldigd. De extra aflossingen worden op basis van de reguliere voor deze
Geldlening geldende methodiek verdeeld over de Geldgevers.
Aflossing uit verkoop recreatiewoningen
Het is de Geldnemer toegestaan de overeengekomen aflossingen en eventuele vervroegde extra
aflossingen te voldoen uit de verkoopopbrengst van een of meerdere recreatiewoningen die
onderdeel uitmaken van het Project, op de voorwaarde dat na verwerking van de aflossing(en) het
pro resto bedrag van de Geldlening niet hoger is dan 85% van de marktwaarde van het resterende
deel van het onroerend goed.

5.4.

Voorwaarden voor financiering

Voordat ZIB Crowdfunding (via Stichting Derdengelden ZIB Crowd) de Geldlening aan
Bruinisse Vastgoed kan verstrekken, dient de Geldnemer aan onderstaande voorwaarden voor de
Geldlening te voldoen danwel onderstaande documenten te hebben gepresenteerd:
 definitieve en door alle partijen getekende koopovereenkomsten betreffende
58 recreatiewoningen;
 sluitende investeringsbegroting inzake restyling van de 58 recreatiewoningen;
 door Verhuurder en Huurder en Roompot Holding B.V. getekende Huurovereenkomst;
 aan alle (gemeentelijke) vergunningsvereisten wordt voldaan;
 verkrijgen van het recht van eerste hypotheek ten bedrage van de hoofdsom van de te
verstrekken Geldlening op het Vastgoed ten behoeve van de Stichting Zekerheden ZIB Crowd
namens de Geldgevers;
 verkrijgen van het recht van eerste pandrecht op huurpenningen ten behoeve van de Stichting
Zekerheden ZIB Crowd namens de Geldgevers;
 gebruikelijke verzekering van de 58 recreatiewoningen;
 3-jaarlijkse hertaxatie van de recreatiewoningen in het Project.
In de Algemene Voorwaarden (bijlage I van dit Memorandum) alsook in de Geldleningsovereenkomst
tussen Geldgevers en Bruinisse Vastgoed (bijlage IV van dit Memorandum), is vastgelegd wanneer de
Geldlening opeisbaar is en welke stappen door de directie van ZIB Crowdfunding dienen te worden
ondernomen indien de Geldnemer niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet. Direct na het
ontstaan van de betalingsachterstand gaat de directie van ZIB Crowdfunding in overleg met de
Geldnemer. Daarna worden zowel de directie en RvT van de Stichting Derdengelden ZIB Crowd en
Stichting Zekerheden ZIB Crowd, als ook de Geldgevers geïnformeerd over de situatie en mogelijke
oplossingsrichtingen. De interne regelgeving van ZIB Crowdfunding is erop gericht de belangen van de
Geldgevers zoveel als mogelijk te behartigen.

5.5.

Aansprakelijkheid Geldgevers

De Geldgevers zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten of schulden van ZIB Crowdfunding of
Bruinisse Vastgoed. De Geldgevers kunnen maximaal de verstrekte Geldlening inclusief Emissiekosten
verliezen.
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6. Het Project
6.1.

Vakantiepark Aquadelta

Vakantiepark Aquadelta is gelegen aan de Hageweg/Groeneweg te Bruinisse op het eiland
Schouwen-Duiveland (Zeeland). Dit toeristische vissersdorpje is gelegen aan het
Grevelingenmeer/Oosterschelde. Een grote jachthaven ligt op 5 minuten lopen van het vakantiepark.
Bruinisse staat vooral bekend om de mosselvisserij en is mede door de gunstige ligging aan het
Grevelingenmeer een populaire vakantiebestemming.
Vanuit het vakantiepark kunnen diverse uitstapjes gemaakt worden naar onder andere Deltapark
Neeltje Jans, Het Arsenaal te Vlissingen, diverse musea en steden als Zierikzee, Goes en Middelburg.
Het strand van het Grevelingenmeer is ongeveer 10 minuten rijden. De omgeving is bijzonder geschikt
voor wandelaars en fietsers.
De centrumvoorzieningen van vakantiepark Aquadelta bestaan uit een overdekt zwembad, meerdere
horecagelegenheden met terrassen, een wasserette en een kleine supermarkt. Het park beschikt over
diverse sport- en recreatievoorzieningen. Zo kan men op het park fietsen huren en gebruik maken van
twee kunstgras tennisbanen. Binnen kan gebowld worden en een spelletje (pool)biljart worden
gespeeld. Buiten kan men gebruik maken van de 18-holes midgetgolfbaan.

6.2.

Het Vastgoed: 58 recreatiewoningen op vakantiepark Aquadelta

Villa Hofstede 10 (18 villa’s)
Deze halfvrijstaande familievilla is geschikt voor
10 personen. Op de begane grond bevindt zich een
keuken welke is voorzien van koffiezetapparaat,
waterkoker, een koelkast met vriesvak, vaatwasser
en magnetron. De woonkamer is voorzien van
openslaande deuren naar de tuin. Tevens bevindt
zich op de begane grond een slaapkamer met twee
éénpersoons bedden, een apart toilet en een
badkamer met douche en wastafel. De eerste
verdieping bestaat uit drie slaapkamers waarvan
twee met twee éénpersoons boxspringbedden en een slaapkamer met twee éénpersoons
boxspingbedden en een stapelbed. De badkamer is voorzien van douche, wastafel en tweede toilet.
Heerenhuys 14 (6 villa’s)
Deze villa is geschikt voor 14 personen. De begane
grond bestaat uit een woonkamer met serre en
openslaande deuren naar de veranda en tuin die
voorzien is van tuinmeubilair. De keuken is
voorzien
van
koelvriescombinatie,
koffiezetapparaat, waterkoker, magnetron en
vaatwasser. Tevens is de begande grond voorzien
van een apart toilet, een berging, een slaapkamer
met twee éénpersoonsbedden en eigen badkamer.
Deze badkamer is voorzien van sauna met douche
en een toilet. Op de eerste verdieping, die voorzien
is van een dakterras, bevinden zich drie slaapkamers waarvan twee met twee éénpersoons
boxspringbedden en één met een stapelbed. Daarnaast is de eerste verdieping voorzien van een
badkamer met bubbelbad en douche en een toilet. Op de tweede verdieping zijn er twee slaapkamers
met elk drie éénpersoons boxspringbedden en een derde badkamer met douche en toilet.
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Buitenhuis 6 (9 villa’s)
Deze villa is geschikt voor 6 personen. Beneden is er
een royaal woongedeelte met openslaande deuren
naar de veranda en tuin met tuinmeubilair. De
keuken
is
voorzien
van
magnetron,
koffiezetaparaat, waterkoker, koelkast met vriesvak
en vaatwasser. Daarnaast bevindt zich op de begane
grond een berging en een toilet. Op de eerste
verdieping bevinden zich drie slaapkamers met
twee éénpersoons boxspringbedden, een badkamer
met douche, een tweede toilet en een wastafel. De
accommodatie beschikt standaard over een kinderbad,-box, -bed en -stoel.
Buitenhuis 6 met sauna (1 villa)
Deze villa heeft dezelfde voorzieningen als
Buitenhuis 6, maar beschikt op de eerste
verdieping over een luxere badkamer met douche
en sauna.

Buitenhuis 8 (4 villa’s)
Dit buitenhuis is geschikt voor 8 personen. De
begane grond bestaat uit een woonkamer met
openslaande deuren naar de veranda en tuin
voorzien van tuinmeubilair. De keuken is voorzien
van magnetron, koffiezetapparaat, waterkoker,
koelkast met vriesvak en vaatwasser. Op de
begande grond bevindt zich één slaapkamer met
twee éénpersoonsbedden en een eigen badkamer
en een apart toilet. Op de eerste verdieping
bevinden zich drie slaapkamers ieder met twee
éénpersoonsbedden, een tweede badkamer en een apart toilet.
Buitenhuis Royal 8 (1 villa)
Deze villa heeft dezelfde voorzieningen als
Buitenhuis 8, maar beschikt daarnaast nog over
een open haard.
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Buitenhuis 12 (3 villa’s)
Deze villa is geschikt voor 12 personen. De
woonkamer beschikt over openslaande deuren naar
de veranda en tuin die voorzien is van tuinmeubilair.
De keuken is voorzien van koffiezetapparaat,
waterkoker, koelkast met vriesvak, magnetron en
vaatwasser. De slaapkamer op de begande grond is
voorzien van twee éénpersoonsbedden en een
eigen badkamer. Verder zijn er twee toiletten op de
begane grond. De eerste verdieping telt vijf
slaapkamers ieder voorzien van twee éénpersoons
boxspringbedden en twee badkamers waarvan één met een douche en wastafel en één met ligbad en
wastafel.
Villa Staetelaan 6 (9 villa’s)
Deze villa is geschikt voor 6 personen. Op de
beneden verdieping is er een royaal woongedeelte
met openslaande deuren naar de veranda. De
woonkamer bevat verder onder andere een (gas)
open haard en een cd- en dvd-speler. De keuken is
onder
andere
voorzien van magnetron,
koffiezetapparaat, waterkoker en vaatwasser.
Daarnaast zijn er twee toiletten en een aparte
berging. Op de eerste verdieping bevinden zich drie
slaapkamers met ieder twee éénpersoons
boxspringbedden. De badkamer is voorzien van
bubbelbad, douche en sauna. Alle woningen zijn aan het water gelegen. De accommodatie beschikt
tevens standaard over een kinderbad-, -box, -bed en -stoel.
Villa Staetelaan 9 (6 villa’s)
Deze vrijstaande villa is geschikt voor 9 personen. Op
de beneden verdieping is er een royaal
woongedeelte met openslaande deuren naar de
veranda. De woonkamer bevat verder onder andere
een (gas) open haard en een cd- en dvd-speler. De
keuken is onder andere voorzien van magnetron,
koffiezetapparaat, waterkoker en vaatwasser.
Daarnaast zijn er twee toiletten en een aparte
berging. Op de eerste verdieping bevinden zich drie
slaapkamers met ieder twee éénpersoons
boxspringbedden. Er zijn twee badkamers waarvan één met douche, bubbelbad en sauna en één
badkamer met douche. De tweede verdieping bestaat uit een slaapkamer met drie éénpersoons
boxspingbedden. Daarnaast is er een badkamer met douche en wastafel. Alle woningen zijn aan het
water gelegen.
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Kindervilla 7 (1 villa)
Deze villa is geschikt voor 7 personen;
4 volwassenen, 2 kinderen en 1 baby. De begane
grond bestaat uit een royaal woongedeelte met
(gas) open haard, cd- en dvd-speler, een eethoek
en een complete keuken met magnetron,
koffiezetapparaat, waterkoker en vaatwasser. Het
woongedeelte is voorzien van openslaande deuren
naar de dubbele veranda. In de tuin bevindt zich
tuinmeubilair en zonneligstoelen. Er is een
separate berging en een toilet. De eerste
verdieping bestaat uit twee ruime slaapkamers
met in totaal vier boxspringbedden en een speciaal ingerichte babykamer. Er is een luxe badkamer
met bubbelbad en een privésauna met eigen douche. De tweede verdieping bestaat uit een
kinderkamer met een boomhutbed en een piratenbed, een badkamer met douche en een
speelkamer voor de kinderen. De accommodatie beschikt tevens standaard over een
kinderbad-, -box, -bed en -stoel.

6.3.

Marktanalyse recreatiesector

6.3.1. Algemeen

De ontwikkelingen van de economische groei laten vanaf het tweede kwartaal 2017 een flinke groei
zien. Volgens Centraal Plan Bureau (CPB) zal de groei naar verwachting aantrekken tot 3,3%. Sinds de
crisis (2007) zou de groei dan voor het eerst weer boven de 3% uitkomen. Ook voor komend jaar zijn
de economische vooruitzichten naar boven bijgesteld. Het CPB raamt voor 2018 een groei van 2,5%.
Door het verder aantrekken van de economie zal ook de werkloosheid sneller gaan dalen, naar
verwachting tot 4,3% in 2018. (Bron: artikelen geraadpleegd https://www.cpb.nl, 16-08-2017 en 19-09-2017)
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is bij het consumentenvertrouwen een lichte
stijging te zien. In september 2017 lag het consumentenvertrouwen ruim boven het gemiddelde van
de afgelopen 20 jaar. (Bron: artikel geraadpleegd https://www.cbs.nl, 21-09-2017)

6.3.2. Ontwikkelingen toeristische sector

De toeristische sector is de afgelopen jaren harder gegroeid dan de rest van de economie. De branche
nam in 2016 3,9% van het bruto binnenlands product voor zijn rekening. Aanzienlijk meer dan in 2010,
toen dat nog 3% was.
In 2016 gaven toeristen in ons land bijna 4% meer uit dan in het jaar daarvoor. In totaal bijna 76 miljard
euro. Ten opzichte van 2010 stegen de toeristische uitgaven zelfs met 27%. Dit blijkt uit cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Vooral buitenlandse toeristen gaven in 2016 meer uit dan in 2015, zo'n 7% meer. Dat komt neer op
1,3 miljard euro. Het aantal overnachtingen door buitenlandse toeristen groeide vorig jaar met 6%.
Nederlanders gaven als toeristen in eigen land vorig jaar ruim 3% meer uit aan vakanties en uitjes dan
het jaar ervoor.
Ook het aantal banen dat is te danken aan de toeristische sector groeide in 2016 sneller dan
gemiddeld, met 2%. Dat is twee keer zo veel als in de economie als geheel, waar de werkgelegenheid
vorig jaar met 1% groeide. Van de banen in ons land komt 6,4% voort uit het toerisme.
(Bron: www.cbs.nl/persbericht/economische-groei-trekt-stevig-aan)
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6.3.3. Ontwikkelingen 2017

De vooruitzichten van het CBS zijn positief voor 2017 en de komende jaren. De economische groei van
2,1% in 2016 zal in 2017 beperkt verder toenemen. De groei wordt grotendeels gerealiseerd door
toename van consumentenbestedingen. De economische groei en lage hypotheekrentes hebben het
vertrouwen in de toekomst hersteld.
In 2017 is een lichte groei te zien in de vraag naar vakanties op vakantieparken. Deze groei komt met
name door een stijging in het aantal buitenlandse toeristen dat Nederland bezoekt. Vakantieparken
aan de kust en nabij Amsterdam hebben hier voordeel van. De concurrentie in deze markt neemt
steeds verder toe door de flinke groei van het aanbod van bungalows. Dit leidt tot stevige
prijsconcurrentie. Het is dus voor Roompot een grotere uitdaging om op te vallen en de consument
aan te trekken tot een bezoek. Het vakantiepark online op de juiste manier in de markt zetten is dus
een belangrijke factor. De verwachting is dat door deze concurrentie de individuele parken door
toenemende ketenvorming geleidelijk zullen worden overgenomen of zullen verdwijnen en een
andere bestemming krijgen. (Bron: Rabobank Cijfers & Trends 11-10-2017)

6.3.4. Trends

De consument verlangt meer beleving, thematisering en luxere concepten. Hij zoekt een uniek
product: bijvoorbeeld in ligging, het concept of bepaalde voorzieningen. Er is een stijging te zien in de
opkomst van multigeneratievakanties; gezamenlijk op vakantie met (groot)ouders, (klein)kinderen.
Daarnaast is er steeds meer vraag naar luxe. Als gevolg hiervan verouderen recreatiewoningen sneller.
Recreatiewoningen die tien jaar geleden trendy waren, zijn dat nu niet meer. Vakantieparken die
recent gerestyled zijn hebben een concurrentievoordeel.
Mensen gaan vaker en korter met vakantie en ook het aantal last-minuteboekingen neemt toe.
Review- en boekingssites, zoals bijvoorbeeld Zoover, worden steeds populairder. De meeste mensen
boeken pas hun vakantie na het lezen van online reviews.
Veel van de Nederlandse vakantieparken zijn gebouwd voor 1990. Een andere trend is dat er meer
gewerkt wordt met flexibele aankomst- en vertrektijden. Dit betekent dat wordt afgestapt van de
traditionele verblijfperiodes (weekend, midweek, week). (Bron: Rabobank Cijfers & Trends 11-10-2017)

6.4.

De aankoop van het vastgoed

Bruinisse Vastgoed (=Geldnemer) verwerft per 15 januari 2018 de 58 recreatiewoningen op
vakantiepark Aquadelta. De woningen zijn momenteel nog eigendom van een private partij.
Roompot Recreatie Beheer B.V. huurt en exploiteert deze woningen al sinds 2011 van de huidige
eigenaar. Bruinisse Vastgoed maakt gebruik van de koopoptie die het met de huidige eigenaar is
overeengekomen. Na verwerving zal Bruinisse Vastgoed de woningen volledig restylen.
Roompot Recreatie Beheer B.V. sluit een 15-jarig huurcontract met Bruinisse Vastgoed van deze
recreatiewoningen die ingaat op het moment van verwerving.
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6.5.

Restyling vastgoed

In de investeringsbegroting is een bedrag van € 850.000,- opgenomen voor restyling van de woningen.
Bij deze restyling worden de huidige inventarissen vervangen (o.a. vernieuwing van zit- en eethoek,
verlichting, kledingkasten en bedden). Daarnaast worden de woningen waar nodig geschilderd. De
woningen krijgen een eigentijds interieur. De restyling wordt in maart 2018 afgerond.
Hieronder een weergave van het huidige interieur en een impressie van het interieur na restyling.

Woning voor restyling

Impressie woning na restyling

7. Investeringsbegroting
7.1.

Investeringsbegroting Project

Investeringen (vrij op naam en excl. BTW)
Grond en gebouwen
Kosten restyling
Bijkomende kosten
Plaatsingsvergoeding
Notaris- en adviseurskosten
Marketingkosten
Taxatiekosten en afsluitprovisie

€ 12.612.025
850.000
€ 13.462.025
€ 150.000
- 50.000
- 40.000
- 10.000

Werkkapitaal/onvoorzien
Totaal investering

€
250.000
137.975
€ 13.850.000

Geldlening te verstrekken via ZIB Crowdfunding

€ 13.850.000

7.2.

Algemene uitgangspunten financiële aspecten

7.3.

Toelichting kosten aankoop en restyling

Met de kosten van externe adviseurs, inclusief de kosten voor ZIB Crowdfunding is bij de bepaling van
de geprognosticeerde cashflow rekening gehouden. Ook de kosten verbonden aan de verwerving en
financiering van het Vastgoed zijn in de investeringsbegroting meegenomen.

Bruinisse Vastgoed verwerft per 15 januari 2018 de gronden en opstallen van 58 recreatiewoningen
op vakantiepark Aquadelta te Bruinisse voor een koopsom ad € 12.612.025,- na de verwerving wordt
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het interieur van de recreatiewoningen volledig gerestyled. De kosten daarvoor zijn begroot op
€ 850.000,-.
Het Vastgoed te Bruinisse is in samenspraak met een vastgoedspecialist en op basis van voor de
branche geldende uitgangspunten op 23 oktober 2017 gewaardeerd door een register taxateur van
Cushman & Wakefield. Bij de taxatie is uitgegaan van een waardebepaling bij verhuur. Bij de
waardering is gerekend met de volgende uitgangspunten:
 Huursom ad. € 1.125.000,- op jaarbasis, index van 1,5% per jaar;
 Looptijd financiering en verhuur 15 jaar;
 Inclusief onderhouds-, exploitatiekosten en vervangingskosten (‘triple-netto’);
 Inclusief restyling.
De waardering heeft geresulteerd in:
 Marktwaarde € 16.100.000,-;
 Loan-to-value (LTV) bedraagt 86%;
 Huurfactor bedraagt 14,3.

7.4.

Additionele kosten

De additionele kosten, zoals in onderstaande subparagrafen vermeld, betreffen de vergoedingen voor
diverse, extra diensten binnen de Geldleningsovereenkomst. Deze kosten in totaal ad € 250.000,komen ten laste van de Geldnemer.

7.4.1. Plaatsingsvergoeding

De plaatsingsvergoeding ad € 150.000,- komt ten gunste van ZIB Crowdfunding. Deze vergoeding
wordt na verstrekking van de Geldlening in rekening gebracht bij de Geldnemer en dient ter dekking
van de kosten van de werkzaamheden vanwege het voeren van de onderhandelingen, het uitvoeren
van diverse onderzoeken, het bemiddelen voor de opvorderbare gelden van de Geldgevers en het
uitwerken van de transactie en de diverse overeenkomsten.

7.4.2. Notaris- en adviseurskosten

De notaris- en adviseurskosten, in verband met de oprichting van de Besloten Vennootschap Bruinisse
Vastgoed, het stellen van de hypotheekakte, akte van verpanding huurpenningen,
Geldleningsovereenkomst etc. zijn begroot op € 50.000,-.

7.4.3. Marketingkosten

De eenmalige Marketingkosten ad € 40.000,- omvat kosten voor advertenties, drukwerk en overige
reclame-uitingen, en mediabegeleiding ten behoeve van de promotie voor het Project.

7.4.4. Taxatiekosten

Dit betreffen de kosten voor de waardering van het Vastgoed door een taxateur. Deze kosten zijn
begroot op € 10.000,-.

7.5.

Overige vergoedingen

Als vergoeding voor het initiatief ontvangt ZIB Crowdfunding:
1) van de Geldnemer: 1% over pro resto saldo investeringsbegroting van het Project als doorlopende
jaarlijkse vergoeding.
2) van de Geldgevers: 2% van de door de Geldgevers te verstrekken financiering als eenmalige
vergoeding (emissievergoeding). Indien Geldgevers investeren met de terugbetaalde inleg die
verkregen wordt uit de afkoop van van één of meerdere af te wikkelen ZIB fondsen is sprake van
50% korting op deze emissievergoeding.
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7.6.

De geprognosticeerde cashflow van Bruinisse Vastgoed.

7.7.

Uitgangspunten cashflowprognose

In bijlage VI van dit Memorandum treft u het scenario betreffende de geprognosticeerde cashflow van
Bruinisse Vastgoed gedurende de gehele beoogde looptijd van de crowdfunding financiering (15 jaar).
De hoogte van de financiering die via ZIB Crowdfunding wordt verstrekt aan Geldnemer bedraagt
€ 13.850.000,-. In het scenario wordt de gehele financiering afgelost gedurende de beoogde Looptijd.

Voor de prognose van de exploitatie van de Geldnemer zijn als belangrijkste uitgangspunten
gehanteerd:
•
een Geldlening te verstrekken via bemiddeling van ZIB Crowdfunding groot € 13.850.000,-;
•
aanvangsdatum voor de prognoses is 15 januari 2018;
•
calculatie op basis van 15 jaar;
•
de aanvangshuur bedraagt € 1.125.000,- per jaar en wordt gedurende de gehele looptijd
jaarlijks geïndexeerd met 1,5%;
•
de huur wordt op tijd en geheel voldaan;
•
de huur wordt vanaf 15 januari 2018 ontvangen;
•
een rente voor de Geldlening via ZIB Crowdfunding bedraagt 5% (waarvan 4% op jaarbasis,
enkelvoudig, vóór belasting en 1% op jaarbasis bij aflossing);
•
de rente van 4% wordt achteraf op kwartaalbasis betaald. De rente van 1% op jaarbasis bij
aflossing wordt achteraf op halfjaarbasis betaald;
•
aflossing achteraf op halfjaarbasis in veelvouden van € 500,-;
•
de beheervergoeding bedraagt 1% over het pro resto saldo van de investeringsbegroting
gedurende de looptijd van de Geldlening;
•
het werkkapitaal en de (vrije) cashflow van Bruinisse Vastgoed zijn voldoende om aan de
verplichtingen van de Geldlening te voldoen;
•
geen rekening is gehouden met de gevolgen van eventuele calamiteiten zoals vermeld in
hoofdstuk 4 van dit Informatie Memorandum;
•
er is geen rekening gehouden met het verschuldigd zijn van vennootschapsbelastingen in
Nederland voor Bruinisse Vastgoed; indien wel sprake zou zijn van vennootschapsbelasting
heeft Roompot Holding B.V. verklaard deze voor haar rekening te nemen.

8. Huurovereenkomst
8.1.

Algemeen

8.2.

Huurovereenkomst

Bruinisse Vastgoed verkrijgt, bij ontvangst van de Geldlening op 15 januari 2018, de juridische en
economische eigendom van het Vastgoed. De Geldnemer gaat met ingang van 15 januari 2018 een
Huurovereenkomst aan met Roompot Recreatie Beheer B.V.
In de Huurovereenkomst is onder meer opgenomen dat alle onderhoudskosten, vervangingen,
belastingen, exploitatiekosten, eigenaarslasten en verzekeringspremies voor rekening van de Huurder
komen (‘triple-netto’ huurcontract). Voor risico van Bruinisse Vastgoed blijven calamiteiten die niet of
niet tegen marktconforme condities verzekerbaar zijn. De volledige inhoud van de Huurovereenkomst
is bekend bij de Initiatiefnemer.

De Huurovereenkomst heeft een looptijd van vijftien jaar tot 15 januari 2033. De aanvangshuur
bedraagt € 1.125.000,- (op jaarbasis). De Huurovereenkomst wordt jaarlijks geïndexeerd (voor het
eerst op 1 januari 2019) met een vast percentage van 1,5%. De huur is in halfjaarlijkse termijnen vooraf
op 30 juni en 31 december verschuldigd, voor het eerst op 15 januari 2018.
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Ten tijde van de samenstelling van dit Informatie Memorandum is de Huurovereenkomst nog niet
door partijen getekend; ondertekening van het huurcontract is voorwaarde voor verstrekking van de
financiering. Bruinisse Vastgoed gaat ervan uit dat deze voor 15 januari 2018 op basis van
bovenomschreven uitgangspunten wordt gesloten.
De huursom die Roompot Recreatie Beheer B.V. gaat betalen bedraagt bij aanvang € 1.125.000,- per
jaar.
Het is mogelijk dat tussentijds gedurende de looptijd van de financiering één of meerdere woningen
uit de portefeuille van 58 recreatiewoningen worden verkocht. De opbrengst dient gedeeltelijk te
worden gebruikt voor aflossing van de financiering waarbij de Loan To Value (LTV) van minimaal 85%
in stand blijft. Tevens zal na de verkoop de huursom dalen met een bedrag dat verhoudingsgewijs
gelijk is aan de omvang van de verkochte woning(en) in het geheel.

8.3.

Huurder

8.4.

Contractovername bij faillissement

Huurder Roompot Recreatie Beheer B.V. is volledig onderdeel van Roompot Groep. Enig
aandeelhouder is Roompot Holding B.V. De huurder is vrijgesteld van de verplichting tot het
publiceren van jaarcijfers omdat voldaan wordt aan artikel 2:403 BW. Er is sprake van een zgn. 403
verklaring. Eén van de onderdelen van deze verklaring is dat de moedermaatschappij zich garant stelt
voor de dochteronderneming. Verantwoording vindt plaats door publicatie van een geconsolideerde
jaarrekening op het niveau van de moedermaatschappij.

Roompot Holding B.V. garandeert aan Bruinisse Vastgoed dat zij alle rechten en verplichtingen uit
hoofde van de Huurovereenkomst zal overnemen en voortzetten (onder dezelfde voorwaarden en
condities) indien de betreffende Huurder niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Eén en ander is
uitgewerkt in een aanvullende overeenkomst tussen partijen.

9. Scenarioanalyse
9.1.

Geldnemer

Geldnemer Bruinisse Vastgoed is onderdeel van de Roompot organisatie en verhuurt het onroerend
goed aan Roompot Recreatie Beheer B.V. Feitelijk wijzigt er voor deze huurder niets. Zij huren de
58 woningen sinds 2011 van de huidige eigenaar voor een huursom die gelijk is aan de huursom die
wordt overeengekomen met Bruinisse Vastgoed.
De gegevens van de historische exploitatie (periode 2013-2016) van deze recreatiewoningen zijn door
Roompot Recreatie Beheer B.V. beschikbaar gesteld voor analyse. De exploitatie van het gehele
vakantiepark Aquadelta waar de 58 woningen deel van uitmaken, is rendabel. Er is de afgelopen jaren
sprake geweest van een groei van de omzetten. Tussentijdse cijfers 2017 (t/m september 2017) laten
ten opzichte van vergelijkbare periode 2016 een omzetgroei van 3% zien.
De huurder maakt onderdeel uit van het Roompot concern waarvan Roompot Holding B.V. zich garant
stelt voor nakoming van de huurverplichtingen. De jaarcijfers 2016 van Roompot Holding B.V. zijn
beschikbaar gesteld.
Op basis van deze gegevens wordt geconcludeerd dat de huursom aan Bruinisse Vastgoed betaalbaar
is op basis van historische kasstromen door Roompot Recreatie Beheer B.V. Op basis van de
exploitatiebegroting van de Geldnemer (bijlage VI) kan geconcludeerd worden dat de huursom
voldoende is om de rente en aflossingsverplichtingen aan de Geldgevers te voldoen.
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9.2. Roompot concern

In 2016 heeft het Franse investeringsbedrijf PAI Partners een meerderheidsaandelenbelang
verworven in het Roompot concern. Roompot is opgebouwd uit een operationele tak en een
vastgoedtak. De operationele holding stelt zich verantwoordelijk voor huur van Bruinisse Vastgoed.
Uit analyse van de geconsolideerde cijfers van de operationele holding blijkt een gezonde
financieringsverhouding. Daarnaast zijn de financiële rapportages over 2015/2016 en
resultaatgegevens t/m september 2017 beschikbaar gesteld.
Over 2016 was overall sprake van een positief resultaat. Ten opzichte van 2015 was wel sprake van
een daling van de EBITDA van ca. 10% vooral als gevolg van éénmalige projectresultaten in 2015. De
onderliggende operationele EBITDA is juist met circa 20% gestegen. De totale omzet bedroeg in 2016
€ 294 mln t.o.v. € 280 mln in 2015. Tussentijdse cijfers t/m september 2017 geven een verdere
omzetgroei weer van ca. 8,5% t.o.v. dezelfde periode 2016. De EBITDA t/m september 2017 kent een
sterke groei van ca. 40% en overschrijdt daarmee inmiddels het resultaat van geheel 2016.
Concluderend kan gesteld worden dat de operationele resultaten van het Roompot concern zich
positief ontwikkelen op basis van groeiende omzetten en beheersing van kosten.

9.3.

Zekerheid

9.4.

Financiële analyse

Ter zekerstelling van de door Geldgevers via ZIB Crowdfunding te verstrekken geldlening en tevens ter
zekerstelling van betaling van rente en aflossing aan de Geldgevers, worden door de Geldnemer
zekerheden verstrekt aan de Stichting Derdengelden ZIB Crowd. Deze zekerheden betreffen:
 Eerste hypothecaire inschrijving op grond en opstallen van 58 recreatiewoningen te Bruinisse.
De marktwaarde van de recreatiewoningen is in oktober 2017 door taxateur Cushman &
Wakefield bepaald op € 16.100.000,-. De te verstrekken financiering (LTV) bedraagt 86,2% van
deze waarde.
 Eerste pandrecht op de huurpenningen door de Geldnemer te ontvangen van
Roompot Recreatie Beheer B.V. De huursom bedraagt € 1.125.000,- per jaar, gedurende 15
jaar en te verhogen met een jaarlijkse indexering groot 1,5%.
 Het huurcontract tussen Geldnemer Bruinisse Vastgoed en huurder Roompot Recreatie
Beheer B.V. wordt medeondertekend door Roompot Holding B.V., ter nakoming van de
huurverplichtingen.

De kasstroom van Bruinisse Vastgoed is stabiel op basis van het langlopende huurcontract. De
huursom is vrijwel volledig beschikbaar voor betaling van rente en aflossingen vanwege het ‘triplenetto’ karakter van de huurovereenkomst waardoor alle kosten voor exploitatie en onderhoud van de
woningen voor rekening komen van de huurder. De huursom is voldoende voor nakoming van de
betalingsverplichtingen uit hoofde van de geldleningsovereenkomst.
Exploitatiegegevens over de afgelopen 4 jaar van de huurder en tussentijdse informatie over 2017,
tonen aan dat de exploitatie van de 58 woningen leidt tot ruim positieve en groeiende brutowinst
marge. Bovendien tonen de exploitatiegegevens van het gehele vakantiepark Aquadelta te Bruinisse
van de afgelopen 4 jaren en tussentijdse cijfers over 2017 aan dat de kasstroom ruim voldoende is om
de huursom ad. € 1.125.000,- te kunnen voldoen.
Het huurcontract kent een standaard opmaak en algemene voorwaarden. Het huurcontract is met
15 jaar langlopend en sluit aan op de looptijd van de financieringsafspraken. De hoogte van de
huursom staat in goede verhouding tot de getaxeerde waarde van het onroerend goed. Roompot
Holding B.V. is betrokken in deze overeenkomst als medeondertekenaar van de huurovereenkomst.
Uit analyse van de jaarcijfers 2016 van deze vennootschap blijkt dat de onderneming rendabel is en
beschikt over voldoende kasstroom om de verplichting te kunnen overnemen, indien noodzakelijk.
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9.4.1. Conclusies








9.5.

De kasstroom uit de Huurovereenkomst is voldoende voor nakoming van de verplichtingen uit
de geldleningovereenkomst.
Huurder Roompot Recreatie Beheer B.V. is rendabel en beschikt op basis van historische
gegevens over voldoende kasstroom uit hoofde van de exploitatie van de
58 recreatiewoningen en het gehele recreatiepark Aquadelta te Bruinisse om aan de
huurverplichtingen te kunnen voldoen.
Roompot Holding B.V. is betrokken door medeondertekening van het huurcontract en is op
zich rendabel en beschikt over voldoende kasstroom om de huurverplichting over te nemen.
Op basis van de te verstrekken zekerheden en de betrokkenheid van Roompot Holding B.V.
wordt geconcludeerd dat sprake is van 100% zekerheid op de te verstrekken geldlening.
Uit de financiële analyse van de rentabiliteit en kasstroom van de Geldnemer en Huurder
wordt geconcludeerd dat de financieringslasten betaalbaar zijn uit de historische kasstroom
van de huurder.
De operationele resultaten van het Roompot concern ontwikkelen zich positief op basis van
toenemende omzetten en hogere marges.

Risico-classificatie

Bij de beoordeling en classificatie van dit Project is door ZIB Crowdfunding in samenwerking met
(externe) deskundigen een analyse gemaakt op basis van historische exploitatiegegevens en
prognoses van de Geldnemer en Huurder. Bij de beoordeling is samengewerkt met de chief financial
officer (CFO) van de Huurder.

Risico
Classificatie
A Defensief
B Behoedzaam
C Offensief
D Speculatief

Rente + aflossing Historische
betaalbaar o.b.v. kasstroom
zekerheid%
I.
100%
basis
75%-100%
opslag 0,5%
opslag
50%-75%
0,75%
opslag
<50%
1,25%

Laatste
boekjaar
II.
opslag 0,5%
opslag 1,0%

Prognose
komend jaar
III.
opslag 0,75%
opslag 1,25%

Toekomstige
kasstroom
IV.
opslag 1,25%
opslag 1,75%

opslag 1,25% opslag 1,5%

opslag 2,0%

opslag 1,75% opslag 2,0%

opslag 2,5%

Het Project Bruinisse Vastgoed is ingedeeld in risico-classificatie A, I, Defensief.
 Op basis van de taxatiewaarde van het onroerend goed bedraagt de Loan-to-Value 86% (LTV =
financieringsobligo t.o.v. marktwaarde). Ten behoeve van de Geldgevers wordt een eerste
hypothecaire inschrijving verstrekt aan de Stichting Zekerheden ZIB Crowd. Daarnaast wordt
de zekerhedenpositie versterkt door aansprakelijkheid van Roompot Holding voor nakoming
van de huurverplichtingen. Uit de analyse van de financiële positie van Roompot Holding B.V.
blijkt dat deze sterk is en voldoende buffer biedt voor nakoming verplichtingen. Dit leidt tot
de conclusie dat de investering voor 100% gedekt is door zekerheden (= A, Defensief).
 Huurder Roompot Recreatie Beheer heeft de 58 recreatiewoningen de afgelopen jaren voor
een huursom die vergelijkbaar is aan de nieuw met Bruinisse Vastgoed overeengekomen
huursom gehuurd van de huidige eigenaar. Uit de resultatenrapportage over afgelopen jaren
blijkt dat de huursom betaald kon worden uit de verhuurexploitatie. Dit leidt tot de conclusie
dat rente- en aflossingsverplichtingen op de financiering kunnen worden voldaan op basis van
de historische kasstromen (= I, betaalbaar op basis van historische kasstroom).
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10. Fiscale aspecten
10.1. Algemeen

Deze fiscale paragraaf is opgesteld in samenwerking met WEA Zuid-West te Zierikzee en Goes en geldt
voor inwoners van Nederland. Deze paragraaf is gebaseerd op de stand van de fiscale wetgeving en
de jurisprudentie per 4 oktober 2017. Veranderingen in inzichten van de fiscus of in wettelijke
regelingen komen voor rekening en risico van de Geldgevers.
Onderstaand volgt een korte uiteenzetting van de fiscale aspecten als Geldgever. Daarbij wordt er,
voor wat de inkomstenbelasting en de erf- en schenkbelasting betreft, van uitgegaan dat de
Geldgevers in Nederland woonachtige natuurlijke personen zijn, die de vordering uit hoofde van de
verstrekte Geldlening tot hun fiscale inkomen uit sparen en beleggen (Box III) moeten rekenen.
Deze informatie is van algemene aard, geïnteresseerden die willen deelnemen als Geldgever wordt
geadviseerd overleg te plegen met een fiscaal adviseur over de effecten van deze deelname op hun
persoonlijke positie.

10.2. Deelname door particulier

Inkomstenbelasting
Vorderingen uit hoofde van een verstrekte Geldlening door in Nederland wonende natuurlijke
personen worden voor de inkomstenbelasting belast in Box III (inkomen uit sparen en beleggen),
behoudens uitzonderingen. In Box III is over de bezittingen minus de schulden van de Geldgever
vermogensrendementsheffing verschuldigd. De Geldgever is de vermogensrendementsheffing pas
verschuldigd indien het totale vermogen het heffingsvrije vermogen overtreft. Het heffingsvrije
vermogen bedraagt in 2017 per belastingplichtige € 25.000,-. Het heffingsvrije vermogen van de
fiscale partner kan op gezamenlijk verzoek worden overgedragen aan de belastingplichtige, zodat het
heffingsvrije vermogen thans € 50.000,- bedraagt.
De vermogensrendementsheffing betekent dat de Geldgevers in de inkomstenbelasting worden
betrokken voor een forfaitair rendement (variërend van 2,871% tot 5,39%) over de waarde in het
economisch verkeer van de vordering uit hoofde van het pro resto saldo van de verstrekte Geldlening
op 1 januari van enig jaar.
Tabel berekening rendement op vermogen vanaf 2017
Percentage
Uw belaste grondslag
Schijf
fictief
sparen en beleggen
rendement
1
Tot en met € 75.000
2,871%
2
Vanaf € 75.001 tm € 975.000 4,600%
3
Vanaf € 975.001
5,390%
Het hanteren van een forfaitair rendement heeft tot gevolg dat er niet geheven wordt over de reële
opbrengsten, ook als die hoger of lager zijn dan het genoemde fictieve rendement. Daar staat
tegenover dat er geen ruimte is voor aftrek van kosten, zoals bijvoorbeeld financieringsrente.
Over het forfaitaire rendement is 30% inkomstenbelasting verschuldigd. Per saldo is over de waarde
van de vordering uit hoofde van het pro resto saldo van de verstrekte Geldlening (eventueel na aftrek
van de daarop betrekking hebbende schulden en het heffingsvrije vermogen) minimaal 0,8613% en
maximaal 1,617% aan inkomstenbelasting verschuldigd.
Het kabinet heeft plannen het forfaitair rendement aan te passen. Tot op heden zijn deze plannen nog
niet door beide Kamers aangenomen.
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10.3. Deelname door rechtspersonen

Indien een aan de Nederlandse vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersoon deelneemt als
Geldgever, wordt het totale rendement van de Geldgever aan de heffing van vennootschapsbelasting
onderworpen. In 2017 bedraagt het tarief 20% voor de eerste € 200.000 aan belastbare winst en 25%
over het meerdere.
In het Belastingplan 2018 is een voorstel opgenomen om deze schijven als volgt aan te passen:

2018
2019
2020
2021

Eerste schijf
€ 0 – € 250.000
€ 0 – € 250.000
€ 0 – € 300.000
€ 0 – € 350.000

Tarief
20%
20%
20%
20%

Tweede schijf
Meer dan € 250.000
Meer dan € 250.000
Meer dan € 300.000
Meer dan € 350.000

Tarief
25%
25%
25%
25%

10.4. Erf- en schenkbelasting

In geval van overlijden van een Geldgever (natuurlijk persoon), wordt de vordering in de heffing van
de Nederlandse erfbelasting betrokken tegen de waarde in het economische verkeer. De hoogte van
het tarief evenals de toepassing van een vrijstelling, is afhankelijk van de mate van verwantschap en
de omvang van de nalatenschap.
De hierboven beschreven fiscale gevolgen beogen slechts een algemeen kader te schetsen. Individuele
situaties dienen door de Geldgevers met de eigen fiscale adviseur of met WEA Zuid-West te Zierikzee
en Goes te worden afgestemd.

11. Belangrijke informatie
11.1. Inschrijving

De inschrijving loopt tot en met 31 december 2017. ZIB Crowdfunding is bevoegd de termijn van
inschrijving de verlengen. Op de website van ZIB Crowdfunding, www.zibcrowd.nl, wordt de voortgang
van inschrijvingen getoond. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Geldgevers die een
deelname hebben in een of meerdere van de af te wikkelen ZIB fondsen hebben, met het saldo van
de terug te betalen inleg uit deze fondsen, tot 15 december voorrang bij inschrijving ten opzichte van
overige Geldgevers.
Inschrijven is mogelijk via www.zibcrowd.nl of via het kantoor van ZIB Crowdfunding, telefonisch te
bereiken op 0118 - 65 22 75.

11.1.1. Account aanmaken

Voor deelname maakt de Geldgever eerst een persoonlijk account aan op www.zibcrowd.nl waarbij
de volgende gegevens worden gevraagd:
a. type investeerder: particulier of zakelijk
b. (bedrijfs*)naam, adres, woonplaats, land
c. KvK nummer*
d. geboorteplaats en -datum
e. telefoon, e-mail
*Deze gegevens zijn alleen van toepassing voor aanmelding als een rechtspersoon.
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11.1.2. Informatie ten behoeve van inschrijving

Na het aanmaken van een persoonlijk account kan worden ingeschreven op het project. Ten behoeve
van de inschrijving worden de volgende gegevens gevraagd:
a. hoogte gewenste investering
b. IBAN-gegevens
c. beantwoorden vragen en uploaden documentatie t.b.v. klantonderzoek (Wwft formulier)
d. beantwoorden vragen investeerderstoets
Bij de inschrijving geeft de investeerder aan welk bedrag hij wil inleggen. Minimum inleg is € 2.500,-.
Bij wettelijke regelgeving is bepaald dat particuliere investeerders, per persoon, maximaal € 80.000,mogen investeren via het platform ZIB Crowdfunding. Voor rechtspersonen geldt geen maximum.
Bij de inschrijving wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van ZIB Crowdfunding en wordt
een Geldleningsovereenkomst aangegaan tussen de Geldgever en de Geldnemer: Bruinisse Vastgoed.
Door digitale ondertekening van de inschrijving bevestigt de investeerder zijn inleg en gaat akkoord
met de Algemene Voorwaarden, de Geldleningsovereenkomst tussen de Geldgever en Geldnemer,
het Wwft formulier en de Investeerderstoets (zie bijlagen bij dit Informatie Memorandum).
Na (digitale) ondertekening ontvangt Geldgever een e-mail ter bevestiging van zijn deelname. In deze
e-mail wordt tevens nogmaals verwezen naar de kernpunten en de risico’s van het project. Geldgever
heeft de mogelijkheid om een deelname binnen 24 uur te ontbinden.

11.1.3. Klantonderzoek
Wwft formulier
Bij inschrijving voor investering verricht ZIB Crowdfunding op Geldgever een klantonderzoek.
ZIB Crowdfunding is op basis van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme) verplicht dit klantonderzoek uit te voeren alvorens een zakelijke relaties met klant wordt
aangegaan. Voor het klantonderzoek wordt gebruik gemaakt van de door de Geldgever aangeleverde
gegevens ingevolge de Wwft. Bij inschrijving is Geldgever verplicht het Wwft formulier in te vullen en
ZIB Crowdfunding te voorzien van de gevraagde documenten.
Het Wwft formulier bestaat uit de volgende elementen:
Voor natuurlijke personen:
 identificeren en verifiëren van identiteit van klant
 PEP analyse (betreffende de analyse of de klant een politiek prominent persoon is).
Voor rechtspersonen:
 identificeren en verifiëren van identiteit van rechtspersoon (door verstrekken van KvK uittreksel);
 identificeren en verifiëren van identiteit van wettelijk vertegenwoordiger en, indien relevant, van
de UBO’s (uiteindelijk belanghebbende(n);
 PEP analyse (betreffende de analyse of de klant, de vertegenwoordiger van de klant, een
uiteindelijk belanghebbende een politiek prominent persoon is).
Klantclassificatie
ZIB Crowdfunding maakt onderscheid tussen drie verschillende groepen Investeerders die de Wft
(Wet op het financieel toezicht) noemt, namelijk:
 niet-professionele beleggers
 professionele beleggers
 in aanmerking komende tegenpartijen (zoals verzekeraars, beleggingsfondsen en banken)
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Bij iedere groep beleggers hoort een mate van bescherming. Zo heeft een niet-professionele belegger
recht op meer bescherming dan een professionele belegger. ZIB Crowdfunding classificeert de klant
als niet-professionele belegger en informeert de klant hierover. De klant kan ZIB Crowdfunding
schriftelijk verzoeken om classificatie als professionele belegger. Hierbij hoort een lager
beschermingsniveau. ZIB Crowfunding bepaalt of klant in een andere groep kan worden ingedeeld en
kan een verzoek tot wijziging weigeren zonder opgaaf van reden. Tevens kunnen aan indeling in een
andere groep aanvullende voorwaarden worden verbonden. De klant is gehouden meteen elke
wijziging door te geven die kan leiden tot indeling bij een andere groep beleggers.

11.1.4. Investeerderstoets

Vanaf 1 april 2016 geldt een verplichte investeerderstoets (bijlage Va bij dit Memorandum). Aan de
hand van deze toets beoordeelt ZIB Crowdfunding of de investering passend is. De investeerderstoets
wordt voorafgaand aan iedere investering die voor het eerst het bedrag van € 500,- overschrijdt aan
totale investeringen via ZIB Crowdfunding afgenomen. De toets bestaat uit diverse vragen en is
bedoeld om geldgevers bewust te maken van de mogelijke risico’s die zij nemen als ze gaan investeren
door middel van crowdfunding. Tevens heeft deze toets als doel dat geldgever met een verantwoord
deel (niet meer dan 10%) van zijn Vrij belegbaar vermogen investeert in projecten. Bij een eerste
deelname via ZIB Crowdfunding wordt de volledige investeerderstoets afgenomen. Bij iedere
volgende deelname waarbij het totaal geïnvesteerde bedrag via ZIB Crowdfunding het bedrag van
respectievelijk € 5.000,-, € 10.000,-, € 20.000,- en € 40.000,- overschrijdt, wordt een beperktere toets
afgenomen (de herhaalde crowdfunding investeerderstoets, bijlage Vb bij dit Memorandum)

11.2. Storting Geldgevers

Indien het Project op basis van inschrijving is gevuld, ontvangt de investeerder per e-mail van
ZIB Crowdfunding een verzoek om zijn inleg binnen 10 werkdagen te storten op de bankrekening van
Stichting Derdengelden ZIB Crowd NL48 RABO 0311 0855 63 onder vermelding van zijn klantnummer
en ´Bruinisse Vastgoed´. In verband met identificatie van de investeerder dient de betaling te worden
gedaan van een IBAN bankrekening op naam van de investeerder. Bovenop de inleg dient de
emissievergoeding van maximaal 2% over de inleg te worden betaald. De stortingsdatum door de
Geldgevers is gepland op 9 januari 2018.

11.3. Project is volgeschreven

Wanneer op 100% van de financiering inschrijving is ontvangen, krijgt het Project de status
‘volgeschreven’. Investeren is dan niet meer mogelijk.

11.4. Verstrekken lening

Is het Project volgeschreven en zijn de gelden gestort, dan zal de Stichting Derdengelden ZIB Crowd
zo snel als mogelijk de gelden beschikbaar stellen aan de Geldnemer. Voor de verstrekking van de
financiering dient door de Geldnemer aan de Stichting Derdengelden te worden aangetoond dat aan
alle voorwaarden voor de financiering is voldaan. Indien niet (volledig) aan de voorwaarden wordt
voldaan, kan de financiering alsnog niet worden verstrekt. In dergelijk geval wordt de gehele storting
geretourneerd aan de investeerders. Er wordt dan geen rente vergoed. Verstrekking van de Geldlening
aan Bruinisse Vastgoed is voorzien op 15 januari 2018.

11.5. Niet volgeschreven

Indien op het Project onverhoopt onvoldoende wordt ingeschreven, komt de Geldlening niet tot stand
en worden alle investeerders hierover per e-mail of per post geïnformeerd. Omdat er door
investeerders nog niet gestort is op het Project volgen hieruit geen terugboekingen van gelden.
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11.6. Emissiekosten

Over het bedrag van de te verstrekken Geldlening is de Geldgever maximaal 2% Emissiekosten
verschuldigd. Deze Emissiekosten komen ten gunste van de Initiatiefnemer. De Emissiekosten
verhogen het te storten bedrag en zijn niet opgenomen in de investeringsbegroting en de berekening
van de rente en aflossingen.

11.7. Informatievoorziening

Na afloop van ieder kalenderjaar zal de Initiatiefnemer ervoor zorgdragen dat alle Geldgevers de voor
de belastingaangifte benodigde gegevens ontvangen. Hiertoe wordt jaarlijks een fiscaal overzicht voor
de aangifte inkomstenbelasting en (eventueel) vennootschapsbelasting samengesteld. Dit overzicht is
te raadplegen op de persoonlijke account op www.zibcrowd.nl.
Aan Geldgevers wordt op verzoek tegen ten hoogste de kostprijs een afschrift verstrekt van de op de
account van de Geldgever gepubliceerde gegevens.
Tenminste eenmaal per jaar organiseert ZIB Crowdfunding een bijeenkomst waarin toelichting wordt
gegeven over de gang van zaken betreffende de Huurder en Geldnemer.

11.8. Klachten en geschillen

ZIB Crowdfunding hecht veel belang aan een zorgvuldige afhandeling van klachten. Het stelt de
organisatie in staat om de processen en de dienstverlening te verbeteren.
Bij klachten of geschillen over de dienstverlening van ZIB Crowdfunding kan de Geldgever of
Geldnemer zich in eerste instantie wenden tot de directie van ZIB Crowdfunding via de website, via
e-mail klachten@zibcrowd.nl of Postbus 160, 4330 AD Middelburg.
De klacht kan worden ingediend op basis van de klachten- en geschillenregeling van ZIB Crowdfunding
welke is vastgelegd in de Algemene Voorwaarden van ZIB Crowdfunding en vermeld wordt op de
website. In de regeling is omschreven op welke wijze klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en
tijdig worden behandeld, en afgehandeld, eventueel vergezeld van passende maatregelen binnen de
organisatie om herhaling te voorkomen.
Aan de indiener van de klacht wordt binnen twee werkdagen een bevestiging gezonden van de in
behandeling name van de klacht alsmede de gehanteerde procedure voor afhandeling.
De klacht wordt door de directie van ZIB Crowdfunding in behandeling genomen met het doel in
onderling overleg tot een oplossing te komen.
Ter beoordeling van de klacht en de reactie hierop is een Klachten- en Geschillencommissie ingesteld.
In deze commissie nemen drie personen zitting. De samenstelling van de Klachten- en
Geschillencommissie wordt vermeld op de website van ZIB Crowdfunding.
In de klachten- en geschillenregeling bestaat onderscheid tussen externe klachten en interne klachten,
die elk een afzonderlijke behandeling vereisen.
Externe klacht
Onder een externe klacht wordt verstaan iedere uiting van ontevredenheid door een Geldnemer of
Geldgever over werkzaamheden en diensten verricht door of namens ZIB Crowdfunding.
Interne klacht
Onder een interne klacht wordt verstaan een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van (een
dreiging van) een misstand met betrekking tot de kwaliteitsbeheersing van onze organisatie,
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wettelijke regels, gedragsregels en/of werkinstructies, niet zijnde een incident volgens de procedure,
die van toepassing is op ernstige incidenten, die gemeld dienen te worden aan AFM.
Klachten die betrekking hebben op Geldnemer, stuurt ZIB Crowdfunding door naar de betreffende
Geldnemer. ZIB Crowdfunding wordt hiermee niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de
verplichtingen van Geldnemer.
De doelstelling van de klachten- en meldingsprocedure is dat klachten en/of onregelmatigheden
worden vastgelegd en adequaat en tijdig (binnen tien werkdagen) worden afgehandeld in afstemming
met de daarvoor ingestelde Klachten- en Geschillencommissie.
ZIB Crowdfunding heeft zich aangesloten bij de geschilleninstantie Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening KiFiD (aansluitnummer 300.016160). ZIB Crowdfunding zal zich conformeren aan het
principe van bindend advies en in voorkomende gevallen de uitspraak van KiFiD onvoorwaardelijk
uitvoeren. Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt, heeft de indiener van de klacht de
mogelijkheid zijn klacht voor te leggen bij KiFiD.
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12. Overige informatie
12.1. Contactgegevens van de betrokken partijen
Crowdfundingplatform

ZIB Crowdfunding
Park Veldzigt 2, 4336 DX Middelburg
Tel. 0118 - 65 22 75
Fax 0118 - 65 22 71
www.zibcrowd.nl

Geldnemer

Bruinisse Vastgoed B.V.
Mariapolderseweg 1
4493 PH Kamperland
Tel. 0113 - 37 41 10

Accountant

WEA ZuidWest
Grevelingenstraat 10a, 4301 XX Zierikzee
Tel. 0111 - 45 37 00

Fiscaal adviseur

WEA ZuidWest
Grevelingenstraat 10a, 4301 XX Zierikzee
Tel. 0111 - 45 37 00

Notarissen

VAD Notarissen
Lichtenauerlaan 138, 3062 ME Rotterdam
Tel. 010 - 24 25 400

Juridisch adviseurs

VAD Notarissen
Lichtenauerlaan 138, 3062 ME Rotterdam
Tel. 010 - 24 25 400

Taxateur

Cushman & Wakefield
Gustav Mahlerlaan 362-364
1082 ME Amsterdam

12.2. Overige informatie

De onderlinge samenwerking en de transacties tussen de diverse vennootschappen en de hiervoor
genoemde betrokken partijen worden uitgevoerd tegen marktconforme voorwaarden. Het is echter
niet uit te sluiten dat in de toekomst deze samenwerking en/of transacties zouden kunnen leiden tot
mogelijke belangenverstrengeling. In dat geval zal de directie van ZIB Crowdfunding dit voorleggen
aan de raad van Toezicht van de Stichting Derdengelden ZIB Crowd alvorens er door ZIB Crowdfunding
een besluit zal worden genomen. Bij iedere besluitvorming op dit punt zal de directie van
ZIB Crowdfunding, voor zover mogelijk, handelen in het belang van de Geldgevers.
Dit Informatie Memorandum is vastgesteld te Middelburg op 9 november 2017 en is tot stand
gekomen onder de verantwoordelijkheid van ZIB Crowdfunding, gevestigd te Middelburg. Na het
treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen en voor zover aan ZIB Crowdfunding
bekend, is per de datum van publicatie van dit Informatie Memorandum de informatie in dit
Informatie Memorandum in overeenstemming met de werkelijkheid en is geen informatie weggelaten
waarvan vermelding de strekking van het Informatie Memorandum zou wijzigen.
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Op het kantoor van ZIB Crowdfunding wordt in ieder geval tot 5 jaar na de dag waarop de
Geldleningsovereenkomsten zijn afgewikkeld de volgende documenten bewaard: de Algemene
Voorwaarden ZIB Crowdfunding, de Geldleningsovereenkomst, de ontheffing van de AFM, alsmede
de informatie die betreffende de structurering, investering, financiering en exploitatie van de
Geldnemer is ingewonnen.

13. Begrippenkader
Aanbod:
ZIB Crowdfunding biedt de mogelijkheid, als Geldgever deel te nemen aan het Crowdfundingplatform
ZIB Crowdfunding ten behoeve van de financiering aan Bruinisse Vastgoed voor aankoop en restyling
van 58 recreatiewoningen op vakantiepark Aquadelta te Bruinisse. Dit Aanbod wordt, overeenkomstig
het Informatie Memorandum, zowel gedaan aan in Nederland woonachtige particulieren als aan in
Nederland gevestigde rechtspersonen.
AFM:
Autoriteit Financiële Markten, gevestigd en kantoorhoudende aan de Vijzelgracht 50, 1017 HS
Amsterdam, onder meer toezichthouder op het gedrag van financiële ondernemingen en de
Nederlandse financiële markten en uitvoerder van de Wft.
Bijkomende kosten:
Bijkomende kosten zijn de eenmalige kosten voor het initiëren van het Project. Onder Bijkomende
kosten worden verstaan (niet limitatief): Marketingkosten, taxatiekosten, notariskosten en
adviseurskosten.
Emissiekosten:
Eenmalige vergoeding van 2% over de nominale waarde van de te verstrekken lening per Geldgever
voor ZIB Crowdfunding, voor haar werkzaamheden bij het aanbieden van deze propositie.
Euro of €:
De eenheidsvaluta van de deelnemende lidstaten van de Europese Unie.
Geldgever:
De investeerder die vermogen ter investering beschikbaar stelt ter financiering van het Project.
Geldlening:
De Geldlening die overeenkomstig de voorwaarden als beschreven in het Memorandum op de dag
van storting door de Geldgever wordt aangegaan met Bruinisse Vastgoed B.V. via bemiddeling van
ZIB Crowdfunding.
Geldnemer:
Bruinisse Vastgoed B.V. statutair gevestigd te en kantoorhoudende te Kamperland.
Huurder:
Roompot Recreatie Beheer B.V. statutair gevestigd te en kantoorhoudende te Kamperland.
Huurovereenkomst:
Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de Verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de
Huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de Huurder zich verbindt tot
een tegenprestatie.
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Initiatiefnemer:
ZIB Crowdfunding, kantoorhoudende aan de Park Veldzigt, 4336 DX Middelburg.
Inschrijfformulier: Het inschrijfformulier dat door een potentiële Geldgever wordt ingevuld en
ondertekend ter bekrachtiging van zijn bereidheid om zijn privé-middelen of zakelijk vermogen
beschikbaar te stellen teneinde de Geldlening tot stand te brengen. Met het inschrijfformulier en de
benodigde bijlagen registreert Geldgever zich als Klant van ZIB Crowdfunding.
Looptijd:
De looptijd van de Geldlening van de Geldgevers via bemiddeling van ZIB Crowdfunding aan
Bruinisse Vastgoed B.V. bedraagt vijftien jaar.
Informatie Memorandum:
Het onderhavige Informatie Memorandum d.d. 6 november 2017 dat algemeen verkrijgbaar is
gesteld.
Project:
Het verstrekken van een financiering van de investering door Bruinisse Vastgoed in de aankoop en
restyling van 58 recreatiewoningen op vakantiepark Aquadelta te Bruinisse.
Rentekosten:
De periodieke vergoeding voor vreemd vermogen inclusief de kosten van eventuele rentederivaten.
Vastgoed:
De gronden en opstallen van 58 woningen gelegen op vakantiepark Aquadelta aan de
Hageweg/Groeneweg te Bruinisse te verwerven en te restylen door Bruinisse Vastgoed B.V.
Verhuurder:
Bruinisse Vastgoed B.V. statutair gevestigd te en kantoorhoudende te Kamperland
Vrij Belegbaar Vermogen Het geld op spaarrekeningen, geld in deposito’s en geld in beleggingsfondsen of andere effecten. Geld in een beleggingshypotheek of bankspaarhypotheek wordt hierin
niet meegenomen.
Wft:
Wet op het financieel toezicht.
ZIB Crowdfunding:
Crowdfundingplatform (www.zibcrowd.nl), kantoorhoudende op Park Veldzigt 2, 4336 DX Middelburg
en de Initiatiefnemer van het Project.
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14. Bijlagen
I.
II.
IIIa.
IIIb.
IV.
Va.
Vb.
VI.

Algemene Voorwaarden
Inschrijfformulier
Wwft formulier natuurlijk persoon
Wwft formulier rechtspersoon
Geldleningsovereenkomst
Investeerderstoets
Herhaalde investeerderstoets
Uitwerking cashflowprognose

© ZIB Crowdfunding BV. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever. De illustraties in dit Informatie Memorandum zijn slechts
bedoeld om een indruk te geven. Aan het beeldmateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.
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DEEL A
BEGRIPSBEPALINGEN
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de betekenis zoals hierna omschreven. Onder
enkelvoud wordt tevens meervoud verstaan en onder mannelijk tevens vrouwelijk, en vice versa.
AFM
De Autoriteit Financiële Markten.
Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van ZIB Crowdfunding, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel.
Cliënt
Een Geldgever dan wel Geldnemer
Gebruiker
De potentiële Geldgever die door het aanmaken van een account op Mijn ZIBcrowd zijn gegevens registreert en
kenbaar maakt bij ZIB Crowdfunding.
Geïnvesteerd Bedrag
Het bedrag dat Geldgever bij aanvang uitleent aan Geldnemer, danwel het saldo dat gedurende de looptijd van
de Geldlening nog uitstaat. Betaalde kosten maken geen onderdeel uit van het Geïnvesteerd Bedrag.
Geldgever
De natuurlijk persoon die zijn privé-middelen beschikbaar stelt, danwel de rechtspersoon die vanuit zijn
onderneming zakelijk vermogen ter investering beschikbaar stelt, ter financiering van een Project, door gebruik
te maken van de door ZIB Crowdfunding, de Stichting Derdengelden en de Stichting Zekerheden aangeboden
diensten.
Geldlening
Het totaalbedrag dat Geldnemer leent van verschillende Geldgevers ten behoeve van een Project, danwel het
bedrag dat gedurende de looptijd, uit hoofde van de Geldleningsovereenkomst nog uitstaat.
Geldleningsovereenkomst
De geldleningsovereenkomst die wordt of is gesloten tussen Geldnemer en meerdere Geldgevers, waarmee
uitvoering wordt gegeven aan het Inschrijfformulier en waarin de betalingsvoorwaarden, rentes en verdere
voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn vastgelegd.
Geldnemer
De rechtspersoon die, ter financiering van een Project, vreemd vermogen aan wenst te trekken of aantrekt van
de Geldgevers door gebruik te maken van de diensten die door ZIB Crowdfunding, de Stichting Derdengelden en
de Stichting Zekerheden aangeboden worden.
Informatie Memorandum/IM
Het investeringsdocument met daarin uitgebreide informatie omtrent een Project.
Inschrijfformulier
Het inschrijfformulier dat door een potentiële Geldgever wordt ingevuld en ondertekend ter bekrachtiging van
zijn bereidheid om zijn privé-middelen of zakelijk vermogen beschikbaar te stellen teneinde de Geldlening tot
stand te brengen. Met het Inschrijfformulier en de benodigde bijlagen registreert Geldgever zich als Klant van
ZIB Crowdfunding.
Investeerder
De natuurlijk persoon die zijn privé-middelen beschikbaar stelt, danwel de rechtspersoon die vanuit zijn
onderneming zakelijk vermogen ter investering beschikbaar stelt, ter financiering van een Project, door gebruik
te maken van de door ZIB Crowdfunding, de Stichting Derdengelden en de Stichting Zekerheden aangeboden
diensten.
Investeerderstoets
Vragenlijst die voorafgaand aan iedere investering bij Geldgever wordt afgenomen. De toets bestaat uit diverse
vragen en is bedoeld om Geldgevers bewust te maken van de mogelijke risico’s van investeren middels
crowdfunding en waarmee de Geldgever toetst of de investering via crowdfunding voor hem passend is.
Investering
Het bedrag dat Geldgever bij aanvang uitleent aan Geldnemer, danwel het saldo dat gedurende de looptijd van
de Geldlening nog uitstaat. Betaalde kosten maken geen onderdeel uit van de Investering.
Klachten- en Geschillencommissie
De commissie, bestaande uit drie (3) personen, die is ingesteld ter beoordeling van een door een Geldgever
ingediende klacht aangaande de dienstverlening van ZIB Crowdfunding, de Stichting Derdengelden en de Stichting
Zekerheden en de reactie hierop van de directie van ZIB Crowdfunding. De samenstelling van de Klachten- en
Geschillencommissie wordt vermeld op de website van ZIB Crowdfunding.
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Klant
De natuurlijk persoon die zijn privé-middelen beschikbaar stelt, dan wel de rechtspersoon die vanuit zijn
onderneming zakelijk vermogen ter investering beschikbaar stelt, ter financiering van een Project, door middel
van het Inschrijfformulier en de daaropvolgende Geldleningsovereenkomst met de Geldnemer.
Mijn ZIBcrowd
Het beveiligde gedeelte van www.zibcrowd.nl waar een Geldgever een account aanmaakt en zijn persoonlijke
gegevens en investeringen kan raadplegen en kan inschrijven op een Project.
Platform
De website www.zibcrowd.nl
Project
Het betreffende project ten behoeve waarvan Geldnemer financiering behoeft. Ter identificatie is aan ieder
Project een unieke naam gekoppeld waaraan het Project als zodanig is te herkennen.
Stichting Derdengelden
Stichting Derdengelden ZIB Crowd, statutair gevestigd te Middelburg, feitelijk adres Park Veldzigt 2, 4336 DX
Middelburg, Handelsregister nummer 66206324.
Stichting Zekerheden
Stichting Zekerheden ZIB Crowd, statutair gevestigd te Middelburg, feitelijk adres Park Veldzigt 2, 4336 DX
Middelburg, Handelsregister nummer 66124786.
UBO
Een Ultimate Benificial Owner, uiteindelijk belanghebbende. Dit is iedere natuurlijke persoon die:
 een belang houdt van 25% of meer in het kapitaal van een Cliënt;
 begunstigde is van 25% of meer van het vermogen van een Cliënt of een trust;
 meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van de Cliënt;
 feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in een Cliënt; of
 een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van een Cliënt.
Website
www.zibcrowd.nl
Wft
Wet op het financieel toezicht.
Wwft
Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.
ZIB Crowdfunding
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ZIB Crowdfunding B.V., statutair gevestigd te
Middelburg, feitelijk adres Park Veldzigt 2, 4336 DX Middelburg, Handelsregister nummer 63311682.

DEEL B
ROL/ FUNCTIE ZIB CROWDFUNDING, STICHTING DERDENGELDEN, STICHTING ZEKERHEDEN
B1. Rol/ functie van ZIB Crowdfunding
1.1 ZIB Crowdfunding biedt een platform voor financiering door middel van zogenaamde crowdfunding. De
werkzaamheden van ZIB Crowdfunding worden uitgevoerd onder de ontheffing "bemiddeling opvorderbare
gelden" zoals verstrekt door de AFM. ZIB Crowdfunding staat geregistreerd onder nummer 19000039. Het
register van de AFM is in te zien via een link op de Website. Een ontheffing voor het bemiddelen in
opvorderbare gelden betekent -strikt genomen- dat ZIB Crowdfunding B.V. niet onder doorlopend toezicht
van de AFM staat.
ZIB Crowdfunding treedt op als bemiddelaar en tussenpersoon tussen een rechtspersoon (Geldnemer), die
geld wenst te lenen enerzijds en (rechts)personen (Geldgevers) die gelden beschikbaar wensen te stellen
anderzijds (ook wel genaamd: “crowdfunding”), teneinde de beschikbaar gestelde gelden aan te wenden voor
een bepaald Project. Er wordt niet bemiddeld in geldleningen aan consumenten.
1.2 Tevens draagt ZIB Crowdfunding, tezamen met de Stichting Derdengelden en de Stichting Zekerheden, zorg
voor de administratieve en financiële afwikkeling van de Geldlening. Geldgever machtigt ZIB Crowdfunding
daartoe door ondertekening van het Inschrijfformulier en de Geldleningsovereenkomst en door de acceptatie
van deze Algemene Voorwaarden.
1.3 ZIB Crowdfunding verstrekt geen adviezen.
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B2. Rol/ functie van de Stichting Derdengelden
2.1 De Stichting Derdengelden ZIB Crowd is opgericht met het doel het ontvangen van derdengelden en andere
vermogensbestanddelen ten behoeve van betrokken partijen. De Stichting Derdengelden bewaart deze
gelden en vermogensbestanddelen en voert betaalopdrachten uit in opdracht van ZIB Crowdfunding.
2.2 De Stichting Derdengelden vergoedt geen rente, noch aan de Geldgever noch aan de Geldnemer, over de
periode dat de gelden op de rekening van de Stichting Derdengelden staan. De Stichting Derdengelden
verplicht zich om geboekte gelden zo snel mogelijk over te boeken aan de Geldnemer/ de Geldgever, maar
kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor renteverliezen die ontstaan zijn door mogelijke vertragingen
tussen het incasseren van de leentermijnen enerzijds en het uitboeken van de investeringstermijnen
anderzijds, die ontstaan zijn door vertragingen in het betalingsverkeer tussen banken en/of storneringen en/of
mogelijke verkeerde informatieverschaffing van de Geldgever of de Geldnemer die niet voorzien hadden
kunnen worden door de Stichting Derdengelden.
2.3 De Stichting Derdengelden behoudt zich het recht voor om, ook in geval van bovenstaande afhandeling, de
gelden niet uit te boeken aan de Geldnemer als de Stichting Derdengelden hiervoor moverende redenen
heeft. De Geldlening zal in dergelijke gevallen teruggeboekt worden aan de Geldgevers. Hiermee vervallen de
Geldleningsovereenkomsten en alle hieruit voortvloeiende rechten en plichten. Er zullen in voorkomende
gevallen geen kosten in rekening worden gebracht bij Geldgevers.
2.4 In overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving zullen de gelden niet langer dan negentig (90)
dagen op de rekening van de Stichting Derdengelden staan.
B3. Rol/ functie van de Stichting Zekerheden
3.1 Ten behoeve van het vestigen van zekerheden ten gunste van Geldgevers wordt gewerkt met een collectief
zekerheidsarrangement. Hiertoe is de Stichting Zekerheden ZIB Crowd opgericht. De Stichting Zekerheden
heeft tot doel het optreden als zekerheidsgerechtigde voor de Investeerders in de Geldlening, waaronder het
verkrijgen, vestigen, beheren en uitwinnen van zekerheidsrechten ten behoeve van de betreffende
Investeerders en het uitoefenen van de aan de Stichting Zekerheden toegekende rechten.
Deze zekerheidsrechten, zoals hypotheek- en pandrechten, zullen worden gevestigd bij separate (notariële)
akte(n) waarin een parallelle schuld wordt verankerd. Bij de parallelle schuld wordt een individuele,
zelfstandige vordering van de Stichting Zekerheden op Geldnemer afgesproken die gelijk is aan de vorderingen
van de individuele Geldgevers.
3.2 Op verzoek van ZIB Crowdfunding, namens de Geldgevers, mag de Stichting Zekerheden overgaan tot het
opeisen van de verschuldigde parallelle schuld zoals omschreven in de Geldleningsovereenkomst. Indien
Geldnemer in verzuim is, kan de Stichting Zekerheden het zekerheidsrecht uitwinnen. Bij uitwinning van
voornoemde rechten komen de hieruit voortvloeiende opbrengsten toe aan de Geldgevers, pro rata (het nog
uitstaande gedeelte van) ieders Geïnvesteerd Bedrag, verminderd met de kosten voor eventuele te voeren
procedures.

DEEL C
ALGEMENE VOORWAARDEN GELDGEVER
C1. Procedure registratie als Gebruiker op Platform
1.1 Geldgever registreert zich als Gebruiker door het aanmaken van een account op Mijn ZIBcrowd, waarbij door
het Platform een uniek klantnummer wordt toegekend.
1.2 Gebruiker registreert zich met een uniek e-mailadres. Wanneer sprake is van meerdere Gebruikers op
hetzelfde woonadres, dienen deze ieder over een eigen e-mailadres te beschikken. Gebruiker bepaalt zelf zijn
wachtwoord voor toegang tot het account op Mijn ZIBcrowd.
1.3 Gebruiker krijgt toegang tot zijn account door in te loggen met de combinatie van e-mailadres en wachtwoord.
Gebruiker dient deze combinatie strikt geheim te houden.
1.4 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle handelingen die via zijn account worden verricht.
1.5 Een account kan alleen worden beëindigd als Gebruiker niet meer geregistreerd staat als Geldgever.
Beëindiging van een account van een Gebruiker die tevens Geldgever was, kan alleen na schriftelijk verzoek
aan ZIB Crowdfunding.
1.6 ZIB Crowdfunding behoudt zich het recht voor om accounts van Gebruikers te verwijderen indien:
- Het account is gevuld met onvolledige of onjuiste gegevens;
- Gebruiker onrechtmatig heeft gehandeld jegens ZIB Crowdfunding of een derde;
- Gebruiker handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden.
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C2. Procedure registratie Geldgever op Platform, Klantacceptatie en -classificatie, Passendheidstoets, Inschrijving.
2.1 Registratie: Na registratie als Gebruiker kan het proces voor inschrijving op Projecten worden gestart. Voor
inschrijving voor Investering dient Gebruiker een aantal extra gegevens te verstrekken (verwezen wordt naar
Artikel 2.2 en 2.4 van deze Algemene Voorwaarden) teneinde als Klant van ZIB Crowdfunding te kunnen
worden geaccepteerd en zo als Geldgever in een Project te kunnen deelnemen. Alleen bij volledigheid van de
gegevens kan de Investering tot stand kan komen.
2.2 Acceptatie: Bij inschrijving voor Investering verricht ZIB Crowdfunding op Geldgever een Klantonderzoek.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de door Geldgever aangeleverde gegevens ingevolge de Wwft.
ZIB Crowdfunding heeft een risicomatrix opgesteld waarin drie risicocategorieën worden onderscheiden, te
weten Laag, Normaal en Hoog. Per categorie wordt aanvullende informatie of actie gevraagd om te kunnen
komen tot een goede beoordeling.
Categorie Laag:
- Identificatie van Geldgever door het maken van een kopie van het identiteitsbewijs door een medewerker
van ZIB Crowdfunding in bijzijn van Geldgever; of
- Aanvullende informatie bij niet fysieke identificatie/verificatie:
a. Het laten verrichten van een eerste (test) betaling ten bedrage van € 0,01 vanaf een op naam van
Geldgever staande IBAN bankrekening bij een Nederlandse vergunning houdende kredietinstelling; of
b. Een kopie van een recent (niet ouder dan 1 maand) bankafschrift of recente energienota waarop naamen adresgegevens van de Geldgever staan vermeld.
Categorie Normaal:
In aanvulling op de vereisten onder Categorie Laag, het volgende:
- Bij een Investeerder met rechtspersoonlijkheid:
a. Recent (niet ouder dan 1 maand) gewaarmerkt uittreksel KvK;
b. Oprichtingsakte en huidige statuten;
c. Indien van toepassing, bestuursreglementen;
d. Indien van toepassing en Klant een onder toezicht staande financiële onderneming is, stukken waaruit
betrouwbaarheid kan worden afgeleid van dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en leden van
een toezichthoudend orgaan;
e. Voor zover niet genoegzaam blijkt uit uittreksel KvK, volmacht waaruit blijkt dat vertegenwoordiger van
Investeerder de Investeerder rechtsgeldig kan vertegenwoordigen;
- Voorts zal ZIB Crowdfunding de volgende aanvullende maatregelen treffen ten behoeve van het onderzoek:
f. Reputatie Investeerder controleren a.d.h.v. Google search en andere media;
g. In geval van een Geldgever met rechtspersoonlijkheid: onderzoek of aangaan transactie of zakelijke relatie
in overeenstemming is met statutaire doelomschrijving van de Geldgever;
h. Het laten verrichten van een eerste (test) betaling ten bedrage van € 0,01 vanaf een op naam van
Geldgever staande IBAN bankrekening bij een Nederlandse vergunning houdende kredietinstelling.
Categorie Hoog:
Dit betreft politiek prominente personen die buiten Nederland woonachtig zijn of niet de Nederlandse
nationaliteit hebben.
In aanvulling op de vereisten onder Categorie Laag en Normaal, het volgende:
- Bij een Investeerder met rechtspersoonlijkheid:
a. Opvragen zeggenschapsstructuur Klant (organogram met aandelenverhoudingen);
b. Opvragen meest recente goedgekeurde jaarrekening;
- Ter zake enig prominent politiek persoon betrokken bij de Klant die niet in Nederland woont of niet de
Nederlandse nationaliteit heeft:
a. Vaststellen bron van vermogen van politiek prominent persoon;
b. Vaststellen bron van fondsen die gebruikt worden bij de zakelijke relatie of de transactie.
Investeren door een Klant, ingedeeld in de categorie Hoog behoeft accordering door het bestuur van
ZIB Beleggingsonderneming.
2.3 Classificatie: ZIB Crowdfunding hanteert een klantacceptatiebeleid conform de geldende wet- en regelgeving.
Bij registratie als Geldgever verricht ZIB Crowdfunding een klantonderzoek. ZIB Crowdfunding maakt
onderscheid tussen drie verschillende groepen Investeerders die de Wft noemt, namelijk:
- niet-professionele beleggers;
- professionele beleggers; en
- in aanmerking komende tegenpartijen (zoals verzekeraars, beleggingsfondsen en banken).
Bij iedere groep beleggers hoort een mate van bescherming. Zo heeft een niet-professionele belegger recht
op meer bescherming dan een professionele belegger. ZIB Crowdfunding classificeert de Klant als nietprofessionele belegger en informeert de Klant hierover. De Klant kan ZIB Crowdfunding schriftelijk verzoeken
om classificatie als professionele belegger. Hierbij hoort een lager beschermingsniveau. ZIB Crowdfunding
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bepaalt of Klant in een andere groep kan worden ingedeeld en kan een verzoek tot wijziging weigeren zonder
opgaaf van reden. Tevens kunnen aan indeling in een andere groep aanvullende voorwaarden worden
verbonden. Klant is gehouden meteen elke wijziging door te geven die kan leiden tot indeling bij een andere
groep beleggers.
2.4 Passendheidstoets: Op basis van de door potentiële Geldgever verstrekte informatie beoordeelt
ZIB Crowdfunding of inschrijving in een Project voor Klant passend is. De uitkomst van de toets kent drie
mogelijkheden:
Positief: De ontvangen informatie, waaronder de Investeerderstoets, volstaat om te beoordelen of de
(potentiële) Geldgever over voldoende kennis en ervaring beschikt om de aan de investering verbonden
risico’s te begrijpen. - Inschrijving is mogelijk.
Negatief: De door de (potentiële) Geldgever verstrekte informatie leidt tot een negatieve
beoordeling. - Inschrijving is in beginsel niet mogelijk, tenzij de (potentiële) Geldgever ZIB Crowdfunding, na
waarschuwing door ZIB Crowdfunding, verzoekt om de investering. In dat geval draagt de Geldgever het
gepaard gaande risico.
Geen beoordeling mogelijk: De (potentiële) Geldgever verstrekt onvoldoende informatie om de
passendheidsbeoordeling te kunnen maken. - ZIB Crowdfunding zal de (potentiële) Geldgever conform
informeren. Indien de (potentiële) Geldgever ondanks de waarschuwing verzoekt om de investering, dan
draagt de Geldgever het gepaard gaande risico.
De passendheidstoets geldt niet voor professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen.
ZIB Crowdfunding gaat ervan uit dat dit type beleggers over de nodige ervaring en kennis beschikt om te
begrijpen welke risico’s verbonden zijn aan beoogde investeringen in Projecten.
ZIB Crowdfunding zal de Klant actief waarschuwen indien de verzochte investeringen niet passend zijn voor
de betreffende Klant alsmede indien ZIB Crowdfunding onvoldoende informatie ontvangt van de Klant om op
adequate wijze de passendheid van de dienstverlening en de Investering voor de betreffende (potentiële)
Geldgever te kunnen beoordelen.
2.5 Inschrijving voor Investering: Indien een Geldgever gelden ter beschikking wenst te stellen, uiteindelijk in de
vorm van de Geldlening, kan de Geldgever zich inschrijven op een Project via het Inschrijfformulier. Het
Inschrijfformulier is beschikbaar op de Website. Bij het proces van inschrijving dient door Geldgever de
Investeerderstoets te worden ingevuld en alle bijkomende aanvullende informatie te worden verstrekt.
ZIB Crowdfunding vereist ontvangst van de volledige documentatie. Hierbij wordt verwezen naar het
Inschrijfformulier voor het Project en hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is omschreven over
klantacceptatie, -classificatie en de passendheidstoets. Afhankelijk van de uitkomst van de ontvangst van alle
documenten en bijlagen, is inschrijving in het Project mogelijk.
Tegelijk met het Inschrijfformulier en de bijlagen ontvangt een Geldgever de Geldleningsovereenkomst voor
het Project en een exemplaar van de Algemene Voorwaarden. Het Inschrijfformulier met bijlagen en de
Geldleningsovereenkomst dient de Geldgever op voorhand (digitaal of schriftelijk) ondertekend retour te
zenden aan ZIB Crowdfunding.
2.6 Iedere beslissing tot inschrijving dient gebaseerd te zijn op de informatie verschaft in het IM en dient derhalve
te geschieden na bestudering daarvan.
2.7 Een Geldgever, zijnde een natuurlijk persoon, kan binnen het Platform gelden ter beschikking stellen met een
maximum van tachtigduizend euro (€ 80.000). Voor een Geldgever, zijnde een rechtspersoon, geldt geen
maximum.
2.8 Eventuele meerdere inschrijvingen van één Geldgever op een Project worden samengevoegd tot één
Investering.
2.9 Geldgever zal slechts een verantwoord deel (niet meer dan 10%) van zijn vrij belegbare vermogen investeren.
2.10 Indien het Project geen doorgang vindt vanwege onvoldoende inschrijving of indien de Geldnemer niet aan
de voorwaarden voor het verkrijgen van de Geldlening voldoet, komen een reeds ondertekend retour
gezonden Inschrijfformulier en Geldleningsovereenkomst te vervallen. De Gebruiker zal in dergelijk geval
per e-mail hierover worden geïnformeerd en de inschrijving wordt uit zijn account verwijderd.
C3. Procedure Geldleningsovereenkomst en betaling Geldgever
3.1 Indien een Project is volgeschreven ontvangt de Geldgever een bevestiging van ontvangst van zijn
Inschrijfformulier en Geldleningsovereenkomst en het verzoek om zijn aandeel in de Geldlening binnen tien
(10) werkdagen over te maken op de daarvoor bestemde rekening van de Stichting Derdengelden.
De betaling dient te worden gedaan van een Nederlandse bankrekening op naam van de Geldgever.
3.2 Is van Geldgever diens aandeel in de Geldlening niet binnen de gestelde termijn ontvangen dan is deze
Geldgever in verzuim door het enkel verloop van de termijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is
vereist. In dat geval is ZIB Crowdfunding gerechtigd de Geldleningsovereenkomst met de betreffende
Geldgever op te zeggen.
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3.3 Voor zover de Geldgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf,
heeft de Geldgever het recht om gedurende 24 uur na ondertekening van de Geldleningsovereenkomst deze
te ontbinden. Het verzenden van een e-mail aan info@zibcrowd.nl met dit verzoek volstaat hiertoe. Aan
annulering zijn geen kosten verbonden.
3.4 Indien en zodra alle door de Geldgevers getekende Geldleningsovereenkomsten ten behoeve van een Project
door ZIB Crowdfunding zijn ontvangen en de Geïnvesteerde bedragen op rekening van de Stichting
Derdengelden zijn ontvangen, zal de Geldleningsovereenkomst worden ondertekend door ZIB Crowdfunding
namens Geldgevers gezamenlijk en door Geldnemer en komt deze tot stand.
3.5 Het Inschrijfformulier, de Geldleningsovereenkomst, het stortingsverzoek en de door Geldnemer
ondertekende Geldleningsovereenkomst worden toegevoegd aan de persoonlijke account op Mijn ZIBcrowd.
3.6 In de Geldleningsovereenkomst worden de betalingsvoorwaarden, rentes, (vervroegde) aflossingen en uit de
overeenkomst verdere voortvloeiende rechten en verplichtingen beschreven tussen de Geldgever en de
Geldnemer. Het is Geldgever niet toegestaan de nog openstaande vorderingen vervroegd op te eisen. Tevens
wordt hiervoor verwezen naar het IM van het Project.
3.7 De rente wordt berekend over het aantal werkelijk verstreken dagen. Hierbij wordt een maand op dertig (30)
dagen en het jaar op driehonderd zestig (360) dagen gesteld.
3.8 Geldnemer kan geen invloed uitoefenen op de inhoud van de Geldleningsovereenkomst en bijvoorbeeld, doch
niet uitsluitend, de hoogte van de rente of de aflossingen. Indien de rente is bepaald en de Geldlening is
verstrekt, zal de rente gedurende de looptijd van de Geldlening niet wijzigen, tenzij in geval van nalatigheid in
overleg met betrokkenen andere voorwaarden worden afgesproken.
C4. Overige afspraken
4.1 Indien gedurende de uitkeringsperiode Geldgever komt te overlijden valt het op dat moment nog
openstaande bedrag in diens nalatenschap. Na ontvangst van een verklaring van erfrecht en een kopie
identiteitsbewijs van de handelingsbevoegde, zal de uitkering gecontinueerd worden aan de rechtmatige
nabestaanden. Volledige opeisbaarheid van de op dat moment openstaande totale vordering is niet mogelijk.
In voorkomende gevallen zal het account op Mijn ZIBcrowd worden aangepast en op naam gesteld worden
van de nabestaanden.
4.2 Indien er sprake is van een mogelijke niet nakoming van uit de Geldleningsovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen (default) en de vordering uit handen gegeven wordt aan een gerechtsdeurwaarder, zullen
tussen betrokken partijen mogelijkerwijs nieuwe betaalafspraken worden gemaakt, die in plaats gesteld
worden van de eerder in de Geldleningsovereenkomst opgestelde voorwaarden. Verwezen wordt naar de
Geldleningsovereenkomst van het Project en artikel E2 van deze Algemene Voorwaarden.
C5. Informatie aan en van derden
5.1 Alle vermeldingen en andere uitingen op de Website betreffende de Geldgevers zijn anoniem.
5.2 Geldgever verleent toestemming aan ZIB Crowdfunding, Stichting Derdengelden en/of Stichting Zekerheden
om informatie te delen met mede-financiers van Geldnemer op het moment van default, voor zover dit (een)
financiële instelling(en) betreft.
5.3 ZIB Crowdfunding organiseert jaarlijks per Project een bijeenkomst waarvoor alle betrokken Geldgevers
worden uitgenodigd en waarin toelichting wordt gegeven over de ontwikkelingen van het Project.
C6. Administratie en kosten
6.1 ZIB Crowdfunding bewaart haar administratie in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.
6.2 Een uittreksel uit de administratie van ZIB Crowdfunding strekt tot volledig bewijs, tenzij tegenbewijs wordt
geleverd.
6.3 Wanneer ter identificatie, zie artikel 2.2 van deze Algemene Voorwaarden, een (test)betaling wordt gedaan,
wordt deze betaling niet aan Gebruiker gerestitueerd.
6.3 Geldgever zal geen andere kosten gefactureerd krijgen dan de eenmalige (emissie) kosten van twee procent
(2%) over de Investering. Deze kosten worden bekend gemaakt in het IM van het Project en dienen bovenop
het bedrag van de Investering gestort te worden door de Geldgever op de rekening van de Stichting
Derdengelden.
6.4 Kosten die verband houden met afwijkend of nalatig betalingsgedrag kunnen worden verhaald op de
betreffende partij voor zover deze aan hem/haar zijn toe te rekenen. In dit verband zullen ook de bijkomende
kosten voor incassobureaus voor rekening komen van de betreffende partij.
6.5 Kosten voor eventuele te voeren procedures en het uitoefenen van zekerheden door Stichting Zekerheden
worden naar rato in mindering gebracht bij terugbetaling van ieders Geïnvesteerd bedrag.
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C7. Website
7.1 Geldgever wordt via e-mailberichten en informatie op de beveiligde Website (onder andere via "Mijn
ZIBcrowd") periodiek geïnformeerd over nieuws ten aanzien van een Project.
7.2 Binnen de Website beschikt de Geldgever over een eigen "Mijn ZIBcrowd" (inlogsysteem). Deze "Mijn
ZIBcrowd" is strikt persoonlijk en niet voor derden zichtbaar. Binnen "Mijn ZIBcrowd" zijn totaaloverzichten
van betaalde rentes en uitstaande saldi beschikbaar.
7.3 Aan de inhoud van de Website wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar ZIB Crowdfunding kan geen
enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van de informatie op de Website en/of de diensten en de
geschiktheid daarvan voor een bepaald doel.
7.4 ZIB Crowdfunding zal zich houden aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. De
persoonlijke gegevens van een Gebruiker casu quo Geldgever zullen niet aan derden ter beschikking worden
gesteld, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift dit vereist. Via acceptatie van deze Algemene
Voorwaarden wordt de Gebruiker casu quo Geldgever geacht kennis genomen te hebben van deze bepaling
en deze ook te aanvaarden.
C8. Risico’s
8.1 Geldgever is zich ervan bewust dat investeringen in Projecten risicovol zijn en worden verricht voor zijn eigen
rekening en risico.
8.2 Geldgever is zich ervan bewust dat ZIB Crowdfunding geen beleggings- of investeringsadvies geeft.
8.3 Geldgever maakt zelf zijn eigen beoordeling en beslissing rondom een Investering, al dan niet met behulp van
een eigen adviseur, met betrekking tot Investering in enig Project op het Platform.
8.4 Geldgever accepteert dat hij geen zeggenschap heeft of zal krijgen in de onderneming van Geldnemer waarin
hij investeert.

DEEL D
ALGEMENE VOORWAARDEN GELDNEMER
D1. Te verstrekken informatie
Voordat de Geldnemer via ZIB Crowdfunding de door de Geldgevers ter beschikking gestelde middelen ontvangt,
vindt er een cliëntonderzoek en een screening op haar financieringsverzoek (met onderbouwing) plaats. Indien
de screening niet positief wordt bevonden, zal ZIB Crowdfunding de Geldnemer niet assisteren bij het vinden van
Geldgevers via het platform.
D2. Bemiddelingsovereenkomst
Tussen de Geldnemer en ZIB Crowdfunding wordt na positieve uitkomst van de screening van haar
financieringsverzoek een bemiddelingsovereenkomst gesloten, waarin de afspraken en dienstverlening worden
vastgelegd.
D3. Procedure Geldleningsovereenkomst en betalingen Geldnemer
Na ontvangst door ZIB Crowdfunding van alle Geldleningsovereenkomsten en nadat de Geldlening op rekening
van de Stichting Derdengelden is ontvangen, kan tussen de Geldgevers en de Geldnemer de Geldlening
geformaliseerd worden. Is de Geldlening niet binnen een termijn van tachtig (80) dagen geformaliseerd, dan is de
Geldnemer gerechtigd de Geldleningsovereenkomst op te zeggen.
Betalingen van rente, kosten en aflossingen dienen door de Geldnemer ten behoeve van de Stichting
Derdengelden (en indirect ten behoeve van de Geldgevers) te geschieden binnen de daartoe gestelde en/of
overeengekomen betalingstermijn(en). Binnen een periode van zeven (7) werkdagen zal de Stichting
Derdengelden deze rente -en aflossingsverplichtingen doorboeken aan de Geldgevers.
Geldnemer is door enkel het verloop van de voor de betreffende verplichting overeengekomen termijn in verzuim,
zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Bij niet-tijdige en/of niet-volledige betaling van een
uit hoofde van de Geldleningsovereenkomst verschuldigd bedrag is de Geldnemer over het niet of niet-tijdig
betaalde bedrag gedurende de tijd dat hij niet nakomt een dagelijkse opeisbare vertragingsrente verschuldigd.
Deze vertragingsrente is gebaseerd op het effectieve kredietvergoedingspercentage van de onderliggende
Geldleningsovereenkomst.
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Bij repeterende (structurele) niet-tijdige betaling van het maandelijkse rente- en/of aflossingsbedrag kunnen
daarvoor aan de Geldnemer bijkomende administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen
minimaal vijftien euro (€ 15,00) per niet-tijdige betaling.
Indien de Geldnemer binnen een termijn van twee (2) maanden zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is
ZIB Crowdfunding/ Stichting Derdengelden/ Stichting Zekerheden (en/of zijn lasthebber/gevolmachtigde)
gerechtigd alle uit de Geldleningsovereenkomst voortvloeiende vorderingen ter (buitengerechtelijke en
gerechtelijke) incasso over te dragen aan een incasso-organisatie, gerechtsdeurwaarder of advocaat. Al de
daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de Geldnemer. Deze kosten omvatten mede de
door ZIB Crowdfunding in en buiten rechte gemaakte kosten (met inbegrip van de redelijkerwijs gemaakte
advocaatkosten). De buitengerechtelijke incassokosten worden reeds nu voor alsdan vastgesteld op ten minste
vijftien procent (15%) van de opeisbare bedragen die de Geldnemer aan de Stichting Derdengelden verschuldigd
is met een minimum van vijftig euro (€ 50,00), exclusief omzetbelasting.
D4. Opeisbaarheid
In de volgende gevallen is al hetgeen Geldnemer nog uit hoofde van de Geldleningsovereenkomst en/of
anderszins aan de Geldgevers en/of de Stichting Zekerheden en/of aan ZIB Crowdfunding verschuldigd is
(waaronder begrepen de toekomstige en nog niet vervallen termijnen aan rente en aflossing) direct en ineens
opeisbaar:
a. ingeval van nalatigheid van Geldnemer in de terugbetaling of rentebetaling op de in de
Geldleningsovereenkomst bepaalde wijze, bij niet tijdige betaling van het overigens aan de Geldgevers
verschuldigde en indien anderszins door Geldnemer niet wordt voldaan aan of wordt gehandeld in strijd met
enige verplichting jegens de Geldgever;
b. ingeval van aangifte of aanvraag van het faillissement van Geldnemer of aanvraag van surséance van betaling,
indien Geldnemer haar schuldeisers enig akkoord aanbiedt, en/of indien beslag wordt gelegd op enig goed
van Geldnemer;
c. indien Geldnemer afwezig is zonder ten genoegen van de Geldgevers orde op zaken te hebben gesteld, of
indien Geldnemer in een ander geval het vrije beheer over één of meer van haar goederen verliest, dan wel
haar rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of nietig verklaard, dan wel geheel of gedeeltelijk haar
bedrijf staakt;
d. indien blijkt dat Geldnemer bij het aangaan van de Geldleningsovereenkomst onjuiste gegevens heeft
verstrekt of relevante gegevens heeft verzwegen;
e. indien betreffende het (in de Geldleningsovereenkomst nader te omschrijven) onderpand enig beperkt recht
(uitgezonderd hypotheek) ontstaat of tenietgaat of wordt bezwaard met een kwalitatieve verplichting als
bedoeld in artikel 252 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, of de bestemming van het onderpand wordt
gewijzigd;
f. bij brandschade, beschadiging, sloop of enige andere waardevermindering of mogelijke waardevermindering
van het onderpand al dan niet door toepasselijkheid van enige overheidsmaatregel op het onderpand,
daaronder begrepen aanschrijvingen krachtens de Woningwet, besluiten tot onbewoonbaarverklaring,
verbod van bouw of herbouw, aanwijzing tot onteigening, plaatsing op een monumentenlijst, ontstaan van
een wettelijk voorkeursrecht tot koop of opneming in een ruilverkaveling of publiekrechtelijke
bestemmingswijziging, het onderpand of een gedeelte daarvan leeg staat, in die zin dat daaraan ingevolge
enig publiekrechtelijk voorschrift gevolgen zijn verbonden of is gekraakt;
g. indien een andere geldlening, waarvoor het onderpand hypothecair verbonden mocht zijn, opeisbaar wordt;
h. ingeval van (vordering tot) ontbinding van de titel van overdracht van het onderpand;
i. indien lasten, belastingen, exploitatiekosten en bijdragen ter zake van het onderpand of premies van de door
de Stichting Zekerheden bedongen verzekeringen niet tijdig worden voldaan;
j. bij niet-nakoming of overtreding van één of meer der bepalingen in de Geldleningsovereenkomst omschreven;
k. indien door de rechter of grondkamer machtiging tot verandering van de inrichting of gedaante van het
onderpand is verleend;
l. indien door de rechter machtiging wordt verleend aan de huurder van het onderpand een ander in zijn plaats
te stellen;
m. indien de huurprijs of pachtprijs wordt verlaagd;
n. indien beslag wordt gelegd op huur- of pachtpenningen betreffende het onderpand of een gedeelte daarvan.
Geldnemer komt in een dergelijke geval niet meer in aanmerking om via ZIB Crowdfunding een nieuwe lening af
te sluiten.
In al de hierboven genoemde gevallen is de Stichting Zekerheden (of zijn lasthebber/gevolmachtigde) gerechtigd
betaling ineens te eisen van het krachtens de Geldleningsovereenkomst verschuldigde, te vermeerderen met

ALGEMENE VOORWAARDEN ZIB CROWDFUNDING BV

8

Versie 16-10-2017

vertragingsrente daarover. Deze vertragingsrente is gebaseerd op het effectieve kredietvergoedingspercentage
van de onderliggende Geldleningsovereenkomst.
Gedurende de looptijd van de Geldleningsovereenkomst is het Geldnemer toegestaan geheel of gedeeltelijk
vervroegd af te lossen.
In het geval dat er conservatoir of executoriaal beslag gelegd wordt op alle of een belangrijk gedeelte van de
goederen van de Geldnemer, dan wel alle of een belangrijk gedeelte van zijn goederen worden vervreemd,
bezwaard, onteigend of zijn tenietgegaan, behoudt de Stichting Zekerheden zich het recht voor de gehele
vordering, inclusief rente ter genoegdoening van de Investeerder, vervroegd op te eisen.
D5. Financieel inzicht
Geldnemer is verplicht jaarcijfers alsmede een update van het financiële verloop van zijn onderneming te
verstrekken aan ZIB Crowdfunding binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Als Geldnemer hieraan niet
voldoet is hij per tekortkoming een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,00 alsmede een boete van
€ 250,00 voor elke maand dat hij hieraan niet voldoet.
D6. Informatie aan en van derden
6.1 ZIB Crowdfunding is bevoegd voor de beoordeling van de financiële positie van de Geldnemer informatie in te
winnen bij derden, waaronder begrepen bureaus die de kredietwaardigheid beoordelen.
6.2 Alle vermeldingen en andere uitingen op de website van ZIB Crowdfunding betreffende de Geldgevers zijn
anoniem.
6.3 ZIB Crowdfunding organiseert jaarlijks een bijeenkomst waarbij Geldnemer aanwezig dient te zijn en waarvoor
alle betrokken Geldgevers worden uitgenodigd en waarin toelichting wordt gegeven over de ontwikkelingen
van het Project.
6.4 Geldnemer verleent toestemming aan ZIB Crowdfunding, Stichting Derdengelden en/of Stichting Zekerheden
om informatie te delen met mede-financiers van Geldnemer op het moment van default, voor zover dit (een)
financiële instelling(en) betreft.

DEEL E
ALGEMENE BEPALINGEN
E1. Aansprakelijkheid/ vrijwaring
1.1 ZIB Crowdfunding accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid aangaande het tot stand komen van de
gewenste Geldlening.
1.2 ZIB Crowdfunding behoudt zich het recht voor om op basis van haar moverende redenen de inschrijving van
een Gebruiker op een Project af te wijzen.
1.3 ZIB Crowdfunding is niet aansprakelijk indien de Geldnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
E2. Wijzigen voorwaarden Geldleningsovereenkomst
Geldnemer kan tijdens de looptijd verzoeken om de voorwaarden waaronder de Geldleningsovereenkomst is
aangegaan, te herzien. Dit verzoek dient schriftelijk, met onderbouwing en motivering naar de Geldgevers, te
worden ingediend bij ZIB Crowdfunding. Indien de wijziging naar het oordeel van ZIB Crowdfunding geen
wezenlijke negatieve invloed heeft op het risicoprofiel, is ZIB Crowdfunding bevoegd om de wijziging(en) voor en
namens Geldgevers te accepteren.
Indien de wijzigingen wel van invloed zijn op het risicoprofiel, zal de wijziging door ZIB Crowdfunding aan de
Geldgevers worden voorgelegd ter stemming via e-mail. De meerderheid van de Geldgevers beslist binnen
21 dagen na de melding over het verzoek. Een uitgebrachte stem wordt meegeteld naar rato van het
Geïnvesteerde Bedrag. Geldgevers die niet hebben gestemd of blanco stemmen, worden buiten de berekening
van de meerderheid gehouden. De betreffende Geldgevers zijn dan gebonden aan het besluit van de
meerderheid. ZIB Crowdfunding zal vervolgens al het nodige doen om de wijziging namens Geldgevers door te
voeren.
Afwijzing van de voorgestelde wijziging van de Geldleningsovereenkomst geeft Cliënt geen recht op terugbetaling
of schadevergoeding.
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E3. Risicoclassificatie
ZIB Crowdfunding zal aan de hand van financiële gegevens de risicoclassificatie van Geldnemer berekenen en zal
deze voor een ieder zichtbaar aan de beschrijving van het Project toevoegen. De door ZIB Crowdfunding
berekende risicoclassificatie is eenzijdig bepaald, kan niet worden aangepast door de Geldnemer en zal
gedurende de looptijd van de lening onveranderd blijven. ZIB Crowdfunding kan bij de bepaling van de
risicoclassificaties niet verantwoordelijk gesteld worden, indien deze op basis van onvolledige of valse bescheiden
tot stand is gekomen.
De bepaling van een risicoclassificatie gebeurt eenmalig en wordt uitgevoerd voorafgaand aan de publicatie op
de Website. Gedurende de looptijd van de lening kunnen ZIB crowdfunding en de Stichting er niet voor
verantwoordelijk gehouden worden indien de afloscapaciteit door gewijzigde omstandigheden bij de Geldnemer
verbetert dan wel verslechtert. ZIB Crowdfunding voert gedurende de looptijd van de Geldlening geen
aanvullende screening uit en zal de afgegeven classificatie derhalve niet wijzigen.
E4. Privacypolicy
ZIB Crowdfunding verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. ZIB Crowdfunding zal zich
houden aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens van een
Gebruiker/Geldgever casu quo Geldnemer zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens
voor zover een wettelijk voorschrift dit vereist. Via acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt de
Gebruiker/Geldgever casu quo Geldnemer geacht kennis genomen te hebben van deze bepaling en deze ook te
aanvaarden.
De gegevens die ZIB Crowdfunding van haar Cliënten bewaart, betreft de volgende:
a. Naam, adres, woonplaats;
b. Geboortedatum en -plaats;
c. Telefoon;
d. e-mail adres;
e. IBAN-gegevens;
f. Wwft formulier en bescheiden, waaronder een kopie geldig legitimatiebewijs;
g. UBO-gegevens en, voor zover van toepassing, Wwft bescheiden UBO’s;
h. Inschrijfformulier;
i. Cliëntclassificatie Investeerder en bescheiden ten behoeve van passendheidsbeoordeling,
waaronder Investeerderstoets;
j. aan (potentiële) Cliënt verstrekte (pre)contractuele informatie.
Voor zover de Klant een personenvennootschap betreft, wordt ook de identiteit van natuurlijke personen
geverifieerd.
E5. Cookiepolicy
ZIB Crowdfunding plaatst cookies om de Website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren.
Cookies zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het bezoek van de Website onthouden en opslaan op de
eigen computer. ZIB Crowdfunding publiceert het cookiebeleid op de Website. Cookies zijn uit te schakelen of te
verwijderen via het instellingenmenu van alle gangbare webbrowsers.
E6. Klachten en geschillen
Klachten kunnen worden gericht aan ZIB Crowdfunding via de Website, via e-mail klachten@zibcrowd.nl of via
Postbus 160, 4330 AD Middelburg.
Binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van een klacht stuurt ZIB Crowdfunding een ontvangstbevestiging. In
deze ontvangstbevestiging worden de vervolgstappen vermeld die worden gezet om de klacht zo spoedig mogelijk
op te lossen.
Ter beoordeling van de klacht, en de reactie hierop van de directie van ZIB Crowdfunding, is een Klachten- en
Geschillencommissie ingesteld. In deze commissie nemen drie (3) personen zitting. De samenstelling van de
Klachten- en Geschillencommissie wordt vermeld op de Website.
De doelstelling van de klachten- en meldingsprocedure is dat klachten en/of onregelmatigheden worden
vastgelegd en adequaat en tijdig (binnen tien (10) werkdagen) worden afgehandeld in afstemming met de
daarvoor ingestelde Klachten- en Geschillencommissie.
Klachten die betrekking hebben op Geldnemer als deze niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens de Geldgever,
stuurt ZIB Crowdfunding door naar de betreffende Geldnemer. ZIB Crowdfunding en de Stichting worden hiermee
niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verplichtingen van Geldnemer.
ZIB Crowdfunding is aangesloten bij geschillenbeslechtinginstantie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(KiFiD).
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E7. Algemene Voorwaarden ZIB Crowdfunding
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel. De Algemene Voorwaarden zijn
van toepassing op elk gebruik van het Platform en elke verdere rechtsbetrekking tussen Gebruiker,
ZIB Crowdfunding, de Stichting Derdengelden en de Stichting Zekerheden, tenzij uitdrukkelijk anders overeen is
gekomen. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar (de voorwaarden opgenomen in) een
Geldleningsovereenkomst, betekent dit dat wordt verwezen naar (de voorwaarden opgenomen in) een
Geldleningsovereenkomst alsmede (de voorwaarden opgenomen in) deze Algemene Voorwaarden en vice versa.
De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen
van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
ZIB Crowdfunding behoudt zich het recht voor om op grond van veranderde omstandigheden, eenzijdig
wijzigingen in de Algemene Voorwaarden van ZIB Crowdfunding aan te brengen. Een nieuwe versie van de
Algemene Voorwaarden wordt opgenomen op de website en gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, casu quo de versie zoals die gold ten tijde van
totstandkoming van de overeenkomsten met ZIB Crowdfunding.
E8. Rechtskeuze en forumkeuze
Op de rechtsverhoudingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen
uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
E9. Disclaimer
- ZIB Crowdfunding gaat uit van een correcte aanlevering van persoonsgegevens en kan niet verantwoordelijk
gehouden worden voor mogelijke foutieve informatievoorziening.
- Cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde bescheiden.
- De informatie die beschikbaar wordt gesteld in het IM is afkomstig van de Geldnemer en ZIB Crowdfunding is
niet verantwoordelijk voor de inhoud van het IM.
- ZIB Crowdfunding houdt zich het recht voor om bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte te doen
bij justitie.
- ZIB Crowdfunding is gerechtigd de inhoud op of functionaliteit van de Website te allen tijde te wijzigen zonder
daarover voorafgaande mededeling te doen.
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ALGEMENE VOORWAARDEN ZIB CROWDFUNDING BV

INSCHRIJFFORMULIER
INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V.
TER FINANCIERING VAN
PROJECT ’BRUINISSE VASTGOED’
De ondergetekende:
Klantnummer (door ZIB Crowd toegekend):____________________
Bedrijfsnaam:___________________________________________________________________
Voorletters, naam:_______________________________________________________________ m/v
Adres:_________________________________________________________________________
Postcode, woonplaats:____________________________________________________________
Geboortedatum: _________________________________________
, hierna te noemen: "de Geldgever";
verklaart:
1. dat voor alle begrippen in dit Inschrijfformulier wordt verwezen naar het bepaalde in de Algemene
Voorwaarden van ZIB Crowdfunding B.V. d.d. 16-10-2017, tenzij uitdrukkelijk in dit Inschrijfformulier
daarvan wordt afgeweken;
2. dat ondergetekende op de hoogte is van de belangrijkste doelstelling van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ZIB Crowdfunding B.V., statutair gevestigd te Middelburg, feitelijk adres Park
Veldzigt 2, 4336 DX Middelburg, Handelsregister nummer 63311682, hierna te noemen:
"ZIB Crowdfunding", bestaande uit het (via haar Website) bij elkaar brengen van rechtspersonen die geld
wensen te lenen enerzijds (Geldnemers), en (rechts)personen die gelden ter leen beschikbaar wensen te
stellen anderzijds (Geldgevers), teneinde de beschikbaar gestelde gelden aan te wenden voor de
financiering van een bepaald project, waarbij ZIB Crowdfunding optreedt als bemiddelaar en
tussenpersoon tussen Geldnemer en Geldgever ter financiering van het Project en dat ZIB Crowdfunding
slechts bepaalde diensten aan de Geldgever kan verlenen in overeenstemming met de ontheffing
“bemiddeling opvorderbare gelden” die aan ZIB Crowdfunding is verleend door de Stichting Autoriteit
Financiële Markten ("AFM");
3. dat ondergetekende belangstelling heeft om gelden ter leen te verstrekken middels de door
ZIB Crowdfunding aangeboden faciliteit en dat ondergetekende zich als Gebruiker wenst in te schrijven
bij ZIB Crowdfunding;
4. dat laatstbedoelde inschrijving aan de Geldgever het recht geeft om gebruik te maken van de diensten
van ZIB Crowdfunding;
5. ermee bekend te zijn dat in het kader van voornoemde inschrijving, ZIB Crowdfunding de
ondergetekende zal toetsen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen die op
ZIB Crowdfunding rusten in het kader van cliëntonderzoek;
6. dat ondergetekende zich omtrent de werkwijze van ZIB Crowdfunding heeft geïnformeerd, daartoe onder
meer de Website van ZIB Crowdfunding heeft bekeken en kennis heeft genomen van het opgestelde
Informatie Memorandum inzake Project ‘Bruinisse Vastgoed’, de Algemene Voorwaarden van
ZIB Crowdfunding, gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel, en de Geldleningsovereenkomst, welke
in vervolg op onderhavig Inschrijfformulier tot stand zal komen;
7. dat ondergetekende derhalve bekend is met de beperkingen die opgelegd worden op grond van wet- en
regelgeving ten aanzien van zijn/haar investeringsmogelijkheden, waaronder beperkingen ten aanzien
van het maximaal door hem/haar te investeren bedrag (niet meer dan EUR 80.000,- per persoon per
platform) en de bepaling om slechts een verantwoord deel (niet meer dan 10%) van zijn/haar vrij
belegbaar vermogen te investeren;
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8. dat ondergetekende door deze inschrijving toestemming geeft aan ZIB Crowdfunding om enige
correspondentie en informatieverstrekking die schriftelijk en/of op een andere duurzame drager
verstrekt dient te worden, op elektronische wijze te zenden aan het e-mailadres van de Geldgever,
zijnde: ........................................................................................................................... ;
9. zich, op basis van de in het Informatie Memorandum verstrekte informatie, bij deze in te schrijven als
Geldgever voor een bedrag van
EUR …………………………………………………………..(minimaal EUR 2.500 en enkel veelvouden van EUR 2.500),
ter financiering van Project ‘Bruinisse Vastgoed’ , hierna ook te noemen het "Geïnvesteerd Bedrag";
10. dat, voor zover de Geldgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn/haar
beroep of bedrijf, de Geldgever het recht heeft om gedurende 24 uur na ondertekening van de
Geldleningsovereenkomst deze te ontbinden;
11. dat, indien ondergetekende alle vereiste documenten voor deelname heeft verstrekt, ondergetekende
een bevestiging van ontvangst krijgt en een schriftelijk verzoek om zijn deel in de geldlening over te
maken, waarna ondergetekende het Geïnvesteerd Bedrag en de te betalen kosten binnen 10 werkdagen
overmaakt op de bankrekening van Stichting Derdengelden ZIB Crowd NL48 RABO 0311 0855 63 onder
vermelding van zijn klantnummer en ´Bruinisse Vastgoed´;
12. hierbij aan ZIB Crowdfunding de last te geven, welke last ZIB Crowdfunding aanneemt, om in het belang
en voor rekening van de Geldgever, via de Stichting Derdengelden ZIB Crowd en de Stichting Zekerheden
ZIB Crowd, alle vorderingen te incasseren, welke voortvloeien uit de tussen Geldgevers en de betrokken
Geldnemer (in casu: BRUINISSE VASTGOED B.V. statutair gevestigd te Kamperland, feitelijk adres
Mariapolderseweg 1, 4493 PH Kamperland, Handelsregister nummer 69938768) te sluiten
Geldleningsovereenkomst, alsmede de daarmee samenhangende rechten te effectueren, en in dat kader:
- overeenkomsten en andere rechtshandeling aan te gaan respectievelijk te verrichten, die daden
van beheer betreffen;
- alle verdere beheersdaden te verrichten;
- betalingen te doen en te ontvangen, daarvoor te kwiteren;
- als procespartij voor lastgever/Geldgever in rechte op te treden en al het terzake noodzakelijke te
doen;
13. dat ZIB Crowdfunding gerechtigd is voornoemde last geheel naar eigen inzicht uit te voeren en onder
voorwaarde dat ZIB Crowdfunding zich naar eer en geweten van haar last zal kwijten en deze uit zal
voeren, zoals een goed lasthebber betaamt;
14. dat de hiervoor gegeven last tevens strekt tot het verrichten van rechtshandelingen in het belang van de
gezamenlijke Geldgevers binnen het Project ‘Bruinisse Vastgoed’;
15. dat dit Inschrijfformulier, en de daarmee gepaard gaande contractuele en niet-contractuele
verplichtingen worden beheerst door Nederlands recht.
Ondertekend te ___________________________________(plaats) op _____________________ (datum)
Ondergetekende, Geldgever natuurlijk persoon:

Ondergetekende, Geldgever rechtspersoon:

naam: ____________________

naam rechtspersoon: ____________________

_________________________(handtekening)

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
naam: ____________________
_________________________(handtekening)

Bijlagen:
-Kopie geldig legitimatiebewijs / uittreksel Kamer van Koophandel (<1 mnd)
-Kopie Wwft Formulier Natuurlijk Persoon of Rechtspersoon
-Kopie Investeerderstoets
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Wwft formulier natuurlijk persoon
Identificatie natuurlijk persoon
Voornaam/achternaam:………………………………………………………………………………
Adres : ………………………………….…………………………………………………………………….
Postcode/woonplaats:…………………………………………………………………………………
Geboortedatum : ………………………………………………………………………………………..
Verplicht bijvoegen :
o

Kopie paspoort of identificatiebewijs;

o

Kopie recent (<1mnd) bankafschrift of rekening van een nutsbedrijf waarop naam en
adresgegevens van te identificeren natuurlijk persoon staat; of

o

Het verrichten van een eerste (test) betaling ten bedrage van € 0,01, vanaf een op
naam staande IBAN-bankrekening bij een Nederlandse vergunning houdende
kredietinstelling.

Bent u, of zijn directe familieleden, een politiek prominent persoon*?:

(* Een politiek prominent persoon is iemand die een politieke functie heeft. Voorbeelden van politiek prominente personen: staatshoofden,
regeringsleiders, ministers, staatssecretarissen en parlementsleden, ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren, leden van
hooggerechtshoven en andere hoge gerechtelijke instanties, leden van rekenkamers of van directies van centrale banken, directe
familieleden van politieke prominente personen, zoals de echtgenoot, de ouders en de kinderen.)

□ nee
□ ja
Ondertekend te __________________________________(plaats) op ___________________(datum)
Ondergetekende, Geldgever natuurlijk
persoon:
naam: ____________________
_________________________(handtekening)

Wwft formulier rechtspersoon
1. Identificatie Rechtspersoon
Naam rechtspersoon : …………………………………………………………………………..
Adres : .………………………………………………………………………………………………….
Postcode/plaats : …………………………………………………………………………………..
Land : …………………………………………………………………………………………………….
KVK-nummer : .……………………………………………………………………………………...
Verplicht bijvoegen :
o

Kopie recent (<1mnd) gewaarmerkt uittreksel KvK;

o

Kopie recent (<1mnd) bankafschrift of rekening van een nutsbedrijf waarop naam en
adresgegevens van te identificeren rechtspersoon staat; of

o

Het verrichten van een eerste (test) betaling ten bedrage van € 0,01, vanaf een op
naam staande IBAN-bankrekening bij een Nederlandse vergunning houdende
kredietinstelling.

2. Identificatie wettelijk vertegenwoordiger Rechtspersoon
Voornaam/achternaam : ………………………………………………………………………………
Adres : ………………………………………………………………………………………………………….
Postcode/woonplaats : …………………………………………………………………………………
Geboortedatum : .…………………………………………………………………………………………
Verplicht bijvoegen :
o

Kopie paspoort of identificatiebewijs.
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Bent u, of zijn directe familieleden, een politiek prominent persoon*?:

(* Een politiek prominent persoon is iemand die een politieke functie heeft. Voorbeelden van politiek prominente personen: staatshoofden,
regeringsleiders, ministers, staatssecretarissen en parlementsleden, ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren, leden van
hooggerechtshoven en andere hoge gerechtelijke instanties, leden van rekenkamers of van directies van centrale banken, directe
familieleden van politieke prominente personen, zoals de echtgenoot, de ouders en de kinderen.)

□ nee
□ ja
Heeft de rechtspersoon een andere uiteindelijke belanghebbende(n)* dan de wettelijke
vertegenwoordiger?:
(*Een natuurlijk persoon die, direct of indirect, meer dan 25% bezit van, of anderszins zeggenschap heeft over, de cliënt.)

□ nee, ga verder met ondertekening
□ ja, ga verder met ondertekening (ZIB Crowdfunding neemt nog contact met u op)

Ondertekend te __________________________________(plaats) op ___________________(datum)
naam rechtspersoon: ____________________
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
naam: ____________________
_________________________(handtekening)
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GELDLENINGSOVEREENKOMST
tussen
ZIB CROWDFUNDING B.V.,
de GELDGEVERS, en
BRUINISSE VASTGOED B.V.
ter financiering van het Project ‘Bruinisse Vastgoed’
De ondergetekenden:
1.

Klantnummer: ___________________________
Bedrijfsnaam _________________________________________________________________
Voorletters, naam: ___________________________________________________________m/v
adres: _______________________________________________________________________
postcode, woonplaats: _________________________________________________________
geboortedatum: _________________________
,hierna te noemen: "de Geldgever"
en alle Geldgevers gezamenlijk, "de Geldgevers";

2.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZIB Crowdfunding B.V., statutair gevestigd te
Middelburg, feitelijk adres Park Veldzigt 2, 4336 DX Middelburg, ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer 63311682, hierna te noemen: "ZIB Crowdfunding";

3.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Bruinisse Vastgoed B.V., gevestigd te
Kamperland, feitelijk adres Mariapolderseweg 1, 4493 PH Kamperland, ingeschreven in het Handelsregister
onder nummer 69938768, hierna ook te noemen: “de Geldnemer”.

in aanmerking nemende:
dat ZIB Crowdfunding als belangrijkste doelstelling heeft het (via haar Website) bij elkaar brengen van
rechtspersonen die geld wensen te lenen enerzijds (Geldnemer), en (rechts)personen die gelden ter leen
beschikbaar wensen te stellen anderzijds (Geldgever), teneinde de beschikbaar gestelde gelden aan te
wenden voor de financiering van een bepaald Project;
-

dat Bruinisse Vastgoed B.V. behoefte heeft aan financiering in verband met de aankoop en restyling van
58 woningen op Vakantiepark Aquadelta te Bruinisse, hierna te noemen: “Project ‘Bruinisse Vastgoed’”;

-

dat de Geldgever zich bereid heeft verklaard een gedeelte van de door Bruinisse Vastgoed B.V. gewenste
financiering voor Project ‘Bruinisse Vastgoed’ te verschaffen, dat de Geldgever daartoe kennis heeft
genomen van de door ZIB Crowdfunding in het Informatie Memorandum beschikbaar gestelde informatie
terzake Project ‘Bruinisse Vastgoed’, het door ZIB Crowdfunding verstrekte Inschrijfformulier (inclusief
bijlagen) heeft gecompleteerd en ondertekend en kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden van
ZIB Crowdfunding;

-

dat de Geldgevers in een bijlage bij deze Geldleningsovereenkomst worden gespecificeerd, op een totaallijst,
met achter het aan ieder van hen door ZIB Crowdfunding toegekende unieke klantnummer, het door ieder
van hen als Geldlening ter beschikking gestelde en daartoe op de bankrekening van de
Stichting Derdengelden overgemaakte Geïnvesteerd Bedrag;
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-

dat ten behoeve van het administreren van het betalingsverkeer tussen de Geldgever en
Bruinisse Vastgoed B.V. is opgericht de stichting: Stichting Derdengelden ZIB Crowd, statutair gevestigd te
Middelburg, feitelijk adres Park Veldzigt 2, 4336 DX Middelburg, Handelsregister nummer 66206324, hierna
te noemen: "de Stichting Derdengelden";

-

dat ten behoeve van het vestigen van zekerheden ten behoeve van de Geldgevers is opgericht de stichting:
Stichting Zekerheden ZIB Crowd, statutair gevestigd te Middelburg, feitelijk adres park Veldzigt 2, 4336 DX
Middelburg, Handelsregister nummer 66124786, hierna te noemen: "de Stichting Zekerheden";

-

dat de Geldgever het aan Bruinisse Vastgoed B.V. te verschaffen gedeelte van de voor Project
‘Bruinisse Vastgoed’ benodigde financiering ter leen zal verstrekken aan Bruinisse Vastgoed B.V., terwijl het
betalingsverkeer zal plaatsvinden via de Stichting Derdengelden en de zekerheden ten behoeve van de
Geldgever in verband met de financiering zullen worden gevestigd op naam van de Stichting Zekerheden en
partijen in dat verband hun onderlinge afspraken hierbij schriftelijk wensen vast te leggen.

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
1. Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van ZIB Crowdfunding
d.d. 16-10-2017, voor zover daarvan in deze overeenkomst niet wordt afgeweken. Voor de in deze
overeenkomst gehanteerde begrippen wordt verwezen naar het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van
ZIB Crowdfunding.
2. Alle betalingen op grond of uit hoofde van deze Geldlening zullen plaatsvinden via de Stichting Derdengelden.
Geldlening
3. Ter financiering van Project ‘Bruinisse Vastgoed’ verstrekt de Geldgever hierbij een lening aan
Bruinisse Vastgoed B.V., gelijk Bruinisse Vastgoed B.V. deze van de Geldgever aanvaardt, in hoofdsom groot
[EUR _____________________(invulveld bij inschrijving)], hierna ook te noemen: het "Geïnvesteerd
Bedrag"; alle Geldgevers gezamenlijk verstrekkend de “Geldlening”.
De lening is niet vrij verhandelbaar.
4. De Geldlening zal door Bruinisse Vastgoed B.V. slechts worden gebruikt ter financiering van Project
‘Bruinisse Vastgoed’, zoals dat nader in het Informatie Memorandum en het Inschrijfformulier is
omschreven. De Geldgever is zich bewust van het risico dat Bruinisse Vastgoed B.V. haar verplichtingen uit
hoofde van de aan haar ten behoeve van de financiering van Project 'Bruinisse Vastgoed' verstrekte
Geldlening mogelijk niet kan voldoen. In een dergelijk geval zal de Geldlening mogelijk niet geheel worden
terugbetaald en in het uiterste geval gaat de Geldlening in zijn geheel verloren.
Einddatum
5. Deze Geldlening wordt verstrekt voor de duur van maximaal 180 maanden, zijnde 15 jaar.
Per 15 januari 2033 dient de hoofdsom of het restant daarvan en al hetgeen Bruinisse Vastgoed B.V. verder
aan de Geldgever verschuldigd is aan renten, boeten en kosten, in één bedrag aan de Geldgever te worden
voldaan, zonder dat een nadere op- of aanzegging nodig is.
Rente
6. Bruinisse Vastgoed B.V. is aan de Geldgever over de hoofdsom of het restant daarvan een rente verschuldigd
van vijf procent (5%, waarvan 4% op jaarbasis, enkelvoudig, vóór belasting en 1% op jaarbasis bij aflossing).
De rente wordt achteraf per kwartaal uitbetaald, op de eerste werkdag na afloop van het kwartaal, voor het
eerst per 2 april 2018. De rente bij aflossing 1% (enkelvoudig per jaar) wordt per halfjaar uitgekeerd op de
eerste werkdag na afloop van het halfjaar, voor het eerst per 2 juli 2018.
7. Het rentepercentage kan niet worden gewijzigd gedurende de looptijd van deze Geldlening, uitgezonderd
het ten aanzien hiervan bepaalde in de Algemene Voorwaarden van ZIB Crowdfunding.
Aflossingen, vervroegde aflossingen
8. Bruinisse Vastgoed B.V. zal de Geldlening gedurende de looptijd uit haar beschikbare cash flow aflossen,
halfjaarlijks per december en juni volgens het in het Informatie Memorandum opgenomen aflossingsschema,
voor het eerst per 1 juli 2018.
9. Bruinisse Vastgoed B.V. is bevoegd de Geldlening -geheel of gedeeltelijk- vroeger af te lossen dan hiervoor is
overeengekomen, mits in bedragen van minimaal EUR 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) of een veelvoud
daarvan. Het voornemen daartoe dient tenminste één maand tevoren schriftelijk aan ZIB Crowdfunding
kenbaar te zijn gemaakt.
10. In geval van vervroegde aflossing van de Geldlening is Bruinisse Vastgoed B.V. geen boeterente verschuldigd.
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11. De Geldgever kan zich jaarlijks in december en juni aanmelden bij ZIB Crowdfunding om voor (gedeeltelijke)
terugbetaling van zijn Geïnvesteerd Bedrag in aanmerking te komen. Het saldo van de van
Bruinisse Vastgoed B.V. halfjaarlijks te ontvangen aflossing is het maximale bedrag dat voor terugbetaling
aan Geldgevers beschikbaar is. Bij onvoldoende aanmelding wordt het restant van het in dat jaar af te lossen
bedrag bij notariële loting op basis van klantnummer in gedeelten van EUR 500,00 (zegge: vijfhonderd euro)
verdeeld over de overige Geldgevers. Bij meer aanmelding wordt het in dat jaar beschikbare bedrag voor
aflossing, zonodig op basis van notariële loting op klantnummer, in gedeelten van EUR 500,00 (zegge:
vijfhonderd euro) verdeeld onder de aanmelders.
Zekerheden
12. Voor de aan Bruinisse Vastgoed B.V. te verstrekken Geldlening worden ten gunste van de Stichting
Zekerheden zekerheden gevestigd zoals omschreven in het Informatie Memorandum.
Directe opeisbaarheid Geldlening
13. In de volgende gevallen is het bestuur van de Stichting Zekerheden bevoegd, al hetgeen
Bruinisse Vastgoed B.V. nog uit hoofde van de Geldleningsovereenkomst en/of anderszins aan de Geldgevers
en/of de Stichting Zekerheden en/of aan ZIB Crowdfunding verschuldigd is (waaronder begrepen de
toekomstige en nog niet vervallen termijnen aan rente en aflossing) direct en terstond opeisbaar te laten
zijn, rekening houdend met proportionaliteit:
a. ingeval van nalatigheid van Bruinisse Vastgoed B.V. in de terugbetaling of rentebetaling op de in deze
Geldleningsovereenkomst bepaalde wijze, bij niet tijdige betaling van het overigens aan de Geldgevers
verschuldigde en indien anderszins door Bruinisse Vastgoed B.V. niet wordt voldaan aan of wordt
gehandeld in strijd met enige verplichting jegens de Geldgever, voor zover de procedure zoals beschreven
in D3 van de Algemene Voorwaarden niet wordt nageleefd;
b. ingeval van aangifte van het faillissement van Bruinisse Vastgoed B.V. of aanvraag van surséance van
betaling, indien Bruinisse Vastgoed B.V. haar schuldeisers enig akkoord aanbiedt, en/of indien beslag
wordt gelegd op enig goed van Geldnemer;
c. indien Bruinisse Vastgoed B.V. het vrije beheer over één of meer van haar goederen verliest, dan wel haar
rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of nietig verklaard, dan wel geheel of gedeeltelijk haar
bedrijf staakt;
d. indien blijkt dat Bruinisse Vastgoed B.V. bij het aangaan van de Geldleningsovereenkomst onjuiste
gegevens heeft verstrekt of relevante gegevens heeft verzwegen;
e. indien betreffende het (in de tussen Bruinisse Vastgoed B.V. en de Stichting Zekerheden overeengekomen
hypotheekakte omschreven) onderpand enig beperkt recht ontstaat zonder dat daarvoor vooraf
toestemming is verstrekt door Stichting Zekerheden of tenietgaat of wordt bezwaard met een
kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 252 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, of de bestemming
van het onderpand wordt gewijzigd;
f. bij brandschade, beschadiging, sloop of enige andere waardevermindering of mogelijke
waardevermindering van het onderpand al dan niet door toepasselijkheid van enige overheidsmaatregel
op het onderpand, daaronder begrepen aanschrijvingen krachtens de Woningwet, besluiten tot
onbewoonbaarverklaring, verbod van bouw of herbouw, aanwijzing tot onteigening, plaatsing op een
monumentenlijst, ontstaan van een wettelijk voorkeursrecht tot koop of opneming in een ruilverkaveling
of publiekrechtelijke bestemmingswijziging, het onderpand of een gedeelte daarvan leeg staat, in die zin
dat daaraan ingevolge enig publiekrechtelijk voorschrift gevolgen zijn verbonden of is gekraakt;
g. ingeval van (vordering tot) ontbinding van de titel van overdracht van het onderpand;
h. indien lasten, belastingen, exploitatiekosten en bijdragen ter zake van het onderpand of premies van de
ten behoeve van de Geldgevers bedongen verzekeringen niet tijdig worden voldaan;
i. bij niet-nakoming of overtreding van één of meer der bepalingen in deze Geldleningsovereenkomst
omschreven;
j. indien door de rechter of grondkamer machtiging tot verandering van de inrichting of gedaante van het
onderpand is verleend;
k. indien door de rechter machtiging wordt verleend aan de huurder van het onderpand een ander in zijn
plaats te stellen;
l. indien de huurprijs of pachtprijs wordt verlaagd;
m. indien beslag wordt gelegd op huur- of pachtpenningen betreffende het onderpand of een gedeelte
daarvan.
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Rechtskeuze en bevoegde rechter
14. De Geldlening wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen die verband houden met de
Geldlening zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
Ondertekening
Indien en zodra alle Geldleningsovereenkomsten van Geldgevers ten behoeve van de financiering van Project
‘Bruinisse Vastgoed’ door ZIB Crowdfunding zijn ontvangen, zal de Geldleningsovereenkomst mede door
ZIB Crowdfunding en de Geldnemer worden ondertekend en zal de Geldleningsovereenkomst tussen de
Geldgevers en Geldnemer als zodanig tot stand komen.
Ondertekend te ___________________________________(plaats) op _____________________ (datum)
Ondergetekende, Geldgever natuurlijk persoon:

Ondergetekende, Geldgever rechtspersoon:

naam: ____________________

naam rechtspersoon: ____________________

_________________________(handtekening)

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
naam: ____________________
_________________________(handtekening)

Ondergetekende, Geldgevers gezamenlijk, als
gespecificeerd:
Namens deze ZIB Crowdfunding B.V.
_________________________(handtekening)

Ondergetekende, Geldnemer:
Bruinisse Vastgoed B.V.
_________________________(handtekening)
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Investeerderstoets
Vanaf 1 april 2016 geldt een verplichte investeerderstoets. Aan de hand van deze toets beoordeelt
ZIB Crowdfunding of de investering passend is. De investeerderstoets wordt afgenomen voorafgaand
aan iedere investering die voor het eerst het bedrag van €500,- overschrijdt aan totale investeringen
via ZIB Crowdfunding. De toets bestaat uit diverse vragen en is bedoeld om Geldgevers bewust te
maken van de mogelijke risico’s die zij nemen als ze gaan investeren door middel van crowdfunding.
Tevens heeft deze toets als doel dat Geldgever met een verantwoord deel (niet meer dan 10%) van
zijn Vrij belegbaar vermogen investeert in projecten. Bij een eerste deelname via ZIB Crowdfunding
wordt de volledige investeerderstoets afgenomen. Bij iedere volgende deelname waarbij het totaal
geïnvesteerde

bedrag

via

ZIB

Crowdfunding

het

bedrag

van

respectievelijk

€5.000,-, € 10.000,-, € 20.000,- en € 40.000,- overschrijdt, wordt een beperktere toets afgenomen (de
herhaalde crowdfunding investeerderstoets)

Wij verzoeken u de volgende vragen zo zorgvuldig en realistisch mogelijk te beantwoorden. Zonder
nader onderzoek mogen wij afgaan op de juistheid en volledigheid van uw beantwoording.
Uw ingevulde investeerderstoets wordt in onze administratie bewaard. Deze informatie zal uiteraard
vertrouwelijk behandeld worden.
Gegevens Investeerder:
Klantnummer (door ZIB Crowdfunding toegekend): ………………………………………………….
Bedrijfsnaam:…………………………………………………………………………………………………………….
Voorletters, naam ………………………………………………………………………..…………………………..m/v
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode …………………………………………………………………………………………………………………..
Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………….
1

1. Heeft u al eens eerder belegd via een crowdfunding platform?
 Nee, dit is de eerste keer
 Ja
2. Bent u zich bewust van de risico’s en het feit dat u uw inleg kwijt kunt raken?
 Ja
 Nee
3. Bent u bereid om deze risico’s te dragen?
 Ja
 Nee
4. Hoe kwam u voor het eerst in aanraking met ZIB Crowdfunding?
(meerdere antwoorden mogelijk)
 Via eigen netwerk (vrienden/familie/collega’s)
 Advertenties
 Commercials
 Berichten in media
 Internet
5. Wat is uw hoogst genoten opleiding?
 Universitair
 Hoger beroepsonderwijs
 Middelbaar beroepsonderwijs
 Voortgezet onderwijs
 Lager onderwijs
 Geen onderwijs
6. Belegt u voor een specifiek doel? Zo ja, welk?
 Algemene financiële reserve
 Aanvulling pensioen
 Aflossing hypotheek
 Meer rendement
 Vermogen groei
 In stand houding vermogen
 Overige, nl ……………………………………

2

7. Heeft u al ervaring met beleggen in aandelen, obligaties of andere risicovolle producten?
 Nee
 Ik beleg sinds 2 jaar of langer
8. Hoeveel keer per jaar belegt u?
 Nog nooit belegd
 Tot 5 keer
 Tot 10 keer
 Meer dan 10 keer
9. In hoeverre bent u afhankelijk van uw belegd vermogen?
 Relatief grote afhankelijkheid
 Tot op zekere hoogte afhankelijk
 Onafhankelijk
10. Belegt u meer dan 10% van uw Vrij belegbaar vermogen* via crowdfunding?
 Ja
 Nee
11. Hoeveel bedraagt uw Vrij belegbaar vermogen*?
 0 - €30.000
 €31.000 - €60.000
 €61.000 - €90.000
 €91.000 - €120.000
 > €120.000
12. Belegt u (gedeeltelijk) met geleend geld?
 Ja
 Nee
13. Wat is de herkomst van uw vermogen?
 Erfenis
 Verkoop bedrijf
 Beleggingen
 Handdruk
 Anders, nl……………………………………………………………..
*Vrij belegbaar vermogen: het geld op spaarrekeningen, geld in deposito’s en geld in beleggingsfondsen of andere effecten.
Geld in een beleggingshypotheek of bankspaarhypotheek wordt hierin niet meegenomen.

3

Kennisvragen
De volgende vragen gaan in op kennisniveau ten aanzien van crowdfunding via ZIB Crowdfunding.
1. Het rendement van de leningen via ZIB Crowdfunding is veelal hoger dan het rendement op uw
spaarrekening, maar het risicoprofiel van beide is vergelijkbaar.
 Juist
 Onjuist
2. Welke van volgende kosten brengt ZIB Crowdfunding de belegger/investeerder in rekening?
 Emissiekosten
 Beheerkosten
 Transactiekosten
 Ik weet het niet
3. Als de financiële positie van de Geldnemer slecht is, kan het zijn dat de rente en aflossing niet
wordt uitbetaald.
 Juist
 Onjuist
Ondertekend te __________________________________(plaats) op ___________________(datum)
Ondergetekende, Geldgever natuurlijk

Ondergetekende, Geldgever rechtspersoon:

persoon:
naam: ____________________

naam rechtspersoon: ____________________

_________________________(handtekening)

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
naam: ____________________
_________________________(handtekening)

4

Herhaalde investeerderstoets
ZIB Crowdfunding dient te beoordelen of de investering passend is. De investeerderstoets wordt
afgenomen voorafgaand aan iedere investering die voor het eerst het bedrag van €500,- overschrijdt
aan totale investeringen via ZIB Crowdfunding. Bij iedere volgende investering waarbij het totaal
geïnvesteerde bedrag via ZIB Crowdfunding het bedrag van respectievelijk € 5.000,-, € 10.000,-,
€ 20.000,- en € 40.000,- overschrijdt, wordt een herhaling van de investeerderstoets in verkorte vorm
afgenomen.
Deze toets bestaat uit vragen over het Vrij belegbaar vermogen en risico’s met als doel dat de
Geldgever investeert met een verantwoord deel (niet meer dan 10%) van zijn Vrij belegbaar vermogen
en zich bewust is van de gepaard gaande risico’s.
Wij verzoeken u de volgende vragen zo zorgvuldig en realistisch mogelijk te beantwoorden. Zonder
nader onderzoek mogen wij afgaan op de juistheid en volledigheid van uw beantwoording.
Uw ingevulde investeerderstoets wordt in onze administratie bewaard. Deze informatie zal uiteraard
vertrouwelijk behandeld worden.
Gegevens Investeerder
Klantnummer (door ZIB Crowdfunding toegekend): …………………………………………………
Voorletters, naam (+ bedrijfsnaam): ………………………………………………………………………..m/v
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode ………………………………………………………………………………………………………………….
Woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………

1

1. Bent u zich bewust van de risico’s en het feit dat u uw inleg kwijt kunt raken?
 Ja
 Nee
2. Bent u bereid om deze risico’s te dragen?
 Ja
 Nee
3. In hoeverre bent u afhankelijk van uw belegd vermogen?
 Relatief grote afhankelijkheid
 Tot op zekere hoogte afhankelijk
 Onafhankelijk
4. Belegt u meer dan 10% van uw vrij belegbaar vermogen* via crowdfunding?
 Ja
 Nee
5. Hoeveel bedraagt uw vrij belegbaar vermogen*?
 0 - €30.000
 €31.000 - €60.000
 €61.000 - €90.000
 €91.000 - €120.000
 > €120.000
6. Belegt u (gedeeltelijk) met geleend geld?
 Ja
 Nee
*Vrij belegbaar vermogen: het geld op spaarrekeningen, geld in deposito’s en geld in beleggingsfondsen of andere effecten.
Geld in een beleggingshypotheek of bankspaarhypotheek wordt hierin niet meegenomen.

Ondertekend te __________________________________(plaats) op ___________________(datum)
Ondergetekende, Geldgever natuurlijk

Ondergetekende, Geldgever rechtspersoon:

persoon:
naam: ____________________

naam rechtspersoon: ____________________

_________________________(handtekening)

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
naam: ____________________
_________________________(handtekening)

2

VERMOGENSSTRUCTUUR Bruinisse Vastgoed B.V.

150.000
50.000
40.000
10.000

12.612.025
850.000

250.000
137.975
13.850.000

13.462.025

303.975
281.250
-138.000
-34.500

412.725
281.250
-138.000
-34.500
-50.000
-500

470.975

Saldo ultimo Q2
Huur Q3
Rente Q3 (4%)
Provisie ZIB Q3

Saldo ultimo Q3
Huur Q4
Rente Q4 (4%)
Provisie ZIB Q3
Verkoop woningen
Aflossing ult Q4
Rente over aflossing

Saldo ultimo jaar

470.975

2019

671.850

470.975
1.141.875
-549.000
-250.000
-4.750
-137.250

671.850

761.631
285.469
-137.000
-34.250
-200.000
-4.000

647.413
285.469
-137.000
-34.250

470.975
285.469
-137.500
-34.375
584.569
285.469
-137.500
-34.375
-50.000
-750

13.750.000
-50.000
13.700.000
-200.000
13.500.000

2020

596.853

671.850
1.159.003
-535.000
-550.000
-15.250
-133.750

596.853

781.727
289.751
-132.500
-33.125
-300.000
-9.000

657.602
289.751
-132.500
-33.125

671.850
289.751
-135.000
-33.750
792.851
289.751
-135.000
-33.750
-250.000
-6.250

13.500.000
-250.000
13.250.000
-300.000
12.950.000

N.b. Afrondingen in het rekenmodel kunnen leiden tot afwijkingen in het rekenmodel

Saldo ultimo

137.975
1.125.000
-553.000
-100.000
-750
-138.250

137.975
281.250
-138.500
-34.625
246.100
281.250
-138.500
-34.625
-50.000
-250

Cashflow
Saldo primo jaar
Huur Q1
Rente Q1 (4%)
Provisie ZIB Q1
Saldo ultimo Q1
Huur Q2
Rente Q2 (4%)
Provisie ZIB Q2
Aflossing ult Q2
Rente over aflossing

Recap cashflow
Saldo primo
Huurontvangsten
Verkoop woningen
Rente (4%)
Aflossing
Rente (1%) bij aflossing
Provisie ZIB

13.850.000
-50.000
13.800.000
-50.000
13.750.000

Leningverloop
Saldo primo
Aflossing halfjaar
Saldo 30 juni
Aflossing einde jaar
Saldo ultimo

2018

GEPROGNOSTICEERDE CASHFLOW (looptijd 15 jaar)

Werkkapitaal/onvoorzien
Crowdfunding

Bijkomende kosten
Plaatsingsvergoeding
Notaris en adviseurs
Marketing
Taxatiekosten

Investeringsbegroting
Investeringen per 1 januari 2018
Grond en gebouwen
Kosten restyling

t.b.v. financiering aankoop en restyling 58 woningen vakantiepark Aquadelta

2021

356.241

596.853
1.176.388
-511.000
-750.000
-28.250
-127.750

356.241

635.644
294.097
-126.000
-31.500
-400.000
-16.000

499.047
294.097
-126.000
-31.500

596.853
294.097
-129.500
-32.375
729.075
294.097
-129.500
-32.375
-350.000
-12.250

12.950.000
-350.000
12.600.000
-400.000
12.200.000

2022

163.275

356.241
1.194.034
-481.000
-750.000
-35.750
-120.250

163.275

432.892
298.508
-118.500
-29.625
-400.000
-20.000

282.508
298.508
-118.500
-29.625

356.241
298.508
-122.000
-30.500
502.250
298.508
-122.000
-30.500
-350.000
-15.750

12.200.000
-350.000
11.850.000
-400.000
11.450.000

2023

18.220

163.275
1.211.945
-451.000
-750.000
-43.250
-112.750

18.220

277.984
302.986
-111.000
-27.750
-400.000
-24.000

113.748
302.986
-111.000
-27.750

163.275
302.986
-114.500
-28.625
323.137
302.986
-114.500
-28.625
-350.000
-19.250

11.450.000
-350.000
11.100.000
-400.000
10.700.000

2024

57.344

18.220
1.230.124
350.000
-421.000
-950.000
-64.750
-105.250

57.344

171.188
307.531
-103.500
-25.875
350.000
-600.000
-42.000

-6.968
307.531
-103.500
-25.875

18.220
307.531
-107.000
-26.750
192.001
307.531
-107.000
-26.750
-350.000
-22.750

10.700.000
-350.000
10.350.000
-600.000
9.750.000

2025

44.919

57.344
1.248.576
350.000
-383.000
-1.050.000
-82.250
-95.750

44.919

256.275
312.144
-94.000
-23.500
350.000
-700.000
-56.000

61.631
312.144
-94.000
-23.500

57.344
312.144
-97.500
-24.375
247.612
312.144
-97.500
-24.375
-350.000
-26.250

9.750.000
-350.000
9.400.000
-700.000
8.700.000

2026

38.723

44.919
1.267.304
350.000
-341.000
-1.100.000
-97.250
-85.250

38.723

293.772
316.826
-83.500
-20.875
350.000
-750.000
-67.500

81.321
316.826
-83.500
-20.875

44.919
316.826
-87.000
-21.750
252.995
316.826
-87.000
-21.750
-350.000
-29.750

8.700.000
-350.000
8.350.000
-750.000
7.600.000

2027

40.537

38.723
1.286.314
350.000
-297.000
-1.150.000
-113.250
-74.250

40.537

339.584
321.578
-72.500
-18.125
350.000
-800.000
-80.000

108.630
321.578
-72.500
-18.125

38.723
321.578
-76.000
-19.000
265.302
321.578
-76.000
-19.000
-350.000
-33.250

7.600.000
-350.000
7.250.000
-800.000
6.450.000

2028

52.146

40.537
1.305.608
350.000
-251.000
-1.200.000
-130.250
-62.750

52.146

395.493
326.402
-61.000
-15.250
350.000
-850.000
-93.500

145.341
326.402
-61.000
-15.250

40.537
326.402
-64.500
-16.125
286.314
326.402
-64.500
-16.125
-350.000
-36.750

6.450.000
-350.000
6.100.000
-850.000
5.250.000

2029

75.338

52.146
1.325.193
350.000
-203.000
-1.250.000
-148.250
-50.750

75.338

463.290
331.298
-49.000
-12.250
350.000
-900.000
-108.000

193.242
331.298
-49.000
-12.250

52.146
331.298
-52.500
-13.125
317.819
331.298
-52.500
-13.125
-350.000
-40.250

5.250.000
-350.000
4.900.000
-900.000
4.000.000

2030

111.909

75.338
1.345.070
350.000
-153.000
-1.300.000
-167.250
-38.250

111.909

544.766
336.268
-36.500
-9.125
350.000
-950.000
-123.500

254.123
336.268
-36.500
-9.125

75.338
336.268
-40.000
-10.000
361.606
336.268
-40.000
-10.000
-350.000
-43.750

4.000.000
-350.000
3.650.000
-950.000
2.700.000

2031

163.655

111.909
1.365.246
350.000
-101.000
-1.350.000
-187.250
-25.250

163.655

641.718
341.312
-23.500
-5.875
350.000
-1.000.000
-140.000

329.782
341.312
-23.500
-5.875

111.909
341.312
-27.000
-6.750
419.470
341.312
-27.000
-6.750
-350.000
-47.250

2.700.000
-350.000
2.350.000
-1.000.000
1.350.000

2032

289.880

163.655
1.385.725
350.000
-47.000
-1.350.000
-200.750
-11.750

289.880

755.949
346.431
-10.000
-2.500
350.000
-1.000.000
-150.000

422.018
346.431
-10.000
-2.500

163.655
346.431
-13.500
-3.375
493.211
346.431
-13.500
-3.375
-350.000
-50.750

1.350.000
-350.000
1.000.000
-1.000.000
-0

