Aanvulling op Memorandum d.d. 19 mei 2016
ZIB Crowdfunding B.V.
inzake Slot Oostende
In Hoofdstuk 5 Financieringsstructuur is een beschrijving opgenomen van de totale financieringsopzet
van het project Slot Oostende. In Hoofdstuk 5.1 is opgenomen: ‘Het is de ambitie van de Geldnemer
van de totale investering minimaal € 840.000 te funden door de Geldgevers via crowdfunding. Het
verschil van de door Geldgevers bijeengebrachte Geldlening en de investeringsbegroting wordt
aangevuld met een Geldlening van het Nationaal Restauratiefonds, een bancaire lening, subsidie van
de Provincie Zeeland en eigen vermogen van de Geldnemer.’
Lopende het project is een aanpassing gedaan aan deze financieringsstructuur.
Per 18 augustus 2016 is de Geldlening Crowdfunding aangepast naar € 425.000. Dit betekent dat de
Geldnemer een hoger bedrag aan verschil in de financiering met eigen vermogen zal aanvullen.
Behoudens de wijziging van het bedrag aan Geldlening Crowdfunding naar € 425.000, wijzigen de
uitgangspunten zoals opgesomd in Hoofdstuk 5.2 niet (rentepercentage, jaarlijkse aflossing, vestigen
zekerheden etc.).
Het gedeelte financiering van de investeringsbegroting in Hoofdstuk 7.1 wijzigt als volgt:
7.1.

Investeringsbegroting

Investeringen (vrij op naam excl. BTW)
Slot Oostende
Inrichting horeca
Wijngaardstraat 26 (Poortgebouw)
Wijngaardstraat 28 (Bottelarij)
Aankoop
Verbouwing incl. begeleiding
Inventaris bottelarij en lagertanks
Totaal Wijngaardstraat 28
Werkkapitaal/onvoorzien
Totaal te financieren Slot Oostende

€ 3.200.000
€ 750.000
€ 500.000
€
€
€

150.000
190.000
250.000

Financiering
Eigen Vermogen Jacoba van Beieren B.V. (25% -> 33%)
Monumentenhypotheek Nationaal Restauratiefonds
Subsidie Provincie Zeeland
Geldlening Crowdfunding t.b.v. Wijngaardstr. 28 en brouwerij
Geldlening Rabobank t.b.v. Wijngaardstraat 26

€
€

590.000
200.000
€ 5.240.000

Voorheen
€ 1.290.000
€ 2.000.000
€ 810.000
€ 840.000
€ 300.000
€ 5.240.000

Nieuw
€ 1.705.000
€ 2.000.000
€ 810.000
€ 425.000
€ 300.000
€ 5.240.000

Hiermede wordt het bedrag van de “geldlening” of de “hoofdsom”, waarmee de Geldlening
Crowdfunding in de Geldleningsovereenkomst wordt aangeduid (bijlage IV van de Bijlagen behorend
bij inschrijving), gewijzigd in € 425.000. De geldlening zal medio september 2016 tot stand komen.

Middelburg, 18 augustus 2016

ZIB Crowdfunding B.V.

en

Jacoba van Beieren B.V.

Memorandum
ZIB Crowdfunding B.V. inzake Slot Oostende

Financiering ten behoeve van Jacoba van Beieren B.V. t.b.v. de aankoop en renovatie van
Wijngaardstraat 28 te Goes alsmede inventaris bottelarij en lagertanks en inventaris
brouwerij als onderdeel van de realisatie van de horecagelegenheid Slot Oostende.
Funding van de financiering minimaal groot € 840.000,- door middel van Crowdfunding.
Investeringsbedragen vanaf € 500,-.

Middelburg, 19 mei 2016
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Kernpunten Project Slot Oostende


Het Project: Slot Oostende. Investering door Jacoba van Beieren B.V. in de aankoop van de
grond, het gebouw en de renovatie van Wijngaardstraat 28 te Goes en investering in de
inrichting met een bottelarij en lagertanks en inventaris brouwerij ten bedrage ad.
€ 840.000,- als onderdeel van de realisatie van horecagelegenheid Slot Oostende te Goes
met een totale investeringsbegroting € 5.240.000,-. De investering is reeds gestart.
Oplevering is gepland in december 2016.



Geldlening van minimaal € 840.000,- te verstrekken door Geldgevers aan Jacoba van Beieren
B.V., ten behoeve van het Project.



De investering wordt door Jacoba van Beieren B.V. geëxploiteerd als integraal onderdeel van
de horecagelegenheid Slot Oostende te Goes.



Geldgevers kunnen een keuze maken tussen de volgende te investeren bedragen: € 500,-,
€ 1.000,-, € 2.000,-, € 3.000,-, € 5.000,- of € 10.000,-. Voor particuliere investeerders geldt
per crowdfundingplatform een maximale investering ad. € 80.000,-. Voor rechtspersonen
(B.V.) geldt geen maximum.



Er is geen sprake van emissiekosten. Er zijn geen jaarlijkse kosten voor de Geldgevers voor
het crowdfundingplatform.



Het verschil van de door Geldgevers bijeengebrachte Geldlening en de investeringsbegroting
wordt aangevuld met diverse overige financieringsbronnen, waaronder financiering van het
Nationaal Restauratiefonds, een bancaire financiering, subsidie van de Provincie Zeeland en
eigen vermogen van de Geldnemer.



Geldgevers ontvangen afhankelijk van de hoogte van de door de Geldgever te verstrekken
Geldlening een rente van tussen 6% en 8% (op jaarbasis, enkelvoudig, vóór belasting en niet
cumulatief). Rente wordt achteraf per jaar uitbetaald, voor het eerst per januari 2017.
Uitbetaling vindt plaats in de vorm van een tegoed (genaamd: “bierrente”) welke te
besteden is in de horecagelegenheid Slot Oostende en wordt gestort op de rekening van
Stichting Slotoostendebiercrowd die het tegoed op naam van de Geldgevers administreert.



Looptijd van de Geldlening is 10 jaar. Aflossingen jaarlijks per januari, voor het eerst per
januari 2018. Geldgevers hebben de mogelijkheid om zich jaarlijks aan te melden voor extra
aflossing.



Er worden zekerheden gevestigd bestaande uit eerste hypothecaire inschrijving op het
onroerend goed Wijngaardstraat 28 te Goes en eerste pandrecht op te financieren
inventarissen van de brouwerij.



ZIB Crowdfunding kwalificeert de investering in het Project volgens haar risicoclassificatie als
CIII: offensief.



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



Inschrijven is mogelijk via www.zibcrowd.nl of via het kantoor van ZIB Crowdfunding in
Middelburg vanaf 19 mei 2016 tot 29 juni 2016. Storting per 1 juli 2016.



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 Memorandum

Iedere beslissing tot inschrijving en deelname als Geldgever bij ZIB Crowdfunding B.V. (hierna: ZIB
Crowdfunding) voor de financiering van Jacoba van Beieren B.V. (hierna: Jacoba van Beieren) moet
zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Memorandum, door degene die investeert.
In het algemeen kan gesteld worden dat aan het investeren in (de financiering van) horeca
ondernemingen risico’s verbonden zijn. Betrokken partijen hebben getracht deze risico’s, ten
behoeve van (potentiële) Geldgevers, te beperken. In hoofdstuk 4 van dit Memorandum zijn alle
materiële risicofactoren omschreven. 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.
Door 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.
Voorafgaand aan iedere investering wordt een Investeerderstoets afgenomen. Deze toets bestaat uit
diverse vragen en is bedoeld om de Geldgever bewust te maken van de risico’s die hij/zij neemt bij
een investering via crowdfunding. De Investeerderstoets is opgenomen als bijlage II bij dit
Memorandum.

1.2.

Aanwijzingen vooraf

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

•
•
•
•
•

1.3.

U dient kennis te hebben genomen van de volledige tekst van dit Memorandum.
Het betreft een risicodragende en gematigd offensieve belegging.
Aangeraden wordt niet deel te nemen met vreemd vermogen.
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 renovatie van vastgoed alsmede investering in
installaties zoals in dit Memorandum beschreven.
Het betreft een lange termijn belegging omdat de investeringshorizon tien jaar bedraagt.
In het algemeen wordt aangeraden maximaal 20% van uw beleggingsportefeuille in vastgoed
of in vergelijkbare fondsen te beleggen.
Aangeraden wordt uw investeringen in Crowdfunding te spreiden over verschillende
leningen.
Geadviseerd wordt maximaal 10% van uw vrij belegbaar vermogen te investeren via
crowdfunding.

Deelname

Geldgevers kunnen kiezen uit de volgende te investeren bedragen:
€ 500,-, € 1.000,-, € 2.000,-, € 3.000,-, € 5.000,- of € 10.000,-.
De vorderingen uit hoofde van de Geldleningen zijn niet verhandelbaar of overdraagbaar. Op de
inschrijving zijn de Algemene Voorwaarden ZIB Crowdfunding van toepassing (zie www.zibcrowd.nl).
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Inschrijving als Geldgever is mogelijk vanaf 19 mei 2016 tot en met 29 juni 2016. ZIB Crowdfunding is
bevoegd de inschrijvingstermijn te verlengen. Inschrijven kan via www.zibcrowd.nl of door insturen
van het inschrijfformulier (bijlage I van dit Memorandum), de Investeerderstoets (bijlage II van dit
Memorandum) en de benodigde bijlagen (zie ook Hoofdstuk 9.1) naar ZIB Crowdfunding,
Postbus 160, 4330 AD Middelburg.

1.4.

Overige voorwaarden

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

2. ZIB Crowdfunding
2.1.

Officiële en handelsnaam

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

2.2.

Vestigingsplaats, rechtsvorm, toepasselijke wetgeving en regels

ZIB Crowdfunding 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 de Grenadierweg 13 te (4338 PG) 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 heeft een 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 bemiddeling van financieringen aan MKB
ondernemingen.

2.4.

Crowdfunding als financieringsinstrument

Er bestaan diverse structuren die het financieren van MKB ondernemingen voor de particuliere
investeerder aantrekkelijk maken. Naast een bancaire financiering, een commanditaire
vennootschap 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
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tussen de Geldgevers, Geldnemers en het crowdfundingplatform worden vastgelegd in de Algemene
Voorwaarden en de Geldleningovereenkomst.
De maximale investering per crowdfundingplatform bedraagt € 80.000 voor particuliere
investeerders. Voor rechtspersonen (B.V.) geldt geen maximum.

2.5.

Structuur

De structuur van het Project kan als volgt worden weergegeven:
Structuur Geldlening
[B]
Platform
Zekerheidsrecht

[E] 'GN' Jacoba van
[D] St.
Beieren BV
Pa rel lelle vordering Zekerheden
aflossing

[A] 'GG'

lening

[C] St. Derdengelden
rente

Geldstroom aanvang
Aflossing
'Bierrente'

St. SlotoostendebierCrowd
Consumptie
rentevergoeding

'GG'

betaling uit
openstaand
saldo rente

consumpties
Slot Oostende

St. SlotoostendebierCrowd

'GN' Jacoba van
Beieren BV

[A] Geldgevers
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 (in dit geval de financiering van de aankoop vastgoed en renovatie daarvan alsmede
investering in installaties t.b.v. horecagelegenheid Slot Oostende).
[B] Crowdfundingplatform: ZIB Crowdfunding
[C] Beheerder gelden: Stichting Derdengelden ZIB Crowd
Teneinde de geldstromen tussen Geldgevers en Geldnemer gescheiden te houden van het platform,
lopen de betalingen via een Stichting Derdengelden. Hiertoe wordt opgericht Stichting Derdengelden
ZIB Crowd. 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 Advies B.V. (penningmeester).
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[D] Beheerder zekerheden: Stichting Zekerheden ZIB Crowd
Teneinde de benodigde zekerheden voor de Geldgevers te kunnen vestigen, wordt de Stichting
Zekerheden ZIB Crowd opgericht. Ten gunste van deze Stichting wordt een pand-/hypotheekrecht
gevestigd, tot zekerheid van betaling aan de gezamenlijke geldgevers. 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).
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 en voormalig commissaris van de Koningin van de Provincie
Zeeland); vicevoorzitter dhr. G.R.J. van Heukelom (politicus en voormalig gedeputeerde van de
Provincie Zeeland); secretaris dhr. L.L. Schoots (interim bestuurder zorgsector).
[E] Geldnemer/horeca onderneming: Jacoba van Beieren B.V.
Statutair gevestigd te Goes en kantoorhoudende op Patijnweg 70 te Kloetinge, is naar Nederlands
recht tot stand gekomen en de akte van oprichting is op 30 maart 2015 verleden door notaris mr. R.
Zonnevylle te Zierikzee en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel
onder nummer 62990497 en zal het eigendom van het vastgoed Wijngaardstraat 28 te Goes
verwerven en investeert in de installaties ten behoeve van Slot Oostende, en zal deze
horecagelegenheid tevens exploiteren. Bestuurders van de vennootschap zijn mw. Y.J. Abdoun en
mw. A. Maas.
[F] Beheerder tegoeden bierrente: Stichting Slotoostendebiercrowd
De bierrente zal via Stichting Derdengelden ZIB Crowd betaald worden op rekening van Stichting
Slotoostendebiercrowd die het rentesaldo administreert op naam van iedere Geldgever individueel,
en zorgdraagt voor uitgifte van tegoeden ten bedrage van de uitgekeerde rentebedragen. Deze
tegoeden kunnen door de Geldgevers worden besteed in de horecagelegenheid Slot Oostende te
Goes.

3. Aanbieding
3.1.

Algemeen

ZIB Crowdfunding bemiddelt in het aantrekken van opvorderbare gelden, bijeen te brengen door
Geldgevers om deze vervolgens als Geldlening te verstrekken aan Geldnemer Jacoba van Beieren B.V.

3.2.

Redenen voor het Aanbod

Het verstrekken van een Geldlening aan Jacoba van Beieren B.V. ten behoeve van investering in de
aankoop van de grond, het gebouw en de renovatie van Wijngaardstraat 28 te Goes en investering in
een bottelarij en lagertanks en inventaris van de Brouwerij, als onderdeel van de realisatie van
horecagelegenheid Slot Oostende te Goes. Daarmee wordt in het centrum van Goes een
aantrekkelijke nieuwe horecagelegenheid gerealiseerd en wordt tegelijkertijd deze historisch
belangrijke locatie behouden voor toekomstige generaties. De exploitatieprognoses voor Slot
Oostende zijn onderbouwd en getoetst en wijzen op een rendabele exploitatie vanaf de start.
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3.3.

Bestemming gelden

Met de aan Jacoba van Beieren te verstrekken Geldlening wordt een gedeelte van de investering in
de horecagelegenheid Slot Oostende gefinancierd. De Geldnemer zal de horecagelegenheid zelf gaan
exploiteren waardoor geen sprake is van een structuurrisico.

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
exploitatierisico’s van de horecagelegenheid, algemene economische ontwikkelingen, 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.
Exploitatierisico
Het exploitatierisico betreft het risico dat de exploitant (Jacoba van Beieren) niet succesvol is met
exploitatie van Slot Oostende als gevolg van bijvoorbeeld tegenvallende bezoekersaantallen en
horecaomzet en/of als gevolg van hoger dan ingeschatte kosten van de exploitatie. Hierdoor kan het
resultaat van de onderneming onvoldoende zijn voor het nakomen van de verplichtingen. Hoewel de
inschattingen van de exploitatiebegroting zo realistisch mogelijk zijn gemaakt, kunnen er afwijkingen
in de cashflow optreden tijdens de looptijd van de Geldlening.
Debiteurenrisico
Dit betreft het risico dat de Geldnemer niet aan de betalingsverplichting(en) kan voldoen;
bijvoorbeeld door gewijzigde marktomstandigheden, verslechterde solvabiliteit, faillissement,
uitwinnen hypotheekrechten, opzeggen van kredietfaciliteiten etc. Voor het geval dat deze situatie
zich voordoet worden zekerheden gevestigd t.b.v. de Geldgevers.
Ontwikkelingsrisico
Bij de ontwikkeling en realisatie van de horecagelegenheid kunnen zich onvoorziene situaties
voordoen die niet of moeilijk kunnen worden ingeschat. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan
meerkosten in verband met (overheids)vergunningen, stakingen, fraude, extreme
weersomstandigheden etc. Dit kan veelal niet alleen tot extra kosten, maar mogelijk ook tot
vertraging van de realisatie van de horecagelegenheid leiden. Alle budgetoverschrijdingen komen
voor rekening en risico van de Geldnemer. De realisatie van de horecagelegenheid geschiedt op basis
van een koop- en aannemingsovereenkomst en contracten met diverse leveranciers. In deze
overeenkomsten zijn de garanties en aansprakelijkheden van Jacoba van Beieren opgenomen. Deze
garanties en aansprakelijkheden zijn gelimiteerd in bedrag en tijd. ZIB Crowdfunding betaalt de
financiering uit aan de hand van bouwtermijnen en overlegging van investeringsfacturen. Zodoende
wordt het ontwikkelingsrisico beperkt.
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Renterisico
De Geldgevers verstrekken aan Jacoba van Beieren een Geldlening waarvan de rente is verschuldigd
gedurende de gehele duur van de Geldlening en vanaf het moment dat de Geldlening wordt
verstrekt. De rente bedraagt tussen 6% en 8% per jaar afhankelijk van de verstrekte Geldlening en
staat vast voor de gehele Looptijd. Op deze Geldlening is derhalve voor Geldgevers geen sprake van
een renterisico anders dan onder invloed van andere in dit hoofdstuk genoemde risico’s.
Door de Geldnemer zijn bij diverse instellingen (Nationaal Restauratiefonds, bank) aanvullende
Geldleningen aangetrokken. De rente op deze Geldleningen is deels variabel en deels vast voor een
gedeelte van de looptijd van de lening. Op deze financiering is voor Jacoba van Beieren derhalve
sprake van een renterisico. Er is in de prognoses rekening gehouden met de actuele
rentepercentages.
Aansprakelijkheidsrisico
ZIB Crowdfunding en de Geldgevers zijn niet aansprakelijk voor handelingen van Geldnemer Jacoba
van Beieren.
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 (10 jaar)
van de Geldlening vastligt. Door aflossingen zal het uitstaande saldo gedurende de looptijd van de
Geldlening afnemen. Ook is er sprake van een zogenoemd “lock-up risico”. Dit is het risico dat de
vorderingen vanwege de door Geldgevers verstrekte financieringen 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 beperkt 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 Jacoba van Beieren 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 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.
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 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 Memorandum is vermeld, te
realiseren.
Onverzekerbare risico’s
Het risico bestaat dat natuurrampen, atoomreacties, vliegtuigrampen, oorlog, terreur, etc. het
Vastgoed of de investering in installaties beschadigen en daarmee de exploitatieopbrengsten
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
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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.
Milieurisico
Het is de Geldnemer niet bekend dat er feiten zijn, onder meer op grond van in het verleden
uitgevoerd bodemonderzoek waaruit blijkt dat het gekochte in zodanige mate 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. De Geldnemer zijn door daartoe bevoegde instanties geen verbeteringen,
herstellingen of andere voorzieningen (waaronder begrepen onderzoeks- en saneringsaanbevelen)
aan het Vastgoed voorgeschreven noch is daartoe strekkend voorschrift schriftelijk aangekondigd.
Risico van belangenverstrengeling
In de samenwerking en de transacties met de bij ZIB Crowdfunding en Jacoba van Beieren 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.
Spreidingsrisico
ZIB Crowdfunding verstrekt een Geldlening in het vastgoed en installaties van Jacoba van Beieren ten
behoeve van Slot Oostende. 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 bijkomende kosten, werkkapitaal en onvoorzien, bedraagt
€ 5.240.000,- (exclusief BTW). Het is de ambitie van de Geldnemer hiervan minimaal € 840.000,- te
funden door de Geldgevers via crowdfunding. Het verschil van de door Geldgevers bijeengebrachte
Geldlening en de investeringsbegroting wordt aangevuld met een Geldlening van het Nationaal
Restauratiefonds, een bancaire lening, subsidie van de Provincie Zeeland en eigen vermogen van de
Geldnemer. De totale financiering wordt aangewend voor de aankoop van de gronden en gebouwen,
renovatie van de gebouwen, het conserveren van cultuurhistorische onderdelen van het complex,
koop en installatie van brouwerij en bottelarij-inrichting en inrichting van de horecagelegenheid.
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5.2.

Details totale financiering Geldnemer

Crowdfunding
Onderstaand de uitgangspunten van de financiering te verstrekken door bemiddeling van ZIB
Crowdfunding aan Jacoba van Beieren B.V.:
Geldlening Crowdfunding
Rentepercentage

Rentevaste periode
Rentebetaling
Aflossing
Vervroegde aflossing
Looptijd
Zekerheden

minimaal € 840.000,- naar keuze van Geldgever te verstrekken in
delen van € 500,- € 1.000,- € 2.000,- € 3.000,- € 5.000,- of € 10.000,tussen 6% en 8% (op jaarbasis, enkelvoudig, en niet
cumulatief), afhankelijk van investeringsbedragen:
o 6% voor Geldleningen van € 500,- en € 1.000,o 7% voor Geldleningen van € 2.000,- en € 3.000,o 8% voor Geldleningen van € 5.000,- en € 10.000,10 jaar, tot 1 juli 2026
per jaar achteraf, voor het eerst per januari 2017
per jaar, voor het eerst per januari 2018. Jaarlijks is 10% van de
hoofdsom beschikbaar voor aflossing
op aflossingsdatum jaarlijks mogelijk zonder boeterente
10 jaar, tot 1 juli 2026
eerste hypotheek ten bedrage van de hoofdsom van de te
verstrekken Geldlening op het Vastgoed Wijngaardstraat 28 te Goes
t.g.v. Stichting Zekerheden ZIB Crowd tot zekerheid van betaling aan
de gezamenlijke geldgevers, eerste pandrecht op de inventaris
onderdelen bottelarij en lagertanks alsmede inrichting van de
brouwerij ten behoeve van de Stichting Zekerheden ZIB Crowd.

Overige financiering
Er is sprake van een sluitende investeringsbegroting in combinatie met de overige financiers:
 Het Nationaal Restauratiefonds heeft een financiering ad. € 2.000.000,- verstrekt aan Jacoba
van Beieren B.V. ten behoeve van de aankoop en renovatie alsmede toegankelijk maken en
conserveren van cultuurhistorische onderdelen van het vastgoed. De rente op deze
financiering bedraagt voor een gedeelte ad. € 379.000,- 1,7% voor 10 jaar vast, voor een
gedeelte ad. € 1.021.000,- 2,6% voor 10 jaar vast en een gedeelte ad. € 600.000,- 2,6% voor
5 jaar vast. De looptijd van de totale lening is overwegend 30 jaar.
 De Provincie Zeeland heeft een subsidie verstrekt ten behoeve van de aankoop en renovatie
van het onroerend goed en het uitvoeren van conserverende werkzaamheden betreffende
de cultuurhistorische waarden. Op de subsidie behoeft niet te worden afgelost.
 Rabobank verstrekt een aanvullende financiering ad. € 300.000,- ten behoeve van de
aankoop en renovatie en inrichting van het vastgoed Wijngaardstraat 26 te Goes. De
financiering is nog niet definitief vastgelegd vanwege een mogelijke meeropbrengst uit
Crowdfunding. De te betalen rente op de financiering, met een looptijd van 15 jaar, bedraagt
naar verwachting ca. 3,5% voor 10 jaar vast.
 Aangevuld met eigen vermogen van de Geldnemer danwel een achtergestelde lening van
haar aandeelhouder(s).

5.3.

Rente en aflossing Crowdfunding

Rente
Potentiële Geldgevers wordt deelname in (de financiering van) de horecagelegenheid Slot Oostende
aangeboden waarbij een rentevergoeding tussen 6% en 8% op jaarbasis (afhankelijk van de hoogte
van de door de Geldgever te verstrekken Geldlening, vóór belasting en enkelvoudig) over het pro
resto saldo van de uitstaande Geldlening wordt toegezegd. De rente wordt per jaar achteraf betaald
over het pro resto saldo van de Geldlening, voor het eerst in de tweede week van januari 2017. De
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rente wordt via Stichting Derdengelden ZIBCrowd betaald op rekening van Stichting
Slotoostendebiercrowd die de rentesaldi administreert op naam van de Geldgevers en zorgdraagt
voor uitgifte van tegoeden ten bedrage van de uitgekeerde rentebedragen welke tegoeden door de
Geldgevers kunnen worden besteed in de horecagelegenheid Slot Oostende te Goes.
Aflossing
De Geldnemer zal jaarlijks in de tweede week van januari aflossen op de Geldlening. De eerste
aflossing zal in januari 2018 plaatsvinden. Op deze wijze wordt de gehele financiering gedurende de
looptijd van 10 jaar terugbetaald.
Afmelden voor aflossing
De Geldgever kan zich jaarlijks in december voorafgaand aan de aflossing van januari aanmelden
voor uitstel van aflossing van de Geldlening. Daardoor blijft het saldo van de Geldlening ongewijzigd
waardoor de rente voor het komend jaar over de hoogte van de ongewijzigde Geldlening wordt
berekend en uitbetaald.
Aanmelden voor vervroegde aflossing
De Geldgever kan zich jaarlijks in december voorafgaand aan de aflossing van januari aanmelden
voor vervroegde aflossing van de Geldlening. Voor zover daarvoor liquide middelen binnen het saldo
dat jaarlijks beschikbaar is voor aflossing beschikbaar zijn, wordt dit pro rata verdeeld over de
aanmeldingen.

5.4.

Voorwaarden voor financiering

Voordat via Stichting Derdengelden ZIB Crowd de Geldlening aan Jacoba van Beieren B.V. kan
worden uitbetaald, dient de Geldnemer aan onderstaande voorwaarden voor de Geldlening te
voldoen:





Beschikbaar zijn van definitieve en door alle partijen getekende koopovereenkomsten;
Aan alle vergunningsvereisten wordt voldaan, zoals omgevingsvergunning, bouwvergunning,
toestemming van bevoegde instanties.
Aantonen van verkrijging van gebruikelijke verzekeringen door de Geldnemer (CAR).
Vestigen van de genoemde zekerheden.

In de Algemene Voorwaarden alsook in de Geldleningsovereenkomst tussen Geldgevers en Jacoba
van Beieren B.V. 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 definitief worden van de betalingsachterstand gaat het
bestuur van de Stichting derdengelden ZIB Crowd in overleg met de Geldnemer. Daarna worden
zowel de Raad van Toezicht van de Stichting Derdengelden en het bestuur van de Stichting
Zekerheden alsook 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.

Zekerheden

Het onroerend goed Wijngaarstraat 28 te Goes is op 17 mei 2016 gewaardeerd door makelaar
P. Fermont van Faasse & Fermont Makelaardij te Goes op een marktwaarde na realisatie ad.
€ 300.000,-. De investering in de bottelarij en lagertanks en inventaris brouwerij zijn begroot op
€ 500.000,-.
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5.6.

Risico-classicatie

Bij de beoordeling en classificatie van dit Project is door ZIB Crowdfunding in samenwerking met
(externe) deskundigen een analyse gemaakt op basis van de meerjarenbegroting van Slot Oostende.
ZIB Crowdfunding kent meerdere risico-classificaties:

Risico
Classificatie

Rente + Aflossing

Historische

Laatste

Prognose

Toekomstige

betaalbaar o.b.v.

kasstroom

boekjaar

komend jaar

kasstroom

zekerheid%

A: Defensief (3,5%)
B: Behoedzaam (4,5%)
C: Offensief (5,0%)
D: Speculatief (6,0%)

100%
75-100%
50-75%
<50%

I. (3,5%)
3,5%
4,0%
4,25%
4,75%

II. (4,5%) III. (5,0%) IV. (6,0%)
4,0%
4,5%
4,75%
5,25%

4,25%
4,75%
5,0%
5,5%

4,75%
5,25%
5,5%
6,0%

Het Project Slot Oostende is ingedeeld in classificatie CIII. Het door de Geldnemer ingebrachte eigen
vermogen bedraagt € 1.290.000,-, dit is 25% van de totale investering.

5.7.

Aansprakelijkheid Geldgevers

De Geldgevers zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten of schulden van ZIB Crowdfunding of
Jacoba van Beieren B.V. De Geldgevers kunnen maximaal de verstrekte Geldlening verliezen.

6. Het Project Slot Oostende
6.1.

Omschrijving van het plan na realisatie

De horecagelegenheid Slot Oostende zal eind 2016 openen op de locatie van het middeleeuwse Slot
Oostende, waarvan de oorsprong dateert uit de twaalfde eeuw en waarvan verondersteld wordt dat
het in de 15e eeuw heeft gediend als woonhuis van Jacoba van Beieren. Bij de realisatie van het
project worden alle cultuurhistorische onderdelen van de restanten van Slot Oostende bewaard en
zo nodig geconserveerd. Daarmee ontstaat niet alleen een nieuwe bestemming voor de oudste
bebouwing in de binnenstad van Goes, maar wordt deze daarmee ook bewaard en in stand
gehouden voor volgende generaties.
Het horecacomplex bestaat uit “het Slot”, met daarin een shop, een bierbrouwerij en
horecagelegenheid met diverse zalen. In het naastliggende pand Wijngaardstraat 26, wordt een klein
hotel gevestigd. Het derde pand is de bottelarij, te vinden in Wijngaardstraat 28. Hier wordt het bier
uit de brouwerij gebotteld en op fust gedaan, opgeslagen en klaar gemaakt voor transport.
Beschrijving van het complex
Winkel: In de entree aan de Singelstraat wordt een kleine winkel gevestigd waarin eigen bier, maar
ook bier van andere brouwerijen, wijn, brood en overige delicatessen en cadeaus worden verkocht.
Horeca: De horeca bestaat uit verschillende ruimtes. De ruimtes krijgen ieder een eigen
inrichting/sfeer. Vanuit de ruimte waar de shop is komt u in een prachtige bar. Onder de hangende
tuin vindt u de leeshoek, een uniek “boekenruilsysteem” waar een uitgelezen boek omgeruild kan
worden voor een ander boek in de boekenkast. Ook zijn er dag- en weekbladen aanwezig. Ook aan
de bar kunt u heerlijk zitten om te eten of te drinken. Er is een grote open keuken en daarboven
staan de indrukwekkende koperen brouwketels. In dit gedeelte zijn in totaal 35 zitplaatsen. Via de
trap of met de lift komt u in de “Ridderzaal”. Deze zaal straalt nog de grandeur uit van vroeger tijden.
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Een heerlijke plek om te lunchen of dineren, maar deze ruimte leent zich ook prima voor
bijeenkomsten voor besloten gezelschappen. In de “Ridderzaal” zijn in totaal 58 zitplaatsen. Terug op
de begane grond vindt u links van de bar de “Jacobaserre”, een prachtig serrerestaurant grenzend
aan de schitterende binnentuin met daarin nog de oude resten van het slot. Bij mooi weer staat de
serre open en kunt u hier heerlijk in de zon zitten. Deze ruimte is ook te gebruiken als zaal. In totaal
zijn hier 68 zitplaatsen. Boven de “Jacobaserre” bevindt zich de “Wijngaardzaal”. Dit restaurant is
tevens als zaal te gebruiken. U kijkt hiervan bovenaf in de tuin en op de prachtige zijgevel van de
Rooms Katholieke Kerk. Ook is er een “binnenbalkon”, waarvandaan u op de prachtige brouwketels,
keuken, bar en hangende tuin kunt kijken. In totaal zijn hier 49 zitplaatsen. Als u met de trap een
niveau hoger gaat dan de “Ridderzaal” komt u in de “Maria Magdalenazaal”. Dit kinderrestaurant
bevindt zich boven de shop en kijktuit op de Grote of Maria Magdalenakerk. Hier zijn 38 zitplaatsen
voor ouder en kind. Tevens is er een kinderspeelruimte met spelletjes, TV, dvd’s, kleurplaten,
kleurpotloden, verkleedkist etc. Daarboven is de “Torenzaal”, een echte feestzaal. Het is de tweede
ridderzaal met een prachtig dak, een buitenterras, buffetmogelijkheid en hier bevindt zich de
Moerbeikamer, als extra kamer voor uw feest, maar ook heel geschikt voor kleine vergaderingen. In
totaal kunnen in de “Torenzaal” zo’n 80 mensen dineren. Ook uitstekend geschikt voor feesten of
andere gelegenheden met livemuziek/theater etc. Onder de “Ridderzaal” kunt u tenslotte nog
afdalen naar de keldergewelven. Deze ruimte wordt gebruikt voor bierproeverijen. Hier kunnen zo’n
40 personen zitten. In de tuin bevinden zich diverse terrassen die in totaal aan zo’n 150 mensen
plaats bieden.
Het poortgebouw is het pand Wijngaardstraat 26. De onderzijde van het gebouw bestaat uit
opslagruimtes en uit een ondertunneling waardoor men van de Wijngaardstraat via de slottuin naar
de Singelstraat kan komen. Verder zijn er twee etages met in totaal vier hotelsuites. Een van deze
suite is een bruidssuite.
De bottelarij komt in pand Wijngaardstraat 28. In dit voormalige pakhuis loopt ook nog de historische
“Agnesgang”. Uiteraard kunnen mensen de Agnesgang komen bekijken waar gist-/lagertanks, een
bottelmachine en een inpakmachine staan. Uiteraard is hier ook de opslag van flessen en fusten. Ook
is het de bedoeling hier een destilleerderij te plaatsen, zodat uiteindelijk ook likeuren, whisky etc.
kan worden gestookt.
De brouwerij krijgt een hele prominente plaats in het Slot. De prachtige koperen ketels komen
bovenop de keuken te staan en zijn zichtbaar uit alle hoeken van het pand. Het wordt een 3ketelsysteem met een maischketel, een filterketel en een kookketel. De capaciteit is 20 hectoliter.
Per brouwsessie wordt er 2.000 liter bier gebrouwen. Binnen enkele jaren kan zo’n 250.000 liter
worden geproduceerd en dit kan zelfs doorgroeien naar 500.000 liter per jaar. In het slot staan 3 gist/lagertanks van 4.000 liter, de rest staat in de bottelarij. Boven de bar en in de opslagruimtes hangen
taptanks van 1.000 liter, die rechtstreeks op de tap zijn aangesloten.

6.2. De ondernemers
De ondernemers achter Slot Oostende zijn ervaren horeca ondernemers. Mevrouw Y.J. Abdoun is tot
2014 werkzaam geweest als commercieel directeur van Roompot Vakanties waarbij zij ondermeer
vanantwoordelijk was voor investeringsbeslissingen voor het gehele concern in nieuwe
horecaconcepten
en
locaties.
Mevrouw
Abdoun
draagt
de
algemene
managementverantwoordelijkheid voor Slot Oostende.
Mevrouw A. Maas was tot 2014 werkzaam als hoofd operations van Roompot Vakanties en had in die
functie onder andere de verantwoordelijkheid over alle horecalocaties van het Roompot concern.
Mevrouw Maas is verantwoordelijke voor de dagelijkse aansturing van Slot Oostende.
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7. Investeringsbegroting en Scenarioanalyse
7.1.

Investeringsbegroting

Investeringen (vrij op naam excl. BTW)
Slot Oostende
Inrichting horeca
Wijngaardstraat 26 (Poortgebouw)
Wijngaardstraat 28 (Bottelarij)
Aankoop
Verbouwing incl. begeleiding
Inventaris bottelarij en lagertanks
Totaal Wijngaardstraat 28
Werkkapitaal/onvoorzien
Totaal te financieren Slot Oostende

€ 3.200.000
€ 750.000
€ 500.000
€ 150.000
€ 190.000
€ 250.000

Financiering
Eigen Vermogen Jacoba van Beieren B.V. (25%)
Monumentenhypotheek Nationaal Restauratiefonds
Subsidie Provincie Zeeland
Geldlening Crowdfunding t.b.v. Wijngaardstr. 28 en brouwerij
Geldlening Rabobank t.b.v. Wijngaardstraat 26

€
€

590.000
200.000
€ 5.240.000

€ 1.290.000
€ 2.000.000
€ 810.000
€ 840.000
€ 300.000
€ 5.240.000

7.2.

Algemene uitgangspunten Financiële Aspecten

Alle kosten zijn exclusief BTW omdat de exploitant met omzetbelasting belaste diensten verricht.

7.3.

Notaris- en adviseurskosten

De notaris- en adviseurskosten, in verband met de totstandkoming van de financiering van
ZIB Crowdfunding inclusief de kosten van de notaris, en diverse adviseurs waaronder accountants,
fiscalisten en corporate finance adviseurs zijn voor rekening van Geldnemer en verwerkt in de
investeringsbegroting.

7.4.

Dienstverleners en vergoedingen

Als vergoeding voor het initiatief ontvangt ZIB Crowdfunding van de Geldnemer: 1% van de te
verstrekken Geldlening jaarlijks.

7.5.

De geprognosticeerde cashflow van de Geldnemer

In bijlage III van dit Memorandum treft u twee scenario’s betreffende de geprognosticeerde cashflow
van Slot Oostende gedurende de eerste drie exploitatiejaren.
De geprognosticeerde cashflow wordt gepresenteerd in twee scenario’s. De bank-case uitgaande van
benodigde break-even omzet, en het realistische scenario uitgaande van de door de ondernemer
minimaal realistisch geachte uitgangspunten.
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7.6.

Uitgangspunten Cashflow Prognose

Voor de prognose van de exploitatie van de Geldnemer zijn als belangrijkste uitgangspunten
gehanteerd:
•
•
•
•
•
•
•
•

een Geldlening via ZIB Crowdfunding van € 840.000,-;
calculatie op basis van 10 jaar;
de exploitatie van Slot Oostende start januari 2017;
de rente voor de Geldlening bedraagt gemiddeld 7%;
rentebetaling op de Geldlening per jaar achteraf;
aflossing op de Geldlening per jaar achteraf, voor het eerst per januari 2018;
het werkkapitaal en de (vrije) cashflow van Jacoba van Beieren zijn in beide gepresenteerde
scenario’s 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 Memorandum.

8. Fiscale aspecten
8.1.

Algemeen

Deze fiscale paragraaf is opgesteld in samenwerking met WEA Zuid-West te Zierikzee en Goes en
geldt voor inwoners van Nederland en voor degenen die -op grond van de wettelijke fictie in de
fiscale wetgeving- geacht worden in Nederland te wonen. Deze paragraaf is gebaseerd op de stand
van de fiscale wetgeving en de jurisprudentie per 1 september 2015. Veranderingen in inzichten van
de fiscus of in wettelijke regelingen komen voor rekening en risico van de Geldgevers.
Onderstaand volgt dan ook een korte uiteenzetting van de fiscale aspecten als Geldverstrekker.
Daarbij wordt er, voor wat de inkomstenbelastingaspecten 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 in Box III kunnen rekenen.
Deze informatie is echter van algemene aard en 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.

8.2.

Deelname door particulier

Inkomstenbelasting
Vorderingen uit hoofde van de 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
vermogens-rendementsheffing
verschuldigd.
De
Geldgever
is
echter
enkel
vermogensrendementsheffing verschuldigd indien het totale vermogen het heffingsvrije vermogen
overtreft. Het heffingsvrije vermogen bedraagt in 2015 per belastingplichtige € 21.330,-. Het
heffingsvrije vermogen van de “partner” kan op gezamenlijk verzoek worden overgedragen aan de
belastingplichtige, zodat het heffingsvrije vermogen thans € 42.660,- bedraagt. Voor
belastingplichtigen die bij het einde van het kalenderjaar de pensioengerechtigde leeftijd (AOWleeftijd) hebben bereikt, wordt onder voorwaarden het heffingsvrije vermogen verhoogd met de
ouderentoeslag van maximaal € 28.236,-. Ook deze toeslag kan aan “partners” worden
overgedragen.
De vermogensrendementsheffing betekent dat de Geldgevers in de inkomstenbelasting worden
betrokken voor een forfaitair rendement van 4% over de waarde in het economisch verkeer van de
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vordering uit hoofde van het pro resto saldo van de verstrekte Geldlening op 1 januari van enig jaar.
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 de genoemde 4%. Daar staat tegenover dat er geen
ruimte is voor een aftrek van kosten, zoals bijvoorbeeld financieringsrente.
Over het forfaitaire rendement van 4% is 30% inkomstenbelasting verschuldigd, zodat per saldo 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- 1,2% wordt geheven.
Het kabinet heeft plannen om voor 2016 het forfaitair rendement aan te passen. Tot op heden zijn
deze plannen nog niet door beide Kamers, derhalve zijn exacte bedragen nog niet bekend.

8.3.

Deelname door rechtspersonen

Indien een aan de Nederlandse vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersoon deelneemt als
Geldgever, wordt het totale rendement van de Geldgever aan heffing van vennootschapsbelasting
onderworpen. In 2015 bedraagt het tarief 20% voor de eerste € 200.000 en 25% over het meerdere.

8.4.

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 mede 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.

9. Belangrijke informatie
9.1.

Inschrijving

De inschrijving start op 19 mei 2016 en loopt tot en met 29 juni 2016. ZIB Crowdfunding is bevoegd
de termijn van inschrijving te verlengen. Op de website van ZIB Crowdfunding, www.zibcrowd.nl,
wordt de voortgang van inschrijvingen getoond.
Inschrijven is mogelijk via www.zibcrowd.nl of via het kantoor van ZIB Crowdfunding, telefonisch te
bereiken op 0118 - 65 22 75.
Voor deelname registreert de Geldgever zich via www.zibcrowd.nl. Bij registratie als investeerder
wordt een persoonlijke account aangemaakt en worden de volgende gegevens gevraagd:
a. naam, adres, woonplaats
b. geboorteplaats en -datum
c. telefoon, e-mail
d. IBAN-gegevens
e. kopie geldig legitimatiebewijs
f. beantwoorden vragen Investeerderstoets
g. hoogte gewenste investering
(h. uittreksel Kamers van Koophandel)
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Bij aanmelding van een rechtspersoon wordt verzocht een uittreksel uit het handelsregister van de
Kamers van Koophandel te verstrekken. Op basis van de gegevens uit het uittreksel zal de
handelingsbevoegdheid worden onderzocht. Door het invullen van een inschrijfformulier geeft de
investeerder aan welk bedrag hij wil inleggen. Minimum inleg voor dit project is € 500,- en de
maximum inleg € 10.000. De investeerder kan een keuze maken tussen de volgende te investeren
bedragen: € 500,-, € 1.000,-, € 2.000,-, € 3.000,-, € 5.000,- of € 10.000,-.
Bij wettelijke regelgeving is bepaald dat particuliere investeerders, per persoon, maximaal € 80.000,mogen investeren via het platform ZIB Crowdfunding. Voor rechtspersonen (B.V.) geldt geen
maximum.
Bij het inschrijfformulier wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van ZIB Crowdfunding en
wordt een Geldleningsovereenkomst aangegaan tussen de Geldgever en de Geldnemer: Jacoba van
Beieren B.V. Door digitale ondertekening van het inschrijfformulier bevestigt de Geldgever zijn inleg
en gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden en de Geldleningsovereenkomst tussen de
Geldgever en Geldnemer (Geldleningsovereenkomst, zie bijlage IV bij dit Memorandum). Indien op
het moment van verstrekking van dit informatiememorandum de definitieve
Geldleningovereenkomst nog niet beschikbaar kan worden gesteld, wordt deze zodra beschikbaar
aan u voorgelegd. Bij inschrijving wordt tevens de Investeerderstoets afgenomen (bijlage II bij dit
Memorandum). De toets bestaat uit diverse vragen en is bedoeld om investeerders bewust te maken
van de mogelijke risico’s van investeren middels crowdfunding. Bij een eerste deelname via
ZIB Crowdfunding wordt de volledige crowdfunding investeerderstoets afgenomen.

9.2.

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 te storten op de bankrekening van Stichting
Derdengelden ZIB Crowd. In verband met identificatie van de investeerder dient de betaling te
worden gedaan van een IBAN bankrekening op naam van de investeerder. De stortingsdatum door
de Geldgevers is gepland op 1 juli 2016.

9.3. Project is volgeschreven
Wanneer op 100% van de financiering storting is ontvangen, krijgt het project de status
‘volgeschreven’. Investeren is dan niet meer mogelijk.
9.4.

Verstrekken lening

Is het Project volgeschreven, 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 te worden aangetoond dat aan alle voorwaarden voor de financiering is
voldaan. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de financiering alsnog niet worden
verstrekt. In dergelijk geval wordt de storting geretourneerd aan de investeerders. Er wordt dan geen
rente vergoed. Verstrekking (van een gedeelte van) de Geldlening is voorzien op 15 juli 2016.

9.5.

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.

9.6.

Informatievoorziening

Na afloop van ieder kalenderjaar zal de ZIB Crowdfunding ervoor zorg dragen dat alle Geldgevers de
voor de belastingaangifte benodigde gegevens ontvangen. Hiertoe wordt jaarlijks een fiscaal
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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 exploitatie van Slot Oostende door de Geldnemer.

9.7.

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,
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.
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ZIB Crowdfunding heeft zich aangesloten bij de geschilleninstantie Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening KiFiD. 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.

10. Overige informatie
10.1. Contactgegevens van de betrokken partijen ZIB Crowdfunding
Crowdfundingplatform

ZIB Crowdfunding
Grenadierweg 13, 4338 PG Middelburg
Tel. 0118 - 65 22 75
Fax 0118 - 65 22 71
www.zibcrowd.nl

Accountant

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

Fiscaal adviseur

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

Notarissen

De Zeeuwse Alliantie Notarissen
Wagenaarstraat 1, 4331 CX Middelburg
Tel. 0118 - 65 96 00

Juridisch adviseurs

De Zeeuwse Alliantie Notarissen
Wagenaarstraat 1, 4331 CX Middelburg
Tel. 0118 - 65 96 00

Bankier

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland
Lange Zelke 1, 4381 EW Vlissingen
Tel. 0118 - 42 80 04

10.2. 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 Memorandum is vastgesteld te Middelburg 19 mei 2016 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 Memorandum de informatie in dit Memorandum in overeenstemming
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met de werkelijkheid en is geen informatie weggelaten waarvan vermelding de strekking van het
Memorandum zou wijzigen.
Op het kantoor van ZIB Crowdfunding wordt in ieder geval tot 5 jaar na de dag waarop de
Geldleningovereenkomsten 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.

11. Begrippenkader
Aanbod:
ZIB Crowdfunding, biedt de mogelijkheid aan als Geldgever deel te nemen aan het
Crowdfundingplatform ZIB Crowdfunding ten behoeve van de financiering ten behoeve van Jacoba
van Beieren voor de aankoop en renovatie van vastgoed alsmede investering in inrichting en
installaties ten behoeve van de realisatie van Slot Oostende te Goes. Dit aanbod wordt,
overeenkomstig het 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.
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 Jacoba van Beieren B.V. via bemiddeling van
ZIB Crowdfunding.
Geldnemer:
Jacoba van Beieren B.V., statutair gevestigd te en kantoorhoudende te Goes.
Investeerderstoets:
Toets bestaande uit diverse vragen en is bedoeld om de Geldgever bewust te maken van de risico’s
die hij/zij neemt bij een investering via Crowdfunding.
Looptijd:
De looptijd van de Geldlening van de Geldgevers via bemiddeling van ZIB Crowdfunding aan Jacoba
van Beieren bedraagt tien jaar.
Memorandum:
Het onderhavige Memorandum d.d. 19 mei 2016 dat algemeen verkrijgbaar is gesteld.
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Prognose:
Het rendement op de belegging dat wordt geprognosticeerd in het Memorandum op basis van de
aannames en rekenmodellen zoals opgenomen in Bijlage III van dit Memorandum.
Project:
Investering door Jacoba van Beieren B.V. in de aankoop van de grond, het gebouw en de renovatie
van Wijngaardstraat 28 te Goes en investering in een bottelarij en lagertanks en inventarissen t.b.v.
de brouwerij als onderdeel van de realisatie van horecagelegenheid Slot Oostende te Goes. Totale
investeringsbegroting € 5.240.000,-.
Rente:
De periodieke vergoeding voor vreemd vermogen.
Vastgoed:
De gronden en opstallen aan de Wijngaardstraat 28 te Goes te verwerven door Jacoba van
Beieren B.V. en te renoveren als onderdeel van Slot Oostende.
Wft:
Wet op het financieel toezicht.

13. Bijlagen
Bijlagen behorend bij inschrijving
I.
Inschrijfformulier
II.
Investeerderstoets
III.
Uitwerking prognose (cijfermatig)
IV.
Geldleningsovereenkomst

© 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 tekeningen, illustraties en plattegronden in dit
memorandum zijn slechts bedoeld om een indruk te geven. Aan het beeldmateriaal kunnen geen
rechten worden ontleend.
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Bijlage I: Inschrijfformulier
INSCHRIJFFORMULIER
INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V.
TER FINANCIERING VAN
PROJECT ’SLOT OOSTENDE’
De ondergetekende:

klantnummer (door ZIB Crowd toegekend): ...............................
Voorletters, naam (+bedrijfsnaam): ................................................................................................. m/v
adres: ...............................................................................................................................................
postcode, woonplaats: .....................................................................................................................
geboortedatum: ...............................................................................................................................
, hierna te noemen: "de Geldgever";
verklaart:
1.

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
Grenadierweg 13, 4338 PG 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, en (rechts)personen, die gelden ter leen beschikbaar wensen te stellen,
anderzijds, teneinde de beschikbaar gestelde gelden aan te wenden voor de financiering van een bepaald
project;

2.

dat de Geldgever belangstelling heeft om gelden ter leen te verstrekken middels de door ZIB
Crowdfunding aangeboden faciliteit en dat de ondergetekende zich als (potentieel) investeerder wenst in
te schrijven bij ZIB Crowdfunding;

3.

dat laatstbedoelde inschrijving aan de Geldgever het recht geeft om gebruik te maken van de diensten
van ZIB Crowdfunding;

4.

dat de Geldgever 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
Memorandum inzake het Project Slot Oostende, 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;

5.

dat de Geldgever derhalve weet dat het maximaal door hem te investeren bedrag staat vermeld in het
Memorandum;

6.

dat voor alle begrippen in dit Inschrijfformulier wordt verwezen naar het bepaalde in de Algemene
Voorwaarden van ZIB Crowdfunding;

7.

zich, op basis van de in het Memorandum verstrekte informatie, bij deze in te schrijven als Geldgever bij
ZIB Crowdfunding voor een bedrag van (aankruisen wat van toepassing is, één keuze mogelijk)
□ EUR

500,-

□ EUR 2.000,-

□ EUR

5.000,-

□ EUR 1.000,-

□ EUR 3.000,-

□ EUR 10.000,-

ter financiering van het Project 'Slot Oostende', hierna ook te noemen: "de Geldlening";
8.

door deze inschrijving de bevoegdheid aan ZIB Crowdfunding te geven om alle uit deze overeenkomst
voortvloeiende correspondentie te zenden aan het
email-adres van de Geldgever, zijnde: ____________________________________;

9.

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: JACOBA VAN BEIEREN B.V., statutair gevestigd te Goes, feitelijk adres Patijnweg 70,
4461 LS Goes, Handelsregister nummer 62990497) 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 noodzakelijk te
doen.

10.

ZIB Crowdfunding is gerechtigd de last geheel naar eigen inzicht uit te voeren en verbindt zich om zich
naar eer en geweten van haar last te kwijten en deze uit te voeren, zoals een goed lasthebber betaamt.

11.

De hiervoor gegeven last strekt tevens tot het verrichten van rechtshandelingen in het belang van de
gezamenlijke Geldgevers binnen het Project 'Slot Oostende'.

Ondertekend te ___________________________________(plaats) op _____________________ 2016

____________________ (handtekening)
naam: ____________________
Bijlage: Kopie geldig legitimatiebewijs / uittreksel Kamer van Koophandel

Bijlage II: Investeerderstoets
Investeerderstoets
Sinds 1 april 2016 geldt voor crowdfunding een verplichte investeerderstoets. Voorafgaand aan
iedere investering wordt deze toets afgenomen. De toets bestaat uit diverse vragen en is bedoeld om
investeerders bewust te maken van de mogelijke risico’s van investeren middels crowdfunding. Bij
een eerste deelname via ZIB Crowdfunding wordt de volledige crowdfunding investeerderstoets
afgenomen.
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.
In het algemeen kan gesteld worden dat aan investeren risico’s verbonden zijn. Wij adviseren u een
verantwoord deel van uw vermogen te investeren en uw vermogen over verschillende leningen te
spreiden.
Uw ingevulde investeerderstoets wordt in onze administratie bewaard. Deze informatie zal uiteraard
vertrouwelijk behandeld worden.

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 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
 Overige

7. Heeft u al ervaring met beleggen in aandelen, obligaties of andere risicovolle producten?
 Nee
 Ik beleg sinds 2 jaar
 Ik beleg 3 t/m 5 jaar
 Ik beleg langer dan 5 jaar
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. Belegt u met (gedeeltelijk) geleend geld?
 Ja
 Nee

Bijlage III: Uitwerking prognose (cijfermatig)
Exploitatieprognose
Inkomsten
Horeca omzet binnen
Horeca omzet buiten
Feesten & partijen
Take away
Winkel
Totaal omzet horeca
Inkoop horeca 30%
Bruto winst marge Horeca
Bieropbrengst eigen omzet
Totaal opbrengst Horeca
Kosten
Loonkosten
Overige kosten
Vaste lasten

BANKCASE

€
€
€
€
€

678.900
135.000
130.000
18.250
91.250
€ 1.053.400

€ 316.020

Stadsappartementen
Kosten exploitatie

737.380

€

937.380

€

643.622

€ 200.000

€ 513.622
€ 70.000
€ 60.000

Totaal kosten
Exploitatieresultaat horeca
Overige activiteiten:
Verkoop bier extern
Kosten verkoop

€

€ 293.758

€ 87.500
€ 50.000
€

37.500

€

44.750

€ 54.750
€ 10.000

Overige opbrengst
Totale kasstroom exploitatie
Renteverplichtingen
Aflossingsverplichtingen

€
€
€

€

82.250

€

71.541

376.008
123.800
180.667

Exploitatieprognose
Inkomsten
Horeca omzet binnen
Horeca omzet buiten
Feesten & partijen
Take away
Winkel
Totaal omzet horeca
Inkoop horeca 30%
Bruto winst marge Horeca
Bieropbrengst eigen omzet
Totaal opbrengst Horeca
Kosten
Loonkosten
Overige kosten
Vaste lasten
Totaal kosten
Exploitatieresultaat horeca
Overige activiteiten:
Verkoop bier extern
Kosten verkoop

Stadsappartementen
Kosten exploitatie

REALISTISCH

€
€
€
€
€

905.200
180.000
260.000
18.250
182.500
€ 1.545.950

€ 463.785
€ 1.082.165
€ 200.000
€ 1.282.165

€ 676.164
€ 70.000
€ 60.000
€

806.164
€ 476.002

€ 175.000
€ 50.000
€

125.000

€

58.438

€ 68.438
€ 10.000

Overige opbrengst
Totale kasstroom exploitatie
Renteverplichtingen
Aflossingsverplichtingen

€ 183.438
€
€
€

659.439
123.800
180.667
€ 354.972

Bijlage IV: Geldleningsovereenkomst
GELDLENINGSOVEREENKOMST
tussen
de GELDGEVERS, ZIB CROWDFUNDING B.V.
en
JACOBA VAN BEIEREN B.V.
ter financiering van Project ‘Slot Oostende’
De ondergetekenden:
1.

klantnummer: ____________________
naam: _________________________________________________________
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 Grenadierweg 13, 4338 PG Middelburg,
Handelsregister nummer 63311682, hierna te noemen: "ZIB Crowdfunding";

3.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Jacoba van Beieren B.V.,
gevestigd te Goes, feitelijk adres Singelstraat 5, 4461 HZ Goes, ingeschreven in het
Handelsregister onder nummer 62990497, hierna te noemen: “Jacoba van Beieren” en
“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, en
(rechts)personen die gelden ter leen beschikbaar wensen te stellen, anderzijds,
teneinde de beschikbaar gestelde gelden aan te wenden voor de financiering van een
bepaald Project;
-

dat Jacoba van Beieren behoefte heeft aan financiering in verband met de aankoop en
renovatie van Wijngaardstraat 28 te Goes alsmede inventaris bottelarij en lagertanks en
inventaris brouwerij als onderdeel van de realisatie van de horecagelegenheid Slot
Oostende, hierna te noemen: "Project 'Slot Oostende'";

-

dat de Geldgever zich bereid heeft verklaard een gedeelte van de door Jacoba van
Beieren gewenste financiering voor Project 'Slot Oostende' te verschaffen, hierna te
noemen: “het Geïnvesteerd Bedrag”, dat de Geldgever daartoe kennis heeft genomen
van de door ZIB Crowdfunding in het memorandum beschikbaar gestelde informatie

terzake Project 'Slot Oostende', hierna te noemen: “het Memorandum”, het door
ZIB Crowdfunding verstrekte Inschrijfformulier heeft gecompleteerd en ondertekend en
kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van ZIB Crowdfunding, hierna te
noemen: “de Algemene Voorwaarden”;
-

dat ZIB Crowdfunding er, overeenkomstig haar doelstellingen, in is geslaagd Geldgevers
bijeen te brengen, die zich tezamen bereid hebben verklaard de door Jacoba van
Beieren gewenste financiering voor Project 'Slot Oostende’ te verschaffen, te weten een
bedrag van in totaal achthonderdveertigduizend euro (EUR 840.000,--);

-

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 bedrag;

-

dat ten behoeve van het administreren van het betalingsverkeer tussen de Geldgever
en Jacoba van Beieren is opgericht de stichting: Stichting Derdengelden ZIB Crowd,
statutair gevestigd te Middelburg, feitelijk adres Grenadierweg 13, 4338 PG Middelburg,
Handelsregister nummer ########, 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 Grenadierweg 13, 4338 PG Middelburg, Handelsregister
nummer ########, hierna te noemen: "de Stichting Zekerheden";

-

dat de Geldgever het aan Jacoba van Beieren te verschaffen gedeelte van de voor
Project 'Slot Oostende' benodigde financiering ter leen zal verstrekken aan Jacoba van
Beieren, 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:
Ter financiering van Project 'Slot Oostende' verstrekt de Geldgever hierbij een lening aan
Jacoba van Beieren, gelijk Jacoba van Beieren deze van de Geldgever aanvaardt, in
hoofdsom groot EUR _____________________, hierna ook te noemen: het "Geïnvesteerd
Bedrag".
De lening is niet vrij verhandelbaar.
Geldlening
Geldgevers verstrekken een Geldlening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze
Geldlening. De Geldlening bedraagt EUR 840.000,--, hierna ook te noemen: de "geldlening"
of de "hoofdsom".
De Geldlening zal door Jacoba van Beieren slechts worden gebruikt ter financiering van
Project ‘Slot Oostende’ zoals dat nader in het Memorandum en het Inschrijfformulier is

omschreven. De Geldgever is zich bewust van het risico dat Jacoba van Beieren haar
verplichtingen uit hoofde van de aan haar ten behoeve van de financiering van Project 'Slot
Oostende' 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.
Leningsbepalingen
De geldlening is aangegaan onder de volgende bepalingen:
1. Rente
Jacoba van Beieren is aan de Geldgever over de hoofdsom of het restant daarvan een rente
verschuldigd, afhankelijk van het Geïnvesteerd Bedrag door Geldgever, van
* zes procent (6%) - bij een Geïnvesteerd Bedrag van vijfhonderd of duizend euro (EUR 500,-of EUR 1.000,--), of;
* zeven procent (7%) - bij een Geïnvesteerd Bedrag van tweeduizend of drieduizend euro
(EUR 2.000,-- of EUR 3.000,--), of;
* acht procent (8%) - bij een Geïnvesteerd Bedrag van vijfduizend of tienduizend euro of
meer (EUR 5.000,-- of EUR 10.000,-- of meer),
op jaarbasis, achteraf per jaar te voldoen, en wel in januari van ieder jaar, voor het eerst per
januari tweeduizendzeventien, berekend over het verstreken tijdvak en over het restant van
het Geïnvesteerd Bedrag.
De rente wordt betaald op de rekening van Stichting Slotoostendebiercrowd die de
rentesaldi administreert op naam van de Geldgever en zorgdraagt voor uitgifte van
tegoeden ten bedrage van de uitgekeerde rentebedragen, welke tegoeden door de
Geldgever kunnen worden besteed in de horecagelegenheid Slot Oostende te Goes.
Rentetegoeden en consumptie ervan worden door Stichting Slotoostendebiercrowd in een
extern administratiesysteem geadministreerd. Tegoeden zijn hiermee te allen tijde
inzichtelijk. Per kwartaal wordt door Stichting Slotoostendebiercrowd een overzicht
verstrekt van openstaand tegoed van Geldgever.
2. Geen rentewijziging
De rente is vast tot de einddatum (één juli tweeduizend zesentwintig). 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.
3. Einddatum
Deze Geldlening wordt verstrekt voor de duur van maximaal 120 maanden, zijnde 10 jaar.
Per juli tweeduizend zesentwintig (einddatum) dient de hoofdsom of het restant daarvan en
al hetgeen Jacoba van Beieren 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.
4. Aflossingen, Vervroegde aflossingen
Jacoba van Beieren zal jaarlijks per januari 10% van de Hoofdsom aflossen, voor het eerst
per januari tweeduizend achttien.
Jacoba van Beieren is bevoegd de Geldlening -geheel of gedeeltelijk- vroeger af te lossen dan
hiervoor is overeengekomen. Het voornemen daartoe dient tenminste één maand tevoren

schriftelijk aan Geldgever kenbaar te zijn gemaakt. In geval van vervroegde aflossing van de
Geldlening is Geldnemer geen boeterente verschuldigd.
De Geldgever kan zich jaarlijks in december aanmelden om voor (gedeeltelijke) terugbetaling
van de Geldlening in aanmerking te komen. Het saldo van de van Jacoba van Beieren jaarlijks
te ontvangen aflossing is het maximale bedrag dat voor terugbetaling aan Geldgevers
beschikbaar is. Bij onvoldoende aanmelding wordt er minder dan 10% afgelost. Bij meer
aanmelding wordt het bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor aflossing pro rata verdeeld
onder de aanmelders.
5. Betalingen
Alle betalingen op grond of uit hoofde van deze Geldlening zullen plaatsvinden via de
Stichting Derdengelden.
6. Directe opeisbaarheid
De Geldlening is, zonder dat enige ingebrekestelling nodig zal zijn, terstond opeisbaar:
a. ingeval van nalatigheid van Jacoba van Beieren in de terugbetaling of rentebetaling op de
in deze akte bepaalde wijze, bij niet tijdige betaling van het overigens aan de Geldgever
verschuldigde en indien anderszins door Jacoba van Beieren 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 Jacoba van Beieren of aanvraag
van surséance van betaling, indien Jacoba van Beieren haar schuldeisers enig akkoord
aanbiedt, en/of indien beslag wordt gelegd op enig goed van Jacoba van Beieren;
c. indien Jacoba van Beieren 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 Jacoba van Beieren bij het aangaan van deze overeenkomst onjuiste
gegevens heeft verstrekt of relevante gegevens heeft verzwegen;
e. indien betreffende het (in de tussen Jacoba van Beieren en de Stichting Zekerheden
overeengekomen hypotheekakte omschreven) 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 ten behoeve van de Geldgever bedongen verzekeringen niet tijdig worden
voldaan;
j. bij niet-nakoming of overtreding van één of meer der bepalingen in deze overeenkomst
omschreven;
k. indien door de rechter of grondkamer machtiging tot verandering van de inrichting of
gedaante van het onderpand is verleend.
Zekerheden
Voor de aan Jacoba van Beieren te verstrekken Geldlening worden ten gunste van de
Stichting Zekerheden zekerheden gevestigd zoals omschreven in het Memorandum.
Memorandum en Algemene Voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn van toepassing het Memorandum van het Project 'Slot
Oostende' en de Algemene Voorwaarden van ZIB Crowdfunding, 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.
Rechtskeuze en bevoegde rechter
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 'Slot Oostende' door ZIB Crowdfunding zijn ontvangen en het totale
bedrag van de Geldlening op de rekening van de Stichting Derdengelden is 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 __________________________ op ____________________ 2016
Geldgever:
_____________________
Naam: ________________________

Geldgevers gezamenlijk, als gespecificeerd:
namens deze ZIB Crowdfunding B.V.
_____________________
Geldnemer:
_____________________
Jacoba van Beieren B.V.

