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Colofon

Dit Prospectus wordt gepubliceerd 

in verband met de uitgifte van 155 

Participaties ad e 5.000 in de stille 

maatschap die zich ten doel stelt de 

speelfilms OH BABY, HARTJE PARIJS 

en SMOOR te financieren, produceren 

en exploiteren (de Maatschap), 

groot e 775.000.

namens de Maatschap door:

2CFILM Film Management B.V.,  

Managing Partner van de Maatschap

(een besloten vennootschap met be-

perkte aansprakelijkheid opgericht naar 

Nederlands recht, statutair gevestigd te

Amsterdam, Nederland)

Het Prospectus is op 20 juni 2017 

vastgesteld en uitgegeven.
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1. Voorwoord

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

 speelfilms OH BABY, HARTJE PARIJS en SMOOR te produceren en exploiteren (de Maatschap). 

In samenwerking met EuroGroei Films hebben we een aanbod samengesteld om op een fiscaal vriendelijke wijze 

en met een aantrekkelijk commercieel rendement deel te nemen in deze drie romantische komedie Films. 

Dit biedt voor u als potentiele Participant het voordeel dat uw investering over drie Films wordt gespreid en u voor 

drie Films wordt uitgenodigd voor de officiële première.

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

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

dan hun inleg. Dat betekent dat bij een belastingtarief van 52% uw risico op verlies van inleg deels wordt beperkt 

(na verrekening met de MKB-winstvrijstelling). 

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

dit gedeelte ‘Voorwoord’.

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

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

 Participant te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet, 

2CFILM Film Management B.V.

EUROGROEI FILMS
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2. Begrippenlijst

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

eenvoudig kunt herkennen.

AFM Stichting Autoriteit Financiële Markten

Bijlage Bijlage behorend bij het Prospectus

Completion bond Voltooiingsverzekering

Dienstverleningsovereenkomst Dienstverleningsovereenkomst tussen de Stichting en de Managing Partner

EuroGroei Films EuroGroei Films B.V.

Films de drie speelfilms getiteld OH BABY, HARTJE PARIJS en SMOOR

Film één van de Films

Guarantor Voltooiingsverzekeraar

HARTJE PARIJS   de speelfilm getiteld ‘HARTJE PARIJS’, naar het scenario van Wolter Muller en Reint 

Schölvinck en te regisseren door Allard Westenbrink

Initiatiefnemers Initiatiefnemers van de Maatschap, zijnde 2CFILM B.V. en EuroGroei Films B.V.

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

een aantal Participaties in de Maatschap.

Maatschap  De stille maatschap die zich ten doel stelt de speelfilms OH BABY, HARTJE PARIJS en 

SMOOR te produceren en exploiteren

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

rechten en verplichtingen van de Participanten bevat (Bijlage 1)    

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

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

jegens derden te binden, zijnde 2CFILM Film Management B.V.

OH BABY   de speelfilm getiteld ‘OH BABY’, naar het scenario van Nienke Römer en te regisseren 

door Thomas Acda

Participant Houder van twee of meer Participaties

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

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

SMOOR   de speelfilm voorlopig getiteld ‘SMOOR’. De Film is nog in ontwikkeling en krijgt mogelijk 

een andere titel 

Stichting  Stichting Trust EuroGroei 
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3. Belangrijke informatie

(Potentiële) Participanten worden 

er nadrukkelijk op gewezen dat aan 

deelnemen in de Maatschap financiële 

kansen, maar ook financiële risico’s zijn 

verbonden. Participanten dienen goede 

nota te nemen van de volledige inhoud 

van dit Prospectus en de Bijlagen. Voor 

inzicht in de specifieke fiscale gevolgen 

van het participeren in de Maatschap 

wordt Participanten aangeraden zo 

 nodig contact op te nemen met de 

eigen belastingadviseur. 

Het Prospectus wordt uitgegeven door 

2CFILM Film Management B.V. namens 

en voor rekening en risico van de Maat-

schap waarvan zij de Managing Partner 

is. Met uitzondering van de Managing 

Partner is niemand gemachtigd met 

 betrekking tot de Maatschap informatie 

te verschaffen of verklaringen af te 

leggen die niet in dit Prospectus zijn 

opgenomen. De Managing Partner 

verklaart hierbij het volgende:

-  hij heeft alle redelijke maatregelen 

genomen om de in dit Prospectus op-

genomen gegevens op hun juistheid 

te controleren. Alle in dit Prospectus 

verstrekte informatie is, voor zover het 

de Managing Partner bekend had kun-

nen zijn, in overeenstemming met de 

werkelijkheid en er zijn geen gegevens 

weggelaten die de strekking van de 

inhoud zouden kunnen veranderen.

-  2CFILM Film Management B.V. en/

of haar directieleden zijn niet betrok-

ken geweest bij veroordelingen in 

verband met fraudemisdrijven, noch 

bij faillissementen, surseances, liqui-

daties, officieel en openbaar  geuite 

beschuldigingen en/of opgelegde 

sancties door wettelijke of toezicht-

houdende autoriteiten.

-  Evenmin zijn 2CFILM Film Manage-

ment B.V. en/of haar directieleden 

ooit door een rechterlijke instantie 

onbekwaam verklaard om te 

handelen als lid van de bestuurs-, 

leidinggevende of toezichthoudende 

organen van een uitgevende instelling 

of in het kader van het beheer of de 

uitoefening van de activiteiten van 

een uitgevende instelling.

-  Er zijn geen potentiële belangen-

conflicten tussen de plichten van 

de Managing Partner en/of haar 

directieleden jegens de Maatschap 

en hun eigen belangen en/of andere 

plichten.

-  Voor zover 2CFILM Film Management 

B.V. daarvan op de hoogte is, zijn er 

geen (rechts)personen buiten de in 

dit Prospectus genoemde (rechts)

personen die rechtstreeks of mid-

dellijk een belang in het kapitaal of 

de stemrechten van de Maatschap 

bezitten dat krachtens Nederlands 

recht moet worden gemeld bij de 

AFM.

De uitgifte van dit Prospectus en de 

toekenning of afname van Participaties 

op basis hiervan houden onder geen 

enkele omstandigheid in dat de in dit 

Prospectus vermelde informatie op 

een later tijdstip dan de datum van 

dit  Prospectus nog juist is, met dien 

verstande dat de gegevens die van 

wezenlijk belang zijn zullen worden 

geactualiseerd zodra daartoe aanleiding 

bestaat. Informatie over de actualiteit 

van het Prospectus kan worden inge-

wonnen bij de Initiatiefnemers.

De informatie in dit Prospectus is toege-

sneden op deelname in de Maatschap 

door in Nederland woonachtige en 

belastingplichtige natuurlijke personen. 

Hoewel ook rechtspersonen de moge-

lijkheid hebben om Participaties te 

nemen, geldt voor hen niet dezelfde 

fiscale positie; dit heeft consequenties 

voor het rendement op eventueel te 

nemen Participaties. 

Ten aanzien van alle in dit Prospectus 

vermelde (verwachte) rendementen 

of verwijzingen daarnaar geldt dat de 

waarde van een Participatie kan fluc-

tueren en dat in het verleden behaalde 

resultaten geen garantie bieden voor 

de toekomst. U kunt mogelijk minder 

terugkrijgen dan u hebt ingelegd. 

Ten aanzien van toekomstgerichte 

verklaringen geldt dat deze naar hun 
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aard risico’s en onzekerheden inhouden 

aangezien ze betrekking hebben op toe-

komstige gebeurtenissen en afhankelijk 

zijn van omstandigheden die zich in de 

toekomst al dan niet zullen voordoen.

De Participaties zijn beperkt overdraag-

baar. De Participanten hebben geen 

verschillende stemrechten. De Partici-

panten en de Managing Partner hebben 

stemrechten naar gelang hun inbreng. 

De Participaties zullen niet tot de 

handel op Euronext of soortgelijke 

gereglementeerde markten worden toe-

gelaten. Hiertoe zal ook geen aanvraag 

worden gedaan. Op dit Prospectus 

is Nederlands recht van toepassing. 

Dit Prospectus verschijnt alleen in de 

Nederlandse taal.

Dit Prospectus is niet voorgelegd aan 

en dus ook niet beoordeeld door de 

AFM. 2CFILM Film Management B.V. 

en de Maatschap waarvan zij Managing 

Partner is en voor wier rekening dit 

Prospectus wordt uitgegeven zijn niet 

vergunningplichtig op grond van de Wet 

op het financieel toezicht en staan ook 

niet anderszins onder toezicht van de 

AFM.
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4.1. Aanbod

Deze samenvatting bevat alleen een 

samenvatting van de belangrijkste 

voorwaarden waaronder de Participaties 

worden uitgegeven en is geen samen-

vatting van het gehele Prospectus. 

Een beslissing om te participeren in de 

Maatschap moet zijn gebaseerd op de 

bestudering van het gehele Prospectus.

De uitgifte bedraagt nominaal 

e 775.000. De Participaties worden 

uitgegeven door de Maatschap. 

De totale investering in de Films 

bedraagt e 3.175.000. De Maatschap 

brengt geen emissiekosten in rekening. 

Deze uitgifte is een initiatief van 2CFILM 

en EuroGroei Films.

4.2. Initiatiefnemers

2CFILM B.V.

2CFILM is een filmproductiemaatschap-

pij gevestigd in Amsterdam en heeft als 

doelstelling om op een creatieve en on-

afhankelijke wijze commerciële speel-

films te ontwikkelen en te produceren 

voor een breed publiek. 2CFILM werd 

in 2013 opgericht door producenten 

Edvard van ’t Wout en Kees Abrahams.

2CFILM is een creatieve broedplaats 

voor ambitieuze en talentvolle film-

makers, waarbij jong talent wordt 

gecombineerd met ervaren professio-

nals. 2CFILM integreert de modernste 

technieken in de content en zal waar 

mogelijk gebruik maken van een nieuw 

ontwikkelde second screen applicatie.

2CFILM ontwikkelt, produceert en 

coproduceert speelfilms die uit de 

exploitatie op de kortst mogelijke 

termijn winstgevend kunnen zijn. De 

filmprojecten worden ontwikkeld vanuit 

een commercieel concept met een 

duidelijke doelgroep, waarbij vanaf het 

startpunt rekening gehouden wordt 

met de mogelijkheden voor marketing 

en publiciteit. Het gemiddelde produc-

tiebudget bedraagt één miljoen euro. 

Sinds 2013 heeft 2CFILM de speelfilms 

APP, Hartenstraat, Jack Bestelt Een 

Broertje, Hallo Bungalow, Fissa en 

Hartenstrijd geproduceerd.

EUROGROEI FILMS B.V.

Als onafhankelijk emissiekantoor 

informeert EuroGroei ruim 10 jaar over 

diverse investeringsmogelijkheden. 

Sinds de oprichting is EuroGroei bij de 

financiering van in totaal tweeëndertig 

filmprojecten betrokken geweest. Sinds 

2015 heeft EuroGroei deze activiteit in 

een nieuwe opzet onder de vlag van 

EuroGroei Films voortgezet. EuroGroei 

Films is opgericht door Bram Stouten, 

Rob Verheul en Edo Meijerman.

In de nieuwe opzet is EuroGroei Films 

sinds 2015 betrokken geweest bij de 

 financiering van acht filmprojecten. 

Daarmee is EuroGroei Films een 

toonaangevende aanbieder van 

filminvesteringen. Meest recent heeft 

EuroGroei Films de financiering van de 

speelfilm Huisvrouwen Bestaan Niet, 

van producent REP CTM Films (van 

Rick Engelkes en Frank Groenveld) en 

regisseur Aniëlle Webster, succesvol 

afgerond.

EuroGroei Films verzorgt de structure-

ring en plaatsing van de uitgifte en is 

beoogd medebestuurder van 2CFILM 

Film Management B.V. 

4.3. De verhalen

OH BABY

RUBEN (35) heeft het perfecte leven. 

Vindt hij zelf. Hij is gezond en heeft 

een comfortabel studio-appartement 

waarin hij samenwoont met zijn grote 

liefde, met wie hij al zijn tijd doorbrengt. 

Dat die grote liefde geen vrouw is maar 

een gitaar, vindt RUBEN alleen maar 

een voordeel. Hij verdient zijn geld 

als schrijver van liedjes voor andere 

artiesten. Tót hij op een dag te horen 

krijgt dat een collega waar hij ooit een 

scharrel mee heeft gehad (EVELIEN) is 

omgekomen bij een ongeluk en hij de 

vader van haar zoon van tien maanden 

blijkt te zijn. Vanaf dat moment wordt 

zijn veilige, rustige leven vollédig over-

hoopgegooid. 

HARTJE PARIJS

SIETSKE, een jonge bevlogen lerares 

Frans, ziet op de dag van vertrek van 

de schoolreis naar Parijs haar jaarlijkse 

weekje romantiek met collega/minnaar 

BEN in het water vallen omdat zijn 

vrouw plotseling meegaat! SIETSKE 

staat voor de keuze: gaat zij de concur-

rentie aan met haar rivale, of stelt ze 

zich open voor wat de stad der liefde 

4. Samenvatting van het aanbod
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Track record EuroGroei 

Voor de volledigheid dient te worden opgemerkt dat  EuroGroei de plaatsing van bovenvermelde emissies mede heeft verzorgd.

 Jaar Filmtitel Participantenkapitaal Omzet Bioscoop Regie
 

 NIEUWE OPZET (IN EIGEN BEHEER) 

 2017 Gek van Oranje  € 775.000 In productie Pim van Hoeve

 2017 Huisvrouwen Bestaan Niet  € 360.000 In productie Aniëlle Webster

 2016 Het Verlangen € 525.000 € 1.070.367  Joram Lürsen  

 2016 Dummie de Mummie 3 € 700.000 Première herfst 2017 Pim van Hoeve

 2016 Mees Kees 4 € 1.180.000 € 2.552.132  Aniëlle Webster 

 2015 Tulips, Love, Honour and a Bike € 1.300.000 Premiere september 2017 Mike van Diem 

 2015 De Helleveeg € 520.000 € 426.750  André van Duren

 

 OUDE OPZET (ALS PLAATSINGSPARTNER)

 2014 Apenstreken € 750.000 € 624.824   Johan Nijenhuis

 2014 Bloed Zweet & Tranen € 1.000.000 € 2.559.244 Diederick Koopal

 2013 Michiel de Ruyter € 1.700.000 € 5.896.503 Roel Reiné

 2013 Toscaanse Bruiloft € 750.000 € 4.454.627 Johan Nijenhuis

 2012 Het Bombardement € 1.300.000 € 1.336.750 Ate de Jong

 2012 Verliefd op Ibiza € 1.000.000 € 5.786.944 Johan Nijenhuis

 2011 Süskind  € 650.000 € 1.604.339 Rudolf van den Berg

 2011 Dolfje Weerwolfje € 1.000.000 € 2.098.364 Joram Lursen

 2010 Bennie Stout € 775.000 € 1.446.506 Johan Nijenhuis

 2010 De Heineken Ontvoering € 700.000 € 2.779.042 Maarten Treurniet

 2010 De bende van Oss € 650.000 € 1.069.223 André van Duren

 2010 Ernst & Bobbie en het geheim van 

  de Monta Rossa € 535.500 € 453.000 Pieter Walther Boer

 2010 Penny’s Shadow € 615.000 € 1.259.646 Steven de Jong

 2009 Lover of Loser € 499.500 € 1.446.270 Dave Schram

 2009 Gangsterboys € 315.000 € 1.093.251 Paul Ruven

 2008 De Hel van ´63 € 602.600 € 2.070.829 Steven de Jong

 2008 Radeloos € 337.500 € 1.957.805 Dave Schram

 2007 Dunya & Desie € 1.825.500 € 1.397.630 Dana Nechushtan

 2007 De Scheepsjongens van Bontekoe € 2.775.500 € 1.267.266 Steven de Jong

 2007 Zomerhitte € 1.982.500 € 2.113.535 Monique van de Ven

 2007 Timboektoe € 1.795.000 € 1.449.936 Dave Schram

 2007 Alibi € 1.825.000 € 1.765.754 Johan Nijenhuis

 2006 Duska € 1.688.000 € 55.000 Jos Stelling

 2006 Zoop in Zuid-Amerika € 2.200.500 € 1.577.030 Johan Nijenhuis
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nog meer te bieden heeft. Zoals de 

knappe, ietwat lompe, tour-gids GIJS, 

die zo zijn eigen opvattingen heeft over 

liefde en romantiek. Geflankeerd door 

een ongezouten hartsvriendin, twintig 

hormonale leerlingen en één smoorver-

liefde klasse-hunk, moet juf SIETSKE 

op zoek naar de ware betekenis van 

‘l’amour’.

SMOOR

Het scenario voor SMOOR is nog in 

ontwikkeling. De Film krijgt mogelijk een 

andere titel. De Managing Partner zal de 

Participanten over de ontwikkeling van 

SMOOR tijdig en volledig informeren.

4.4. De Films

OH BABY zal worden geregisseerd door 

Thomas Acda. HARTJE PARIJS zal 

worden geregisseerd door Allard Wes-

tenbrink. SMOOR wordt nog ontwikkeld. 

De Films worden geproduceerd door 

de Maatschap, met Edvard van ’t Wout 

van 2CFILM als producent. OH BABY 

wordt in Nederland in de bioscoop 

uitgebracht door Entertainment One 

Benelux. HARTJE PARIJS en SMOOR 

zullen naar verwachting in Nederland 

in de bioscoop worden uitgebracht door 

Independent Films.

De opnames voor OH BABY zijn reeds 

gestart. OH BABY wordt in oktober 2017 

in de Nederlandse bioscoop verwacht. 

De opnames voor HARTJE PARIJS 

starten naar verwachting in september 

2017. HARTJE PARIJS wordt in maart 

2018 in de Nederlandse bioscoop 

verwacht. De opnames voor SMOOR 

starten naar verwachting in april 2018. 

SMOOR wordt in oktober 2018 in de 

Nederlandse bioscoop verwacht.

4.5. Belangrijke kenmerken

-  Inschrijving staat open vanaf 20 juni 

2017

-  De inschrijving sluit 1 september 

2017 of zoveel eerder of later als de 

inschrijving wordt gesloten

-  In totaal worden maximaal 155 

 Participaties geplaatst ad € 5.000 

per stuk

- Deelname is mogelijk vanaf 

 € 10.000

-  Verwacht rendement bedraagt 

25,8% per jaar (op basis van een 

looptijd van 24 maanden) bij een 

IB-tarief van 52% in het medium 

scenario (gemiddeld 300.000 be-

zoekers per Film)

-  Voor het geval de Managing Partner 

er onverhoopt gedurende een periode 

van drie maanden niet in zou slagen 

dat de financiering, productie en 

exploitatie van HARTJE PARIJS en/of 

SMOOR aan dezelfde criteria zullen 

voldoen als van de Film OH BABY, zal 

het ingelegde kapitaal minus een ge-

deelte van de Projectkosten worden 

gerestitueerd aan de Participanten.

  De Stichting zal de gelden voor 

HARTJE PARIJS en/of SMOOR niet 

eerder vrijgeven aan de Managing 

Partner dan nadat aan genoemde 

criteria is voldaan.

-  Op basis van laatstgenoemd uitgangs-

punt zijn de opbrengsten van HARTJE 

PARIJS en SMOOR op gelijke wijze 

geprognosticeerd als van OH BABY

-  In het low-med scenario (gemiddeld 

200.000 bezoekers per Film) kan de 

inleg in de Maatschap reeds ruim 

zijn terugverdiend uit de exploitatie 

van de Films

-  Participaties zijn beperkt verhandel-

baar (zie daarvoor de Maatschaps-

overeenkomst, Bijlage 1)

-  Inschrijving is mogelijk voor na-

tuurlijke personen belastingplichtig 

in Nederland (inschrijving is ook 

mogelijk voor rechtspersonen, maar 

in dat geval gelden andere rende-

mentsverwachtingen en een andere 

fiscale positie).

4.6. Belastingvriendelijk investeren

De Maatschap c.q. de Participant 

maakt gebruik van de mogelijkheid om 

de voortbrengingskosten van een im-

materieel bedrijfsmiddel zoals een film 

ineens af te schrijven. Participanten die 
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deelnemen in de Maatschap schrijven 

af over de volledige investering in deze 

Films. Dit leidt naar verwachting voor de 

Participanten tot een forse aftrekpost. 

Het risico op verlies van uw deelname-

bedrag wordt zo beperkt.

4.8. Vele extra’s

-  Iedere Participant ontvangt 1 uitnodi-

ging per Participatie voor de officiële 

première van iedere Film (‘rode 

loper’) in Nederland

-  Iedere Participant kan worden ver-

meld op de aftiteling van de Films

-  Participanten ontvangen een uitnodi-

ging om te figureren in de Films

-  Participanten ontvangen een uit-

nodiging om de set van de Films te 

bezoeken

-  Iedere Participant ontvangt een DVD 

van de Films

-  Participanten ontvangen een officieel 

certificaat van deelname

4.9. De Maatschap

De Maatschap is een zogenaamde stille 

maatschap. Een maatschap is een 

contractueel samenwerkingsverband, 

waarbij twee of meer personen zich 

bij overeenkomst verbinden om iets 

in gemeenschap te brengen en het 

daarmee behaalde voordeel te delen. 

De Maatschap kent één maat (de 

Managing Partner) die met uitsluiting 

van de andere maten is belast met het 

beheer en bestuur van de Maatschap. 

In de stille Maatschap zijn de maten 

ieder voor een gelijk deel aansprakelijk. 

De Maatschap is opgericht op 20 juni 

2017 en is in beginsel aangegaan voor 

onbepaalde tijd. Het is het voornemen 

om de filmrechten binnen 24 maanden 

na oprichting van de Maatschap te 

vervreemden.

4.10.  Stichting Trust EuroGroei

Stichting Trust EuroGroei (hierna de 

Stichting) incasseert de deelnamebe-

dragen van Participanten. De Stichting 

geeft de gelden telkens per Film vrij aan 

de Maatschap niet eerder dan nadat 

voor die Film de financiering is zeker-

gesteld, de Completion bond en bevre-

digende sales estimates zijn afgegeven. 

Intussen houdt de Stichting de overige 

gestorte gelden voor de Participanten, 

en niet voor de Maatschap. Tevens int 

en verdeelt de Stichting de opbrengsten 

uit OH BABY, HARTJE PARIJS en 

SMOOR ten behoeve van de Partici-

panten in de Maatschap. De Stichting 

wordt bestuurd door een onafhankelijk 

bestuurder, de heer W.H. Kool. De heer 

Kool heeft een bancaire achtergrond 

met meer dan 35 jaar ervaring, waarbij 

hij verschillende leidinggevende func-

ties heeft bekleed. Hij is onder meer 

actief geweest in Corporate Finance en 

het financieren van filmproducties.

Scenario Bezoekers 2017 Totaal Netto Totaal % netto totale*
 aantal NL inleg fiscaal Films  per jaar aftrekpost

LOW 0  (5.000)  4.460   -     4.460  (4,6%) 8.577        
LOW-MED 200.000  (5.000)  2.090   5.300   7.390  24,7% 4.019        
MEDIUM 300.000  (5.000)  2.000   5.500   7.500  25,8% 3.847        
MED-HIGH 450.000  (5.000)  1.956   5.600   7.556  26,3% 3.761        
HIGH 600.000  (5.000)  1.911   5.700   7.611  26,9%  3.675       

4.7. Rendement per Participatie naar scenario (LOW - HIGH)  Rendement op basis van 52% IB-tarief

* De totale aftrekpost is berekend na 14% MKB-winstvrijstelling. De per saldo aftrekpost wordt lager naarmate de Films beter presteren. Dit heeft 
te maken met verrekening van de afschrijvingen van de productiekosten met de inkomsten uit exploitatie. Bij een lagere per saldo aftrekpost zijn 
er dus hogere opbrengsten uit de Films (‘Netto Films’) waardoor het rendement in z’n geheel hoger is naarmate de Films beter presteren.
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4.11.  Autoriteit Financiële Markten 

(AFM)

Dit Prospectus is niet voorgelegd aan 

en dus ook niet beoordeeld door de 

AFM. 2CFILM Film Management B.V. 

en de Maatschap waarvan zij Managing 

Partner is en voor wier rekening dit 

Prospectus wordt uitgegeven zijn niet 

vergunningplichtig op grond van de Wet 

op het financieel toezicht en staan ook 

niet anderszins onder toezicht van de 

AFM.

 4.12. Risico’s

Aan deelname in de Maatschap zijn 

risico’s verbonden. Voor een uitgebreide 

beschrijving van de risico’s wordt ver-

wezen naar hoofdstuk 12.

4.13. Inschrijven

Deelnemen in de Maatschap kan met 

Participaties van € 5.000 elk. 

Het minimale deelnamebedrag is 

€ 10.000, zijnde twee Participaties van 

€ 5.000. De Maatschap geeft maximaal 

155 Participaties uit, waardoor in totaal 

een kapitaal van € 775.000 wordt 

bijeengebracht. Door gebruik te maken 

van het Inschrijfformulier, dat als Bijlage 

3 is opgenomen in dit Prospectus, kunt 

u deelnemen in de Maatschap. 

Inschrijving staat open vanaf 20 juni 

2017 en sluit 1 september 2017 of 

zoveel eerder of later als de inschrijving 

wordt gesloten.
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5. Filmprojecten

5.1. Introductie

OH BABY, HARTJE PARIJS en SMOOR 

worden gemaakt door de Maatschap, 

met als producent Edvard van ’t Wout 

van 2CFILM. Edvard van ‘t Wout heeft 

als doelstelling om op een creatieve 

en onafhankelijke wijze commerciële 

speelfilms te ontwikkelen en te produ-

ceren voor een breed publiek. 

5.2. De verhalen (Synopsis)

OH BABY

RUBEN (35) heeft het perfecte leven. 

Vindt hij zelf. Hij is gezond en heeft 

een comfortabel studio-appartement 

waarin hij samenwoont met zijn grote 

liefde, met wie hij al zijn tijd doorbrengt. 

Dat die grote liefde geen vrouw is maar 

een gitaar, vindt RUBEN alleen maar 

een voordeel. Hij verdient zijn geld 

als schrijver van liedjes voor andere 

artiesten. Dat zijn mooie liedjes daarbij 

stelselmatig verkracht worden door de 

producers, daar heeft hij zich bij neer-

gelegd, want zo werkt het nou eenmaal. 

RUBEN vermijdt sowieso conflicten 

en risico’s, bestelt altijd hetzelfde eten 

bij hetzelfde restaurant en heeft al 

járen niet meer in een auto gereden. 

En eigenlijk werkt dat prima. Tót hij op 

een dag te horen krijgt dat een collega 

waar hij ooit een scharrel mee heeft 

gehad (EVELIEN) is omgekomen in een 

ongeluk, hij de vader van haar zoon van 

tien maanden blijkt te zijn, en zij in haar 

testament vast heeft laten leggen dat ze 

wil dat het kind naar hem gaat. 

RUBEN vindt dat hij niet anders kan 

dan voor zijn zoon OSCAR gaan zorgen, 

maar vanaf dat moment wordt zijn 

veilige, rustige, risico vermijdende leven 

vollédig overhoop gegooid. Helemáál 

als ook EVELIEN’s veel jongere zusje 

DORIS (28) plotseling bij hem op de 

stoep staat, en een aandeel opeist in de 

verzorging en opvoeding van OSCAR. 

DORIS is vrijgevochten, eigenzinnig en 

niet zo heel goed met verantwoorde-

lijkheden. Al vanaf haar achttiende is 

ze op wereldreis, steeds weer verder 

trekkend als er situaties te serieus 

dreigen te worden. Maar nadat ze 

RUBEN op de begrafenis van EVELIEN 

heeft ontmoet (waarbij hij haar meteen 

onaangepast en vervelend vond en zij 

hem een balloze, slappe kerel) en er 

vervolgens achter kwam dat híj haar 

neefje op zou gaan voeden, besloot 

ze in Nederland te blijven en in te 

grijpen, om RUBEN’s ongetwijfeld laffe 

opvoeding zo veel mogelijk bij te sturen. 

RUBEN kan DORIS’ aanwezigheid 

in OSCARs leven niet weigeren (ook 

omdat hij geen idee heeft hoe hij een 

baby moet verzorgen en hoopt dat zij 

dat, als vrouw, wél weet – wat overigens 

niet zo blijkt te zijn), waarna DORIS al 

snel met al haar spullen voor de deur 

van zijn studio-appartement staat. Zelf 

heeft ze namelijk geen huis, en het huis 

van haar moeder MARIJKE (65) blijkt 

in haar afwezigheid veranderd te zijn 

in een Holistisch Centrum, waar weinig 

ruimte is voor logerende dochters.

Te midden van alle voorstelbare inge-

wikkeldheden die RUBEN en DORIS 

tegenkomen (moeten zorgen voor een 

baby zorgt terwijl je echt geen idee hebt 

hoe dat werkt, omgaan met de inbreuk 

op werkelijk ál je gewoontes (RUBEN), 

langer dan twee weken op dezelfde 

plek blijven en verantwoordelijk gedrag 

vertonen (DORIS), samenwonen in een 

ruimte die daar totaal niet geschikt voor 

is, de bemoeienissen van MARIJKE, 

consultatiebureaus, enz.), komen ze 

er langzaam maar zeker achter dat de 

irritante eigenschappen van de ander 

ook hun goede kanten hebben en groei-

en ze bijna ongemerkt naar elkaar toe. 

Maar op het moment dat ze denken dat 

ze het eigenlijk best goed voor elkaar 

hebben, en na een romantische avond 

met zijn drietjes zelfs bijna bij elkaar in 

bed belanden, staat plotseling DORIS’ 

ex-vriend ESTEBAN voor de deur. Hij is 

een overweldigend knappe en gespier-

de Zuid-Amerikaanse God, en vast-

besloten om DORIS terug te winnen.

En dan rijst de vraag of RUBEN en 

DORIS écht veranderd zijn, en in staat 

blijken hun prille gezinnetje en hun 
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onverwachte liefde te beschermen. In 

eerste instantie lijkt dat helemaal mis 

te gaan. RUBEN durft niet voor DORIS 

te vechten, en zij vervalt in haar oude 

gewoonte en vlucht weg zodra het lastig 

wordt. Maar via een moeizame doch 

geestige weg bezaaid met extreem lom-

pe producers, een niet kruipende baby, 

een te knappe ex, een buitengewoon 

zweverige moeder en haar goeroe, een 

dodemansrit in een geleende auto en 

een Marokkaanse scootergang vinden 

RUBEN en DORIS elkaar uiteindelijk 

toch weer terug.

En tijdens de aftiteling zien we RUBEN 

op een podium zijn eigen, niet door 

producers verkrachte, liedje zingen. 

Toegejuicht door DORIS, OSCAR en alle 

andere personages die we in de Film 

hebben leren kennen.

HARTJE PARIJS

Lerares Frans SIETSKE (begin 30) - be-

vlogen, dromerig en een tikkeltje naïef – 

staat op het punt met havo 5 te vertrek-

ken naar Parijs, de meest romantische 

stad ter wereld. De jaarlijkse werkweek 

is voor haar vooral ook een weekje 

romantiek met minnaar en collega BEN 

(begin 40), een vlotte,  populaire leraar 

Nederlands die eigenlijk ’n beetje ‘out 

of her league’ is. Maar de volgende 

ochtend, op het perron van de Thalys, 

wordt SIETSKE’s droom ruw verstoord 

als blijkt dat KIRSTEN, de vrouw van 

Ben ook onverwachts mee gaat! Volgens 

BEN kon hij er niet onderuit, maar hij 

belooft SIETSKE dat ze elk vrij momentje 

samen alsnog zullen benutten.

Gesteund door collega en vriendin 

LOES (50) probeert SIETSKE er het bes-

te van te maken. Ze besluit de concur-

rentie aan te gaan met haar rivale en wil 

BEN laten inzien dat hij definitief moet 

kiezen. Maar het lijkt wel of elke stap 

haar dieper in de problemen brengt. 

Zeker als ze, na een mislukte poging 

om BEN jaloers te maken, beschonken 

met een leerling in bed belandt. KEES, 

de knapste jongen van de klas, is op 

slag verliefd en niet van plan zijn juf te 

laten gaan.

Terwijl SIETSKE probeert de touwtjes 

weer in handen te krijgen leert ze ook 

nog eens de brutale tour gids GIJS 

(30) kennen. Op het eerste gezicht een 

typisch Hollandse lomperik, die weinig 

op heeft met het cliché van Parijs dat 

toeristen hier zoeken. SIETSKE wil eerst 

niets met hem te maken hebben, maar 

als ze, nog misselijk van de drank van 

de nacht ervoor, per ongeluk over hem 

heen kotst, voelt ze zich genoodzaakt 

het goed met hem te maken. 

Tot SIETSKE’s teleurstelling is BEN 

moeilijk bereikbaar voor romantische 

onderonsjes, maar hij belooft haar wel 

dat hij zijn vrouw gaat verlaten. Hij zal 

haar eindelijk vertellen over hun liefde 

zodat ze eindelijk samen kunnen zijn. 

SIETSKE kan niet wachten maar moet 

nog even geduld hebben.

Ondertussen probeert SIETSKE KEES 

van zich af te houden en neemt ze 

GIJS mee uit eten. Hij blijkt best een 

ongepolijste charme te hebben, maar 

is qua romantiek in geen enkel opzicht 

een man die bij haar past. Toch moet 

SIETSKE toegeven dat ze steeds weer 

een leukere tijd met hem heeft dan 

ze had gedacht. Maar als GIJS de 

volgende dag de rondleiding met de 

leerlingen overneemt is hij plotseling 

weer een cynische botte hork. Hij toont 

een onverklaarbare wrok tegen alles 

wat romantisch is aan deze stad en 

 SIETSKE stuurt hem weg.
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In de dagen die volgen worden SIETSKE’s 

ideeën en gevoelens danig op de proef 

gesteld. BEN stelt het uitmaken met zijn 

vrouw steeds uit. KIRSTEN blijkt niet 

alleen een leuke vrouw te zijn, maar 

vertelt ook nog eens dat zij en Ben 

proberen hun huwelijk te redden met 

relatietherapie. En leerling KEES doet er 

alles aan om haar aandacht te krijgen 

terwijl SIETSKE nog steeds niet weet 

wat er precies tussen hen is gebeurd 

die nacht! Elke poging om hem aan een 

leeftijdgenoot te koppelen, loopt weer 

op nieuwe problemen uit.

Als GIJS dan met een romantisch 

gebaar probeert zijn botte gedrag 

van eerder goed te maken, knijpt 

SIETSKE er met hem tussenuit. Op 

zijn scooter ontdekken ze samen het 

échte Parijs: de volkswijk waar GIJS 

woont en waar iedereen hem kent. 

SIETSKE ziet die avond in dat GIJS 

stiekem net zo’n romanticus is als zij, 

maar jammerlijk verbitterd door een 

verloren liefde. Ze zoent hem zelfs die 

nacht. Onverwachts, voor allebei. Maar 

dan komt BEN met een verrassing: hij 

heeft het verteld! Zijn huwelijk is voorbij 

en Kirsten is naar huis. SIETSKE is 

overdonderd, dit is waar ze al jaren van 

gedroomd had. 

Na een paar turbulente dagen staat 

SIETSKE uiteindelijk voor een onmogelijke 

keuze. Volgt ze haar lang gekoesterde 

droom met BEN of geeft ze de nieuwe 

liefde met GIJS een kans. 

Te midden van de chaos van hormonale 

leerlingen, een wanhopig jaloerse KEES, 

zelfs een amoureuze Loes en in de 

meest romantische stad ter wereld, 

moet juf SIETSKE zo snel mogelijk 

ontdekken wat ‘l’amour’ werkelijk voor 

haar betekent. 

SMOOR

Het scenario voor de Film SMOOR is 

nog in ontwikkeling. 

5.3. NIENKE RÖMER, WOLTER MULLER 

& REINT SCHÖLVINCK, Scenaristen

Nienke Römer (OH BABY)

Nienke Römer is 

een Nederlandse 

actrice en scena-

rist. Nienke is in 

2001 afgestudeerd 

aan de Arnhemse 

Toneelschool. 

Sindsdien is ze als 

actrice werkzaam geweest bij diverse 

toneelgezelschappen, waaronder het 

Nationale Toneel, Toneelgroep Oostpool 

en meerdere vrije producties, waaron-

der Heren van de Thee en twee stukken 

van Haye van der Heijden. Daarnaast 

heeft ze grote rollen gespeeld in films 

en series. Zo speelde zij in BABY 

BLUE van Theo van Gogh, de telefilm 

DRIJFZAND en series als De Enclave, 

Rozengeur en Wodka lime, Koppels 

en Suzanne en de mannen. Ook heeft 

Nienke bijrollen gespeeld in onder 

andere All Stars, Baantjer, Julia’s Tango, 

Dokter Tinus en Celblok H. In 2008 

begon ze met het schrijven van scenario’s 

voor de serie We Gaan Nog Niet Naar 

Huis. Daarna heeft Nienke onder andere 

afleveringen geschreven voor Danni 

Lowinski, Celblok H, De Mannen Van 

Dokter Anne en CMC en het toneelstuk 

Liefde Enzo. Het scenario voor de 

romantische komedie Hartenstrijd is 

Nienke’s eerste filmscript.
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Reint Schölvinck (HARTJE PARIJS)

Nadat hij in 2003 

afstudeerde aan 

de Filmacademie 

te Amsterdam, 

schreef Reint 

Schölvinck mee 

aan diverse 

 producties van 

o.a. NL Film & TV en Nickelodeon. 

Ook schreef Reint scripts voor Flikken 

Maastricht, Moordvrouw, Van God Los: 

De Serie en animatieserie Kika & Bob. 

In 2015 schreef hij mee aan het scenario 

voor de succesvolle bioscoopfilm Bon 

Bini Holland met Jandino Asporaat, en 

bedacht samen met scenarist Melle 

Runderkamp de jeugdserie De Ludwigs 

voor Nickelodeon, die in 2017 onder de 

titel Hunter Street ook in Amerika te 

zien zal zijn. 

Ook verschijnt er in 2017 een nieuwe 

aflevering van Van God Los, onder regie 

van Michiel ten Horn.

Wolter Muller (HARTJE PARIJS)

Scenarist en 

toneelschrijver 

Wolter Muller 

 studeerde in 1999 

af als acteur aan 

de toneelschool 

van Amsterdam, 

maar vervolgde 

zijn studie meteen met twee jaar regie-

opleiding. Ook schreef hij dat jaar zijn 

eerste drie scenario’s onder begeleiding 

van Paula van der Oest. In de jaren die 

volgden was hij als acteur lang verbon-

den aan gezelschappen als het NNT en 

het Zuidelijk Toneel. 

Hij speelde daarnaast in verschillende 

films en tv series, zowel vaste als gast-

rollen. Maar ondertussen bleef Wolter 

zijn schrijverschap doorontwikkelen. 

Eerst als scenarist voor een tv-film in 

KRO’s Enneagram serie en afleveringen 

voor Vara’s Shouf Shouf- serie, later ook 

als comedyschrijver voor Spijkers Met 

Koppen en als assistent eindredacteur 

van Dit Was Het Nieuws (RTL4). 

Samen met schrijver/regisseur Floris 

van Delft begon hij voor toneel te 

schrijven. Zo bewerkten ze stukken 

van Friedrich Schiller, Shakespeare 

en Sophokles. Hun eerste stap in het 

jeugdtheater “Krijg Nou Titus” (Titus

Andronicus) werd beloond met een 

Zilveren Krekel voor beste jeugdtheater-

voorstelling en smaakte naar meer. 

De jongerenvoorstelling “Cash” bij 

MaasTD over de kredietcrisis werd lovend 

ontvangen in de landelijke pers en 

vervolgens ook uitgegeven in Duitsland. 

Zijn laatste samenwerking met Van 

Delft “Sell Me Your Secret” over privacy 

leverde ook dit jaar weer een Zilveren 

Krekel op. Recent schreef Wolter voor 

televisie afleveringen voor de comedy 

“Jeuk” (Vara), “Flikken Maastricht” 

(Avro-Tros), en “De Ludwigs” (NL) 

/”Hunter Street” (USA) van Nickelodeon. 

Hiernaast is Wolter één van de meest 

gevraagde voice-overs van Nederland 

en de stem van o.a. Jumbo, Shell, 

BMW, Intermediair, Hollands Nieuwe, 

Oral B en Cote D’or.

 5.4. THOMAS ACDA EN ALLARD 

WESTENBRINK, Regisseurs

Thomas Acda

(OH BABY)

Acda groeide op 

in het Noord- 

Hollandse dorp 

De Rijp. Na de 

havo ging Acda 

eerst naar de 

toneelacademie, maar hij stapte al 

snel over naar de Kleinkunstacademie 

in Amsterdam. Daar maakte hij voor 

het eerst kennis met Paul de Munnik. 

Ze studeerden in 1993 af met een 

gezamenlijke productie waarvoor ze de 

Pisuisse-aanmoedigingsprijs kregen. In 

1995 werkten Acda en De Munnik sa-

men aan een theatershow met de naam 

Zwerf’On. Het duo was meer dan 19 

jaar samen en zij zijn een van de meest 

succesvolle Nederlandse bands als het 

gaat om albumverkoop. 

Hun eerste cd ‘Acda & De Munnik´ 

stond ruim 100 weken in de album 

top 100. In 2014 maakte het tweetal 

bekend te stoppen.

Acda werd na zijn afstuderen naast 

 zingen ook actief op verschillende 

andere terreinen. Hij speelde een 

gastrol in de televisieserie In voor en 

tegenspoed en zat een tijdje in de 

cabaretredactie van het programma 

Spijkers (later: Kopspijkers). Ook was hij 

tijdens de eerste zes seizoenen te zien 

in het panel van Dit was het nieuws. In 

het voorjaar van 2011 nam hij zijn rol 

als panellid weer op zich. Vanaf 1997 

speelde hij in een aantal films, waaron-

der All stars, The missing link en Lek. 

De film All Stars was zo’n succes dat 

de serie All Stars volgde, waarin Acda 

wederom de rol van keeper Willem 

speelde. In 2004 speelde hij wederom 

in een film over voetbal getiteld In 

Oranje. Hij speelde ook in verschillende 

afleveringen van Flikken Maastricht. 

Voor zijn rol in Alles is Liefde uit 2007 

ontving hij een Rembrandt in 2008. 

In 2014 speelde hij de hoofdrol in de 

televisieserie Jeuk. In 2015 debuteerde 

Thomas Acda als romanschrijver. Zijn 

boek Onderweg met Roadie kwam eind 

augustus 2015 uit. In 2016 verscheen 

zijn regiedebuut in de vorm van de 

televisiefilm Fake.



18

Allard Westenbrink (HARTJE PARIJS)

Met zijn komische 

eindexamenfilm 

‘Vakantiefilm BV’ 

won Allard Wes-

tenbrink (1975) de 

AVRO/Jef Nassen-

stein startprijs. 

Na de Film-

academie regisseerde Allard o.a. twee 

seizoenen van de succesvolle BNN- 

comedyserie ‘Bitches’ met o.a. Anna 

Drijver, Joan Nederlof en Gijs Naber. 

Met deze laatste serie won hij het 

Gouden Beeld voor de beste comedy-

serie 2004. In 2005 was hij wederom 

genomineerd tegenover ‘Jiskefet’. Door 

Allard’s gevoel voor humor, comedy 

timing en natuurlijke spelregie wordt 

hij ook veel gevraagd voor tv-program-

ma’s als ‘De Wereld Draait Door’ en 

‘Keurings dienst van Waarde’, waarvoor 

hij op het New York Food Film Festival 

de prijs voor beste korte documentaire 

won met een aflevering over mandarijn-

tjes in blik en tevens werd genomineerd 

voor een Gouden Beeld. In 2011 

maakte hij voor RTL4 het succesvolle 

sketsches programma ‘Wat Als?’ met 

o.a Annet Malherbe, Jelka van Houten, 

Tina de Bruin, Marcel Musters en 

 Kasper van Kooten. Zijn comedyserie 

‘Komt Een Man Bij De Dokter’ is een 

grote hit. Tevens regisseerde hij de 

dramaserie ‘Danni Lowinski’ evenals 

de dramaserie ‘De Mannen Van Dokter 

Anne’, met Benja Bruijning en Noortje 

Herlaar. 

Allard regisseert commercials bij het 

productiebedrijf Holy Fools in samen-

werking met Mattias Schut en Collin 

Maas. Met zijn internetserie ‘MET LOES’ 

laat hij in korte sketches de schrijnende 

kant van het leven op komische wijze 

zien. De serie, met actrice Loes Sch-

nepper, kreeg een grote schare fans en 

werd tevens opgepikt door DWDD en 

vele andere tv-programma’s. Voor NL 

Film regisseerde hij in 2015/2016 de 

eerste Nederlandse fantasy-dramaserie 

‘Project Orpheus’ en het vierde seizoen 

van zijn comedyserie ‘Komt Een Man 

Bij De Dokter’ is december 2016 op tv 

geweest.

5.5. Edvard van ’t Wout, Producent

Edvard is pro-

ducent van OH 

BABY, HARTJE 

PARIJS en 

SMOOR. Edvard is 

sinds 1998 actief 

in de media en 

entertainmentin-

dustrie. Als nieuwe generatie filmprodu-

cent is hij gespecialiseerd in niet-tradi-

tionele methoden van filmfinanciering. 

In 2010 heeft hij een nieuw ‘advertiser 

driven’ financieringsmodel voor speel-

films geïntroduceerd in samenwerking 

met een Nederlandse loterij.

In 2013 was hij één van producenten 

van de eerste second screen film 

APP, een ware noviteit in de wereld 

van de cinema. Het commerciële 

succes van de romantische komedie 

Hartenstraat (2014) bewees zijn visie 

op het ontwikkelen van efficiënt ge-

produceerde, high-concept speelfilms. 

Voorafgaand aan zijn carrière als een 

speelfilmproducent, produceerde 

Edvard tientallen internationale tv-com-

mercials en corporate films. Edvard 

heeft een bachelor’s degree in Electrical 

and Electronic Engineering aan de 

Amsterdamse Hogeschool.

2CFILM

2CFILM is een filmproductiemaatschap-

pij gevestigd in Amsterdam en heeft 

als doelstelling om op een creatieve 

en onafhankelijke wijze commerciële 

speelfilms te ontwikkelen en te produ-

ceren voor een breed publiek. 2CFILM 

is in 2013 opgericht door producenten 

Edvard van ’t Wout en Kees Abrahams. 

2CFILM is een creatieve broedplaats 

voor ambitieuze en talentvolle film-

makers, waarbij jong talent wordt 

gecombineerd met ervaren professio-

nals. 2CFILM integreert de modernste 

technieken in de content en zal waar 

mogelijk gebruik maken van een nieuw 

ontwikkelde second screen applicatie.

2CFILM ontwikkelt, produceert en 

coproduceert speelfilms die uit de 

exploitatie op de kortst mogelijke 

termijn winstgevend kunnen zijn. De 

filmprojecten worden ontwikkeld vanuit 

een commercieel concept met een 

duidelijke doelgroep, waarbij vanaf het 

startpunt rekening gehouden wordt 
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met de mogelijkheden voor marketing 

en publiciteit. Het gemiddelde produc-

tiebudget bedraagt een miljoen euro.

2CFILM heeft sinds 2013 de speelfilms 

APP, Hartenstraat, Jack Bestelt Een 

Broertje, Hallo Bungalow, Fissa en 

Hartenstrijd geproduceerd. De film 

APP is inmiddels aan zeventien partijen 

verkocht en Hollywood producer La-

wrence Gordon ontwikkelt momenteel 

een Amerikaanse remake. Hartenstraat 

stond (2014) in de top drie van best 

bezochte Nederlandse films en de 

jeugdfilm Jack Bestelt Een Broertje 

(2015) is door is op het internationale 

kinderfilmfestival van Stuttgart door de 

Kinderjury bekroond met de prijs voor 

de beste film van het festival. 

Hartenstrijd (2016) is begin 2017 

 bekroond met een Gouden Film 

(100.000 bezoekers). De film is ver-

kocht aan de Franse distributeur Family 

Films, die de film in de loop van dit jaar 

zal uitbrengen.

5.6. Cast

OH BABY is in mei gestart met draaien. 

De hoofdrollen in deze komedie worden 

gespeeld door Gijs Naber en Hanna van 

Vliet. Ook zijn er rollen voor o.a. Renée 

Fokker, Liz Snoijink, Eric van Sauers en 

Sanne Vogel.

De cast voor HARTJE PARIJS en 

SMOOR is nog niet bekend. De casting 

van deze Films zal worden verzorgd door 

Kemna Casting. Zij zijn verantwoordelijk 

voor alle grote Nederlandse speelfilms 

die in Nederland geproduceerd worden. 

Eerst worden de hoofdrolspelers van de 

Film gecast. Daarna zijn andere bijrollen 

aan de beurt. Het is de producent en 

distributeur eraan gelegen om een 

goede mix aan bekende acteurs voor de 

verschillende rollen te casten zodat in de 

aanloop tot, maar ook tijdens het draaien 

en vlak voor release zoveel mogelijk 

media-aandacht wordt gerealiseerd.

5.7. ENTERTAINMENT ONE BENELUX 

EN  INDEPENDENT FILMS, Distributeurs

ENTERTAINMENT ONE BENELUX 

(OH BABY)

Entertainment One Benelux, gevestigd 

in Hilversum en Brussel, focust zich op 

de exploitatie van commerciële films 

van grote Amerikaanse filmmaatschap-

pijen in de bioscoop, op DVD, Blu-ray, 

Digital en VOD. Aankomende titels zijn 

onder meer Denial, Hotel De Grote L 

en Zookeepers’s Wife. Daarnaast heeft 

Entertainment One ook veel succesvolle 

Nederlandse producties uitgebracht, 

waaronder Ron Goossens Low-budget 

Stuntman, Onze Jongens, Ja, ik wil!, 

Bon Bini Holland, Rokjesdag, De Ze-

vende Hemel, Hartbeat, MeesterSpion 

en de Mees Kees-trilogie. Aankomende 

Nederlandse producties zijn onder 

meer Hotel De grote L. 

De overkoepelende organisatie 

 Entertainment One Ltd (LSE: ETO), 

gevestigd in Toronto, is een toonaan-

gevend internationaal entertainment 

bedrijf dat is gespecialiseerd in de aan-

koop, productie en distributie van films, 

televisieseries en -programma’s. 

Het uitgebreide netwerk strekt zich uit 

over de hele wereld, namelijk Canada, 

de  Verenigde Staten, het Verenigd 

Koninkrijk, Ierland, Spanje, Frankrijk, 

Duitsland, Scandinavië, Australië, 

Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea 

en de Benelux.

INDEPENDENT FILMS (HARTJE PARIJS en 

SMOOR)

Independent Films is een onafhan-

kelijke filmdistributeur, actief in de 

Benelux en opgericht in 1986 door 

Jan Verheyen en Marc Punt. In het 

jaar 2000 zet Independent Films met 

de tienerkomedie American Pie voor 

het eerst voet op Nederlandse bodem. 

Sinds de oprichting brengt Independent 

Films een grote verscheidenheid aan 

films uit. Naast bioscoophits als The 

Twilight Saga, The Hunger Games en 

Taken brengt Independent Films ook 

kwaliteits films als 12 Years A Slave, 

Samba, Elle en La Famille Bélier uit. 

Succesvolle jeugdfilms zijn o.a. Bennie 

Stout, Tony 10 en films als K3 en Mega 

Mindy van het Vlaamse productiehuis 

Studio 100. Independent Films is vooral 

sterk op het gebied van Nederlandse 

films: Gooische Vrouwen, Lucia de B en 

Soof zijn hier slechts enkele voorbeelden 

van. In 2016 bracht  Independent Films 

de romantische komedie  Hartenstrijd uit.

Met Independent Films is per datum 

Prospectus een voorlopige overeen-

komst (intentieovereenkomst) gesloten 

om de Films HARTJE PARIJS en 

SMOOR in Nederland in de bioscoop 

uit te brengen.
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De Maatschap heeft als doel de finan-

ciering, productie en exploitatie van de 

speelfilms OH BABY, HARTJE PARIJS 

en SMOOR. De Maatschap is opgericht 

op 20 juni 2017 en is in beginsel aan-

gegaan voor onbepaalde tijd. Het is het 

voornemen om de filmrechten binnen 

24 maanden na oprichting te vervreem-

den. Daarna zal de Maatschap worden 

beëindigd. De planning van het gehele 

project ziet er als volgt uit:

Maart tot mei 2017

De preproductie voor OH BABY vindt 

plaats. Diverse verzekeringen voor OH 

BABY worden afgesloten.

20 juni 2017

Oprichting Maatschap. De Managing 

Partner brengt het economisch eigen-

dom van de verfilmingsrechten van 

OH BABY en HARTJE PARIJS in de 

Maatschap.

20 juni 2017

Uitgave Prospectus en eerstmogelijke 

inschrijvingsdatum voor Participaties.

Mei tot juni 2017

De opnames voor OH BABY vinden 

plaats. De Participanten worden uitge-

nodigd voor een bezoek aan de set.

Mei tot september 2017

De betalingen door de Participanten 

vinden plaats binnen 10 dagen na 

onder tekening van het Inschrijfformulier.

1 september 2017

Sluitingsdatum voor Participaties. 

Juli tot september 2017

De preproductie voor HARTJE PARIJS 

vindt plaats. Diverse verzekeringen voor 

HARTJE PARIJS worden afgesloten.

Eind september 2017

De Participaties worden toegewezen 

aan de Participanten. 

September tot oktober 2017

De opnames voor HARTJE PARIJS 

vinden plaats. De Participanten worden 

uitgenodigd voor een bezoek aan de set.

Oktober tot november 2017 (naar ver-

wachting)

Nederlandse première van OH BABY 

en OH BABY verschijnt in de bioscopen. 

De Participanten worden uitgenodigd 

voor de première. 

Januari 2018

Een overzicht van de opbrengsten over 

2017 wordt opgesteld.

Februari 2018

De jaarrekening van de Maatschap over 

2017 wordt opgemaakt, waarvan de 

Participanten een exemplaar ontvangen.

Maart 2018

OH BABY verschijnt op DVD, VOD en 

betaal TV. 

Maart 2018 (uiterlijk)

De Participanten ontvangen binnen drie 

maanden na afloop van het jaar 2017 

de voor hun belastingaangifte benodigde 

informatie.

Maart 2018 (naar verwachting)

Nederlandse première van HARTJE 

 PARIJS en de HARTJE PARIJS 

verschijnt in de bioscopen. De Partici-

panten worden uitgenodigd voor de 

première. 

Maart tot april 2018

De distributeur en (eventueel) de sales 

agent gaan over tot uitbetaling van 

(eventuele) netto-opbrengsten over 

2017 aan de Stichting. De Stichting keert 

de bedragen uit aan de Participanten.

Maart 2018 (naar verwachting)

De Maatschap verwerft de verfilmings-

rechten voor SMOOR (NB: de Film is 

nog in ontwikkeling en krijgt mogelijk 

een andere titel. Participanten worden 

daarover door de Managing Partner 

tijdig geïnformeerd.) 

Maart tot mei 2018

De preproductie voor SMOOR vindt 

plaats. Diverse verzekeringen voor 

SMOOR worden afgesloten.

April tot mei 2018

De opnames voor SMOOR vinden 

plaats. De Participanten worden uitge-

nodigd voor een bezoek aan de set. 

Juli 2018

HARTJE PARIJS verschijnt op DVD, 

VOD en betaal TV. 

6. Planning en agenda
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Oktober 2018 (naar verwachting)

Nederlandse première van SMOOR en 

SMOOR verschijnt de bioscopen. 

De Participanten worden uitgenodigd 

voor de première. 

Februari 2019

De jaarrekening van de Maatschap over 

2018 wordt opgemaakt, waarvan de 

Participanten een exemplaar ontvangen.

Februari 2019

SMOOR verschijnt op DVD, VOD en 

betaal TV. 

Maart 2019 (uiterlijk)

De Participanten ontvangen binnen drie 

maanden na afloop van het jaar 2018 

de voor hun belastingaangifte benodigde 

informatie.

Maart tot april 2019

De distributeur en (eventueel) de sales 

agent gaan over tot uitbetaling van de 

(eventuele) netto-opbrengsten over 

2018 aan de Stichting. De Stichting 

keert de bedragen uit aan de Partici-

panten.

Mei 2019 (verwachting)

Het is het voornemen om de filmrechten 

van de Films OH BABY, HARTJE PARIJS 

en SMOOR te verkopen.

Mei 2019 (verwachting)

De Maatschap maakt de eindafrekening 

op en wordt gestaakt. De Stichting keert 

de (eventuele) einduitkering uit aan de 

Participanten.

Film
Première
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7.1. Participeren in deze Films

Door conform dit Prospectus deel te ne-

men in deze filmproducties wordt u maat 

in een zogenaamde stille maatschap. 

Hieronder wordt dat nader toegelicht.

7.2. De maatschap

Een maatschap is een personen-

vennootschap. Zij is een samenwerking 

tussen (rechts)personen. Die samen-

werking is geregeld in een overeen-

komst (de Maatschapsovereenkomst, 

zie Bijlage 1 in dit Prospectus). Een 

maatschap heeft geen rechtspersoon-

lijkheid. De leden van een maatschap 

worden, enigszins verwarrend, dan 

weer maten, en dan weer vennoten 

 genoemd. In dit Prospectus gebruiken 

wij de termen maat (maten) of Parti-

cipant (Participanten). De Maatschap 

kent één maat (de Managing Partner) 

die met uitsluiting van de andere maten 

is belast met het beheer en bestuur van 

de Maatschap. De Managing Partner 

kan en zal alle maten aan alle rechts-

handelingen betreffende de Maatschap 

binden. 

Alle maten, behalve de Eerste Partici-

pant, brengen geld in de Maatschap 

in. Een maat (niet zijnde de Managing 

Partner) brengt minstens een bedrag 

van e 10.000 in en krijgt daarvoor één 

Participaties per inbreng van e 5.000. 

De Managing Partner brengt een bedrag 

van e 1.519.143 in. 

De Maatschap kent in beginsel 80 

maten: de Managing Partner, de Eerste 

Participant, en maximaal 78 Participan-

ten met samen 155 Participaties.

De Managing Partner ontvangt voor zijn 

werkzaamheden en de door hem ter 

beschikking gestelde faciliteiten een 

vergoeding die is vastgelegd in de Maat-

schapsovereenkomst. De Maatschap is 

verder aan de Managing Partner geen 

vergoeding verschuldigd.

De Participatie in de Maatschap is 

slechts beperkt overdraagbaar. Voor de 

beperkingen op de overdraagbaarheid 

wordt verwezen naar de Maatschaps-

overeenkomst. 

De Maatschap is opgericht op 20 juni 

2017 en is aangegaan voor onbepaalde 

tijd. Zij zal echter van rechtswege ein-

digen wanneer de rechten op alle Films 

door de Maatschap zijn vervreemd. 

Het is het voornemen om de filmrechten 

binnen 24 maanden na oprichting van 

de Maatschap te vervreemden.

De Maatschap oefent het bedrijf van 

filmproducent uit. Zij gaat alle overeen-

komsten voor de financiering, productie 

en exploitatie van OH BABY, HARTJE 

PARIJS en SMOOR aan. Eventuele 

vóór de oprichting van de Maatschap 

aangegane overeenkomsten alsmede 

de resultaten van werkzaamheden die 

al hebben plaatsgehad, zoals opname-

materiaal, zullen aan de Maatschap 

worden overgedragen respectievelijk 

in de Maatschap worden ingebracht. 

Op die wijze worden de Maatschap als 

zodanig en de maten pro rata gebonden 

aan alle afgesloten overeenkomsten.

7.3. Stichting Trust EuroGroei

Stichting Trust EuroGroei (hierna de 

Stichting) incasseert de deelname-

bedragen van Participanten. De deel-

namebedragen worden aangehouden 

op een derdenrekening van de Stichting. 

De Stichting geeft de gelden, conform 

de Dienstverleningssovereenkomst 

met de Maatschap, per Film vrij aan 

de Maatschap nadat de financiering is 

zekergesteld, de Completion bond voor 

de betreffende Film is afgegeven en 

bevredigende sales estimates inzake die 

Film zijn ontvangen. De Stichting houdt 

de nog niet vrij gegeven gelden voor de 

inschrijvers en niet voor de Maatschap. 

Tevens int en verdeelt de Stichting de 

opbrengsten uit de Films ten behoeve 

van de Participanten in de Maatschap.

Ingeval de Managing Partner er niet in 

slaagt binnen drie maanden na 1 juli 

2017 voor HARTJE PARIJS, respec-

tievelijk 1 maart 2018 voor SMOOR, 

de financiering, Completion Bond en 

bevredigende sales estimates te ver-

krijgen, worden de op de rekening van 

de Stichting gestorte gelden pro rata 

gerestitueerd aan de Participanten.

Bestuur

De Stichting wordt bestuurd door de 

heer W.H. Kool. De heer Kool heeft 

een bancaire achtergrond (ABN en 

Credit Lyonnais) met meer dan 35 

jaar ervaring, waarbij hij verschillende 

leidinggevende functies heeft bekleed. 

Hij is onder meer actief geweest in 

Corporate Finance en het financieren 

van filmproducties.

Hij is vanuit die hoedanigheid betrok-

ken geweest bij de financiering van 

speelfilms zoals HET MEISJE MET HET 

RODE HAAR, SCHATJES en MAMMA 

IS BOOS. Hij is tevens betrokken 

geweest bij de opzet van enkele film-

CV’s, waaronder THE LITTLE VAMPIRE. 

Sinds 2004 is de heer Kool zelfstandig 

financieel adviseur.

 

De heer Kool is tevens co-auteur van 

het management boek ‘De overname 

van een BV’ (meer dan 15.000 exem-

plaren verkocht) en de schriftelijke 

leergang ‘Fusies, overnames & manage-

ment buy-outs’ van Euroforum.

7. Juridische aspecten



23

7.5. Aansprakelijkheid maten

De maten in de Maatschap zijn ieder 

voor gelijke delen aansprakelijk. In het 

geval er bijvoorbeeld 80 maten zijn 

kunnen eventuele schuldeisers een 

individuele maat van de Maatschap 

slechts aanspreken voor een 1/80e deel 

van hun vorderingen.

Risico’s die verbonden zijn aan de 

productie van de Films zullen door 

gebruikelijke verzekeringen worden 

gedekt. Ook het risico dat een Film in 

het geheel niet tot stand zouden komen 

zal door het per Film afsluiten van een 

zogeheten Completion bond worden 

afgedekt. Op die wijze is verzekerd dat 

er een Film zal zijn die kan worden 

geëxploiteerd.

Voor een uitgebreide omschrijving van 

de risico’s die samenhangen met de 

productie en exploitatie van de Films en 

het deelnemen in de Maatschap wordt 

verwezen naar hoofdstuk 12.

7.6. Activiteiten

Het bedrijf van de Maatschap is de fi-

nanciering, productie en exploitatie van 

OH BABY, HARTJE PARIJS en SMOOR. 

2CFILM Film Management B.V. heeft 

een licentie verworven om OH BABY 

en HARTJE PARIJS te produceren. 

Deze rechten wordt in economische zin 

ingebracht in de Maatschap. Dit eco-

nomisch eigendom en het economisch 

eigendom van OH BABY en HARTJE 

PARIJS zal geheel toekomen aan de 

maten van de Maatschap. De rechten 

voor SMOOR zullen rechtstreeks door 

de Maatschap worden verworven en 

in economische zin geheel toebehoren 

aan de maten.

7.7. Productie

De inbreng van de maten in de Maat-

schap is voldoende om samen met de 

door de Maatschap gecontracteerde 

financiering de productie van de Films 

te kunnen betalen. De Maatschap zal 

de Films produceren en exploiteren. 

7.8. Exploitatie

Er is een overeenkomst met Entertain-

ment One Benelux gesloten (voor de 

Film OH BABY), respectievelijk een 

voorlopige overeenkomst (intentieover-

eenkomst) gesloten met Independent 

Films (voor de Films HARTJE PARIJS 

en SMOOR) voor de distributie in de 

7.4. Organogram

Maatschap

Eerste Participant Maten

Stichting

E.G. van ‘t Wout  78 Participanten
(155 Particpaties)

Dhr. W.H. Kool

- incasseren 

 deelame bedragen 

-  vrijgeven deelname bedragen 

na afgifte  Completion bond

-  incasseren en verdelen

 inkomsten uit de Films

Bestuur

 2CFILM B.V.           EuroGroei Films B.V.
 Eigenaar / Bestuurder        Bestuurder

2CFILM
Film Management B.V.

Managing Partner
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Benelux. Behalve de meegefinancierde 

kosten zullen geen verdere kosten door 

de Maatschap worden gemaakt ten be-

hoeve van de exploitatie van de Films. 

Exploitatie kan plaatsvinden zolang 

een Film beschermd wordt door het 

auteurs recht. Dat auteursrecht vervalt 

pas zeventig jaar na de dood van de 

langstlevende van de volgende mede-

werkers aan de Film: de regisseur, 

de scenarioschrijver, de schrijver van 

de dialogen en de componist van de 

filmmuziek.  

7.9.  Inschrijving Kamer van 

 Koophandel

De Kamer van Koophandel stelt zich 

op het standpunt dat maten van een 

maatschap die een onderneming drijft, 

dienen te worden ingeschreven in het 

register van de Kamer van Koophandel, 

ook als er sprake is van een stille maat-

schap. Voor deze inschrijving ontvangt 

u een inschrijvingsformulier van de 

Initiatiefnemer. U bent zelf verantwoor-

delijk voor inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel.

De inschrijving van de hoedanigheid 

als maat van de Maatschap heeft geen 

gevolgen voor de omvang van de aan-

sprakelijkheid.

7.10.  Autoriteit Financiële Markten 

(AFM)

Dit Prospectus is niet voorgelegd aan 

en dus ook niet beoordeeld door de 

Stichting Autoriteit Financiële Markten 

(AFM). 2CFILM Film Management B.V. 

en de Maatschap waarvan zij Managing 

Partner is en voor wier rekening dit 

Prospectus wordt uitgegeven zijn niet 

vergunningplichtig op grond van de Wet 

op het financieel toezicht en staan ook 

niet anderszins onder toezicht van de 

AFM.
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8.1.  Fiscale positie van  Participanten

De Films worden gefinancierd, gepro-

duceerd en geëxploiteerd voor rekening 

en risico van de Maatschap, een stille 

maatschap, die als zodanig een onder-

neming geacht wordt te drijven in de zin 

van de Wet IB 2001. De resultaten van 

de Maatschap komen direct voor reke-

ning en risico van de betreffende na-

tuurlijke personen (de “Participanten”). 

Een onderneming is kort gezegd aanwe-

zig in het geval van een duurzame orga-

nisatie van arbeid en kapitaal waarmee 

wordt beoogd om, door deelneming aan 

het maatschappelijke productieproces 

respectievelijk economische verkeer, 

winst te behalen. Deze winst moet 

redelijkerwijs te verwachten zijn. Verder 

geldt ten aanzien van de Participanten 

het vereiste van rechtstreeks verbonden 

worden voor verbintenissen betreffende 

de onderneming.

De Maatschap, aangegaan voor on-

bepaalde tijd, produceert, financiert 

en exploiteert voor eigen rekening en 

risico drie Films. Zij financiert deze door 

middel van eigen vermogen ad 

e 2.294.143 (e 775.000 voor zover 

het de Participanten betreft) en externe 

financiering (hoofdzakelijk pre-sales) 

van e 880.857. De drie Films hebben 

een vrijwel gelijk budget en worden op 

vrijwel gelijke wijze gefinancierd. 

De Initiatiefnemers gaan ervan uit 

dat de opbrengsten van de drie Films 

vergelijkbaar zullen zijn en ten minste 

zullen voldoen aan de opbrengsten die 

zijn geprognosticeerd voor de eerste 

Film, OH BABY.

Het oogmerk is aanwezig winst te be-

halen. Ten behoeve van de Participanten 

zijn de commerciële opbrengsten van 

de eerste Film OH BABY in de jaren 

2018 en 2019 geprognosticeerd in drie 

mogelijke scenario’s. Volgens de produ-

cent is het medium scenario realistisch 

haalbaar te achten. De distributeur 

Entertainment One Benelux heeft 

verklaard: ‘Op basis van de huidige 

beschikbare gegevens rondom de pro-

ductie van voornoemde film achten wij 

op dit moment het genoemde medium 

scenario een realistisch en haalbare 

kaart’. Dat genoemd oogmerk voor de 

eerste Film OH BABY redelijkerwijze 

te verwachten is moge blijken uit het 

low-med scenario waar de geprog-

nosticeerde inkomsten reeds meer 

opbrengen dan een/derde van het door 

de Participanten in de Film OH BABY 

geïnvesteerde eigen vermogen.

In het low-med scenario wordt reeds 

zonder fiscale aspecten in aanmerking 

te nemen een zodanige winst voor de 

eerste Film OH BABY over 2017, 2018 

en 2019 voorzien dat er een redelijke 

kans op winst voor de Maatschap uit 

ontstaat van e 321.630 waarin de 

 Participanten meedelen voor 

e 273.833 hetgeen een voordeel voor 

hen betekent van e 15.500. De Initiatief-

nemers gaan ervan uit dat de beide 

andere Films aan dezelfde kwaliteit en 

onderbouwde verwachtingen qua te 

behalen voordeel zullen voldoen als 

OH BABY, zodat op basis van de 

uitganspunten in dit Prospectus uitein-

delijk reeds in het low-med scenario een 

kans op voordeel ontstaat van driemaal 

e 15.500, gelijk e 46.500.

Verder geldt ten aanzien van de 

Participanten dat zij rechtstreeks mee 

verbonden zullen worden voor verbin-

tenissen betreffende de onderneming. 

Daarmede ontstaat in alle gevallen een 

eigen verbintenis van elk van de Partici-

panten die niet is gemaximeerd tot een 

bepaald bedrag. Zij zijn daarvoor voor 

hun deel aansprakelijk overeenkomstig 

de civielrechtelijke bepalingen te dier 

zake. 

Participanten worden door hun 

deelname in de Maatschap voor de 

Wet IB 2001 beoogd aangemerkt te 

worden als ondernemer; zij genieten 

8. Fiscale aspecten
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als zodanig winst uit onderneming in 

de zin van artikel 3.4 Wet IB 2001. 

Genoten fiscale winsten en geleden 

verliezen van de Maatschap worden 

pro rata rechtstreeks toegerekend aan 

de Participanten. Zij dienen dit aandeel 

in de resultaten van de Maatschap bij 

het onderdeel winst uit onderneming 

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

inkomstenbelasting. 

Ook dienen Participanten zich als onder-

nemer aan te melden bij de Belasting-

dienst om ter zake van de deelname in 

de Maatschap aangifte te kunnen doen. 

Als ondernemer komen Participanten 

in beginsel in aanmerking voor een 

aantal fiscale faciliteiten, waaronder 

aftrek van bedrijfskosten, afschrijving 

(de zogeheten afschrijving ineens) 

en winstvrijstellingen, de zogeheten 

MKB-winstvrijstelling en de zogeheten 

stakingsaftrek:

-  eventuele verliezen van de Maat-

schap zijn - pro rata - verrekenbaar 

met het positieve inkomen van de 

Participanten in Box 1, zodat zulke 

verliezen tegen maximaal 52% (tarief 

2017) kunnen worden verrekend, 

eventuele winsten zijn belast; 

-  onder bepaalde voorwaarden kan 

door Participanten gebruik worden 

gemaakt van de afschrijving ineens; 

-  de MKB-winstvrijstelling van 14% is 

van toepassing; 

-  stakingsaftrek; deze is slechts 

eenmaal van toepassing per 

belanghebbende bij staking van 

(een) onderneming(en). Aangezien 

Participanten reeds gebruik gemaakt 

zouden kunnen hebben van de sta-

kingsaftrek is met deze aftrek geen 

rekening gehouden bij het opstellen 

van de rendementsprognoses. 

Daardoor zijn de in dit Prospectus 

genoemde rendementen ook bij 

afname van meerdere Participaties 

gelijk (mits bij voldoende inkomen 

welk in beginsel tegen 52% belast is 

met inkomstenbelasting). 

  NB: Indien Participanten nog geen 

stakingsaftrek hebben genoten kan 

dat een positief effect hebben op hun 

rendement.

8.1.1. Afschrijving

De Wet inkomstenbelasting 2001 

voorziet in een mogelijkheid om de 

voortbrengingskosten van immateriële 

activa in het kalenderjaar van voort-

brenging ineens af te schrijven. In het 

geval van deze Maatschap kan over 

de Films  worden afgeschreven van 

het afschrijvingspotentieel over 2017, 

 respectievelijk 2018, tot aan de rest-

waarde bij staking.

8.1.2. MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een maat-

regel die sinds 1 januari 2007 geldt 

voor de inkomsten uit ondernemers-

activiteiten. Het is een tegemoetkoming 

waarmee een extra aftrekpost wordt 

gecreëerd voor de belastbare winst 

van ondernemers. In 2017 is de 

winstvrijstelling gelijk aan 14% van de 

belastbare winst. Bovendien is de winst-

vrijstelling sinds 1 januari 2010 ook 

niet meer gebonden aan het zogeheten 

urencriterium. Doordat de omvang 

van het vrijgestelde deel dus geheel 

wordt bepaald door de hoogte van de 

belastbare winst, is in feite sprake van 

een tariefverlaging. Overigens worden 

verliezen uit ondernemersactiviteiten 

eveneens geraakt door de MKB-winst-

vrijstelling: in de aangifte inkomsten-

belasting dienen verliezen met het 

bovengenoemde percentage te worden 

verminderd. 

8.1.3. Stakingsaftrek

Stakingsaftrek geldt voor een onder-

nemer die in het kalenderjaar winst 

behaalt met of bij het staken van een of 

meer gehele ondernemingen waaruit hij 

als ondernemer winst geniet. 

De stakingsaftrek van e 3.630 (aftrek 

2017) wordt verminderd - maar niet 

verder dan tot nihil - met de in voor-

afgaande jaren door de ondernemer 

reeds genoten bedragen aan stakingsaf-

trek. Het beëindigen van de Maatschap 

waarbij alle bedrijfsmiddelen worden 

verkocht houdt staking van de onder-

neming van de participant in. Bij de be-
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rekening van de rendementen is geen 

rekening gehouden met een eventueel 

voordeel ten gevolge van deze stakings-

aftrek waardoor het rendement na be-

lastingen effectief hoger kan uitvallen, 

indien de Participant nog gebruik kan 

maken van (een deel van) zijn stakings-

aftrek. Ten overvloede: een ondernemer 

kan slechts tot het bedrag van e 3.630 

gebruik maken van de stakingsaftrek 

ongeacht het aantal ondernemingen 

welk hij staakt. De stakingsaftrek heeft 

alleen betrekking op de winsten ten 

gevolge van uittreding uit de Maatschap 

of bij verkoop van alle bedrijfsmiddelen 

en/of vrijval van schulden bij bedrijfs-

beëindiging. Deze aftrek ziet niet op de 

normale jaarwinst.

8.2. Overige fiscale aspecten

8.2.1.  Andere ondernemers faciliteiten

Voor zover Participanten een lening 

aangaan om de aankoop van Parti-

cipaties te financieren, kunnen zij in 

beginsel de op het geleende bedrag 

verschuldigde rente aftrekken van hun 

belastbaar inkomen in Box 1. Dit geldt 

evengoed als de lening is verstrekt door 

een eigen rechtspersoon van de betref-

fende Participant. Het financieren van 

Participaties met geldleningen kan een 

nadelige invloed hebben op het netto 

rendement. Omdat bij de deelname 

aan de Maatschap niet wordt voldaan 

aan het urencriterium, kunnen Partici-

panten geen aanspraak maken op een 

aantal aftrekposten die naast de wille-

keurige afschrijving en de MKB-winst-

vrijstelling zijn gecreëerd voor onder-

nemers. Voorbeelden van zulke andere 

niet van toepassing zijnde faciliteiten 

zijn de zogeheten zelfstandigen aftrek en 

de fiscale oudedagsreserve (FOR). 

8.2.2. Vermogensrendementsheffing  

  (Box 3)

Bij de als ondernemer gekwalificeerde 

Participant zal de waarde van de 

 Participatie(s) niet zijn onderworpen 

aan de vermogensrendementsheffing 

in Box 3. Participaties zullen worden 

behandeld als ondernemings vermogen 

in Box 1. Dit betekent - conform 

de aankondiging terzake van de 

 Staatsecretaris van Financiën van 

14 april 2017 - bij een vermogen 

hoger dan het vrijgestelde vermogen 

het achter wege blijven per 1 januari 

2018 van 0,79% tot maximaal 1,61% 

vermogens rendementsheffing per jaar 

over het nog niet terugverdiende deel 

van de investering. Tarieven en percen-

tages kunnen wijzigen.

8.2.3. Overlijden

In geval van overlijden van een Partici-

pant, of bij schenking, is de waarde van 

de Participatie in beginsel onderworpen 

aan Nederlandse erf- of schenkbelasting. 

8.3.  Belangrijke informatie voor 

potentiële Participanten

Met de hierboven opgenomen be-

schrijving van de fiscale gevolgen voor 

deelname in de Maatschap wordt 

slechts beoogd een algemeen kader 

te schetsen van de stand van de 

gepubliceerde (belasting) wetgeving 

en (fiscale) jurisprudentie per 1 mei 

2017. De fiscale gevolgen kunnen door 

wetswijzigingen of rechtspraak na die 

datum veranderen, mogelijk zelfs met 

terugwerkende kracht. 

De informatie in dit Prospectus is toege-

sneden op deelname in de Maatschap 

door in Nederland woonachtige en 

belastingplichtige natuurlijke personen. 

Hoewel ook rechtspersonen de mo-

gelijkheid hebben om Participaties te 

nemen, gelden voor hen niet dezelfde 

fiscale positie; dit heeft consequenties 

voor het rendement op eventueel te 

nemen Participaties. 

Potentiële Participanten wordt uitdruk-

kelijk aangeraden hun individuele situ-

atie met hun eigen belastingadviseur 

door te nemen en advies in te winnen 

over de fiscale gevolgen van partici-

peren in de Maatschap.
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9. Rendement

9.1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden de verwachte 

opbrengsten en rendementen van de 

Maatschap per scenario beschreven. 

Het kan zo zijn dat er geen opbrengsten 

voor de Participant uit de Films komen 

of dat opbrengsten aanzienlijk lager zijn 

dan in dit hoofdstuk wordt aangenomen 

doordat de Films niet of nauwelijks 

wordt verkocht. Bovendien kunnen de 

opbrengsten zich voordoen over een 

kortere of langere periode dan wordt 

aangenomen. De hoogte van het fiscale 

voordeel is daarnaast afhankelijk van de 

persoonlijke situatie van de Participant. 

Als gevolg hiervan is het niet mogelijk 

met enige mate van zekerheid de op-

brengsten van de Films in te schatten 

en kan er derhalve geen enkele garantie 

worden afgegeven met betrekking tot 

de werkelijke opbrengsten en rende-

menten.

Het onderzoeksrapport van de accoun-

tant (Bijlage 2) ziet op alle in het Pros-

pectus opgenomen rendementsprogno-

ses. Het rendement op een Participatie 

in de Maatschap is de resultante van:

-  de netto-opbrengst uit exploitatie van 

de Films;

-  de (eventuele) opbrengst bij verkoop 

van de filmrechten bij beëindiging 

van de Maatschap;

-  de fiscale besparing.

9.2. Uitgangspunten

De verwachte opbrengsten en rende-

menten zijn gebaseerd op een aantal 

belangrijke aannames. Deze zijn ver-

werkt in onderstaande uitgangspunten.

-  De verwachte rendementen in 

dit Prospectus zijn (tenzij anders 

vermeld) gebaseerd op 1 Participatie 

(e 5.000) per Participant, uiteraard 

kunnen meer Participaties genomen 

worden zonder dat dit een nadelig 

effect heeft op het rendement.

-  Geen van de Participanten heeft de 

aankoop van de Participatie in de 

Maatschap gefinancierd met een 

geldlening.

-  Alle Participanten zijn in Nederland 

woonachtig dan wel in Nederland 

 belastingplichtige natuurlijke 

personen die in privé deelnemen 

en kiezen voor het als afzonderlijke 

onderneming aanmerken van de 

 Participatie. 

-  Het volledige eigen vermogen van 

e 775.000 (voor zover dit de Parti-

cipanten betreft) verdeeld over 155 

Participaties van elk e 5.000 wordt 

in 2017 volgestort.

-  Hoewel de cast van de HARTJE 

PARIJS en SMOOR op dit moment 

nog niet bekend zijn zal de Managing 

Partner er tijdig voor zorgen dat de 

financiering, productie en exploitatie 

van HARTJE PARIJS en SMOOR 

aan minimaal dezelfde criteria zullen 

voldoen als van de Film OH BABY.

-  Op basis van het voorgaande zijn de 

financiering, productie en exploitatie 

van HARTJE PARIJS en SMOOR op 

gelijke wijze geprognosticeerd als die 

van OH BABY.

-  Er is geen sprake van budget- of 

kostenoverschrijdingen noch in de 

opleveringskosten van OH BABY, 

HARTJE PARIJS, SMOOR noch in de 

overige kosten, van welke aard dan 

ook, die om welke reden dan ook 

kunnen ontstaan tijdens het bestaan 

van de Maatschap.

-  Voor alle Participanten is het 

IB-tarief 52%. In de periode dat zij 

deelnemen in de Maatschap zijn 

alle Participanten vermogensrende-

mentsheffing verschuldigd.

-  De maximale aftrek voor Participanten 

is gelijk aan het totaalbedrag van 

afschrijving op immateriële activa en 

kosten, verminderd met 14% van dit 

totaalbedrag wegens de toepassing 

van de MKB-winstvrijstelling.

-  Het totaal van de minimumgaranties 

en andere vooruit ontvangen exploi-

tatieopbrengsten wordt voor twee 

derde deel ultimo 2017 en een derde 

deel ultimo 2018 bij het belastbare 

resultaat gevoegd.

-  De voortbrengingskosten van 

  OH BABY en HARTJE PARIJS en de 

structureringskosten worden volledig 

in 2017 gemaakt.

-  de begrote financiering voor HARTJE 

PARIJS en SMOOR wordt volledig 

aangetrokken.

-  de verfilmingsrechten voor SMOOR 

worden verworven.

-  De voortbrengingskosten van 

SMOOR worden volledig in 2018 

gemaakt.

-  Er wordt in de rendementsbereke-

ningen geen rekening gehouden met 

eventuele rente over enig banktegoed 

en rekening courant rentekosten.

-  De rendementsberekeningen zijn 

vereenvoudigd over 2017 en 2018 

weergegeven. Aangezien de filmrech-

ten naar verwachting in 2019 worden 

vervreemd, zullen de inkomsten 

gedeeltelijk verschuiven naar 2019.

-  Verondersteld wordt dat het per saldo 

in Box 3 belaste vermogen van de 

Participanten meer bedraagt dan de 

ter zake geldende vrijstelling.

-  Omdat verschillende persoonlijke 

factoren en situaties van belang 

kunnen zijn bij het te behalen rende-

ment, is het raadzaam dat potentiële 

Participanten hun eigen belasting-

adviseur raadplegen. 

-  De geprognosticeerde rendementen 

geven een indruk van de mogelijk te 

behalen rendementen. 

-  Het is mogelijk om meerdere Parti-
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cipaties af te nemen. Het minimum 

aantal bedraagt 2 stuks, tenzij de 

Managing Partner toestaat deel te 

nemen met één Participatie.

9.3. Opbrengsten

De rendementen die in dit Prospectus 

worden geschat zijn gebaseerd op 

verkoop inschattingen (‘Sales Estimates’). 

Deze Sales Estimates zijn wat 

OH BABY betreft door de distributeur 

 Entertainment One Benelux en produ-

cent voor  Nederland gemaakt. De distri-

buteur heeft zijn inschatting gebaseerd 

op de bioscoopresultaten van eerder 

werk van de regisseur / producent en 

vergelijk bare films (zie tevens 9.6).

Het is in de branche gebruikelijk 

dat producenten en financiers deze 

inschattingen als uitgangspunt nemen. 

De distributeur heeft een reputatie hoog 

te houden en zal zo realistisch moge-

lijke cijfers afgeven. De Nederlandse 

distributeur maakt een inschatting van 

het bioscoopbezoek, DVD verkoop, VOD 

(video-on demand) etc. 

Entertainment One Benelux verwacht 

dat voor OH BABY het medium scenario 

het meest waarschijnlijke is.

De opbrengsten voor HARTJE PARIJS 

en SMOOR zijn gebaseerd op dezelfde 

uitgangspunten als de eerste Film 

OH BABY.

9.4. Recoupment

De inkomsten die met de Films worden 

behaald, worden verdeeld tussen de 

betrokken financierende partijen. 

De afspraken hierover worden verwerkt 

in een zogeheten recoupmentschema. 

Dit recoupmentschema is opgenomen in 

de Maatschapsovereenkomst (Bijlage 1).

9.5. Terugstorting

Het is de bedoeling dat de Maatschap 

drie Films gaat produceren. Twee daar-

van zijn nog in ontwikkeling. Het is on-

der omstandigheden mogelijk, bijvoor-

beeld door het uitblijven van voldoende 

externe financiering, dat één of twee 

van de drie Films niet worden gemaakt. 

In dat geval wordt aan de Participanten 

een deel van hun inbreng teruggestort 

door de Stichting. Indien er één Film 

niet mocht worden geproduceerd wordt 

er e 251.237 aan de Participanten 

gerestitueerd, voor het geval er twee 

Films van de drie niet mochten worden 

geproduceerd wordt er e 505.000 aan 

de Participanten gerestitueerd naar rato 

van ieders participaties. Het rendement 

op de resterende investering wordt dan 

uiteraard beperkt tot het rendement 

op één respectievelijk twee Films 

minus een deel van de Projectkosten. 

Bedragen zijn gebaseerd op basis van 

volstorting van alle Participaties.

9.6. Rendement

Het rendement op Participaties in 

de Maatschap is de resultante van - 

samen gevat - de verwachte opbrengs-

ten van OH BABY, HARTJE PARIJS, 

SMOOR en de verwachte belasting-

teruggave of belastingbesparing gekop-

peld aan de betreffende Participaties. 

Het ligt in de aard van Participaties als 

deze dat hun waarde varieert en fluc-

tueert. De hoogte van het rendement 

wordt voor iedere Participant bepaald 

door het aantal genomen Participaties, 

de uiteindelijke productiekosten en 

vooral het succes van de Films in 

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

bij uitzending op televisie en andere 

exploitatiemogelijkheden en in mindere 

mate door de individuele fiscale (aftrek)

mogelijkheden. De rendementsbereke-

ningen in dit Prospectus zijn gebaseerd 

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

De uitkomsten van die scenario’s zijn 

in onderstaande tabel vereenvoudigd 

weergegeven per Participatie van 

e 5.000 bij een inkomstenbelasting-

tarief van 52%:

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

Kijk voor meer informatie op www.eurogroeifilms.nl

Scenario Bezoekers 2017 2017 2018 Totaal Netto Totaal Rendement % bruto Box 3 % netto 2017 2018 totale* %  
 aantal NL inleg fiscaal fiscaal fiscaal Films  nominaal per jaar besparing per jaar aftrekpost aftrekpost aftrekpost 

LOW 0  (5.000)  2.364   2.096   4.460   -     4.460   (540) (5,4%) 0,8% (4,6%)  4.547   4.030   8.577  171,5%
LOW-MED 200.000  (5.000)  784   1.306   2.090   5.300   7.390   2.390  23,9% 0,8% 24,7%  1.508   2.511   4.019  80,4%
MEDIUM 300.000  (5.000)  725   1.276   2.000   5.500   7.500   2.500  25,0% 0,8% 25,8%  1.393   2.454   3.847  76,9%
MED-HIGH 450.000  (5.000)  695   1.261   1.956   5.600   7.556   2.556  25,6% 0,8% 26,3%  1.336   2.425   3.761  75,2%
HIGH 600.000  (5.000)  665   1.246   1.911   5.700   7.611   2.611  26,1% 0,8% 26,9%  1.279   2.396   3.675  73,5%
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Titel Boxoffice (mln)€ €	 Bezoekers Releasejaar

Mannenharten € 3,7  452.173 2013

Rokjesdag € 3,3  400.000 2016

Hartenstraat* € 3,1  395.266 2014

Ja, ik wil! € 3,0  369.039 2015

Hartenstrijd* € 1,4  175.000 2016

Life as we know it € 1,3  165.996 2010

Delivery Man € 0,5  65.202 2013

The Switch € 0,4  62.000 2010

    

* Titels van de producent   

Dikgedrukt Titels die de distributeur met de Film OH BABY vergelijkt.  

Bron: www.filmdistributeurs.nl   

9.7. Opbrengsten van recente in 

 Nederland uitgekomen films (ter indicatie)   

Om u enige indruk te geven hoe suc-

cesvol de Films zouden kunnen zijn, 

is hieronder ter indicatie een overzicht 

opgenomen van gepubliceerde box 

office-opbrengsten (in Nederland) een 

aantal succesvolle in Nederland uitge-

brachte speelfilms van de producent. 

Daarnaast bevat het overzicht een 

aantal dikgedrukte titels waarmee de 

distributeur Entertainment One Benelux 

de Film OH BABY in zijn marketingplan 

inhoudelijk vergelijkt (‘benchmarking’).
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10. Budget en financiering

10.1. Totale investering

De benodigde investering die voortkomt 

uit de productiekosten van OH BABY, 

HARTJE PARIJS en SMOOR inclusief 

bijkomende kosten bedraagt in totaal € 

e 3.175.000. De totale investering is als 

volgt opgebouwd: 

Nadere toelichting Investering

De uitgaven van de Maatschap worden 

gevormd door de productiekosten van 

OH BABY, HARTJE PARIJS, SMOOR en 

bijkomende kosten waaronder prints & 

advertising (P&A) kosten ten behoeve 

van de distributie en projectkosten. 

De projectkosten bestaan uit opstart-

kosten, accountantskosten, marketing-

kosten, uitgifte- en aanbiedingskosten en 

overige beheerskosten. De bijkomende 

kosten zoals voorgaand beschreven, 

worden enkel tegen overlegging van 

facturen voldaan. Onderstaand volgt 

een nadere toelichting van de kosten.

Productie- en projectkosten

De totale productie- en projectkosten 

voor OH BABY, HARTJE PARIJS en 

SMOOR worden begroot op 

e 3.175.000. Binnen de post 

productiekosten is tevens een post 

onvoorzien opgenomen van e 40.094 

per Film (gelijk e 120.282 in totaal). 

Tot de productiekosten behoren ook de 

productieverzekeringen, waaronder de 

Completion bond. Indien sprake is van 

budgetonderschrijding(en) dan komen 

die, voor zover zulke gelden niet aan 

de financiers hoeven te worden terug-

betaald, ten gunste aan de Managing 

Partner.

De projectkosten omvatten eenmalige 

kosten in verband met de oprichting en 

het in stand houden van de Maatschap. 

Dit betreft onder meer opstartkosten, 

kosten voor werkzaamheden van 

adviseurs (waaronder fiscalist, jurist, 

 accountant), beheerskosten, kosten 

voor marketing en drukwerk en een 

vergoeding voor plaatsing van de 

 Participaties.

Nadere toelichting Financiering

Het eigen vermogen van de Maatschap

bedraagt e 2.294.143. Van dit 

bedrag zal e 775.000 worden 

 bijeengebracht door deze uitgifte en 

e 1.519.143  worden ingebracht door 

de Managing Partner. Het vreemd 

vermogen bedraagt e 880.857 en zal 

door verschillende financiers worden 

bijeengebracht. Onderstaand volgt een 

nadere toelichting van de financierings-

posten. De financiering voor HARTJE 

PARIJS en SMOOR moet nog worden 

aangetrokken.

2CFILM Film Management B.V.

De Managing Partner, 2CFILM Film 

 Management B.V., investeert een 

bedrag van e 1.519.143 in het ka-

pitaal van de Maatschap. Dit betreft 

onder meer een financiering van het 

 Nederlands Filmfonds en bestaat uit 

een financiële bijdrage in de productie-

kosten van de Films ter hoogte van 

ca. e 863.931 van het Nederlands 

 Filmfonds op basis van het deelre-

glement ‘Suppletie’ en e 655.212 

op basis van de stimuleringsmaat-

regel  ‘Netherlands Film  Production 

Incentive’. Deze bijdrage is voor zover 

die OH BABY betreft ten tijde van het 

uitbrengen van dit Prospectus reeds 

toegezegd. Voor HARTJE PARIJS wordt 

de bevestiging door het Nederlands 

Filmfonds op korte termijn verwacht. 

Voor SMOOR zal de bijdrage worden 

aangevraagd. Deze investering zal 

worden terugbetaald uit de opbrengsten 

van de Films, conform de afspraken in 

de Maatschapsovereenkomst.

INVESTERING BEDRAG  FINANCIERING  BEDRAG

Productiekosten OH BABY e € 1.020.000  Participanten  e  €€ 775.000  

Productiekosten HARTJE PARIJS e € 1.020.000   2CFILM Film Management B.V.  e € 1.519.143 

Productiekosten SMOOR e € 1.020.000  Eigen vermogen  e € € 2.294.143    

 

Projectkosten e € 115.000   Distributeurs  e  € 660.000 

   Abraham Tuschinski Fonds e € 220.857  

    Vreemd vermogen  e € 880.857   

Totaal   e	€€ € 3.175.000     Totaal     e €€ 3.175.000     
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2CFILM Film Management B.V. be-

schikt niet over eigen middelen om de 

productie van de Films te financieren.

Distributeur 

(P&A en minimumgarantie)

De distributeur Entertainment One 

 Benelux heeft zich verplicht minimaal €

e 300.000 aan prints & advertising 

(P&A) aan OH BABY te besteden. 

Dit bedrag wordt aangewend voor het 

in roulatie brengen van een overeen-

gekomen aantal kopieën van OH BABY 

en voor de promotie en marketing 

van de Film bij het uitbrengen in de 

bioscoop. 

Daarnaast verstrekt Entertainment 

One Benelux voor het uitbrengen 

van OH BABY een minimumgarantie 

ten bedrage van e 220.000. Voor de 

Films HARTJE PARIJS en SMOOR zal 

naar verwachting door distributeur 

 Independent Films per Film eenzelfde 

bedrag aan prints & advertising (P&A) 

worden besteed evenals eenzelfde bedrag 

als minimumgarantie worden verstrekt. 

De Managing Partner beschikt niet over 

eigen middelen om de productie van de 

Films te financieren.

De totale kosten voor prints & 

advertising (e 900.000) en de mini-

mumgarantie (e 660.000), in totaal 

e 1.560.000, worden aldus door 

de distributeurs voorgeschoten, en 

worden telkens per Film bij voorrang 

terugbetaald uit de opbrengsten van de 

betreffende Film. 

Abraham Tuschinki Fonds

Dit betreft een bijdrage (zogenaamd 

bonusbedrag) van de Stichting Abra-

ham Tuschinki Fonds. In het budget 

is een bijdrage van e 73.619 per Film 

opgenomen, dus e 220.857 in totaal. 

Deze bijdrage is feitelijk een gift. Voor 

OH BABY is de bijdrage door de Stich-

ting Abraham Tuschinki Fonds reeds 

toegezegd. Voor de overige Films wordt 

een gelijke bijdrage verwacht. Indien 

die bijdrage uitblijft of lager uitvalt zal 

de financiering elders moeten worden 

gevonden. De Managing Partner be-

schikt niet over eigen middelen om de 

productie van de Films te financieren.

10.2.  Ontoereikende financiering van 

het eigen vermogen

De Maatschap behoudt zich het 

recht voor om bij een niet volledige 

inschrijving op de Participaties de in dit 

Prospectus beschreven transactie geen 

doorgang te laten vinden. Een besluit 

daartoe zal door de Managing Partner 

worden genomen uiterlijk binnen 5 

werkdagen na sluiting van de inschrijving. 

De Participaties zullen in dat geval niet 

worden geplaatst.

De Managing Partner kan besluiten 

om bij een lager dan verwachte 

emissieopbrengst de in dit Prospectus 

beschreven transactie alsnog doorgang 

te laten vinden, en de Films te produ-

ceren met de beschikbare middelen. 

Indien de plaatsing van de Participaties 

niet of niet geheel slaagt, kan de 

Managing Partner eveneens besluiten 

om de structuur van de financiering te 

herzien of de Films die in ontwikkeling 

zijn (HARTJE PARIJS en SMOOR) te 

vervangen. De Managing Partner is vrij 

om al dan niet tot een wijziging van 

de  financieringsstructuur te besluiten. 

 Enige wijziging in de financierings-

structuur die materiële gevolgen heeft 

voor de rendementsverwachtingen 

zal eerst aan de Participanten worden 

voorgelegd.

10.3.  HARTJE PARIJS en/of SMOOR 

 voldoen niet aan criteria 

 OH BABY

Voor het geval de Managing Partner er 

onverhoopt gedurende een periode van 

drie maanden niet in zou slagen dat de 

financiering, productie en exploitatie 

van HARTJE PARIJS en/of SMOOR aan 

dezelfde criteria zullen voldoen als van 

de Film OH BABY, zal het ingelegde 

kapitaal minus een gedeelte van de 

Projectkosten worden gerestitueerd aan 

de Participanten.

De Stichting zal de gelden voor HARTJE 

PARIJS en/of SMOOR niet eerder 

vrijgeven aan de Managing Partner dan 

nadat aan genoemde criteria is voldaan.
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11. Inschrijven

11.1. Inleiding

De informatie in dit Prospectus is toege-

sneden op participatie in de Maatschap 

door in Nederland woonachtige en 

belastingplichtige natuurlijke personen. 

Deelname als rechtspersoon in de 

Maatschap is ook mogelijk. Hoewel 

ook rechtspersonen de mogelijkheid 

hebben om Participaties te nemen, 

geldt voor hen niet dezelfde fiscale 

positie; dit heeft consequenties voor 

het rendement op eventueel te nemen 

Participaties. Potentiële Participanten 

wordt uitdrukkelijk aangeraden hun 

 individuele situatie met hun eigen 

belastingadviseur door te nemen en 

 advies in te winnen over de fiscale ge-

volgen van participatie in de Maatschap.

Deelnemen in de Maatschap kan met 

Participaties van e 5.000 elk. Het mini-

male deelnamebedrag is e 10.000, 

zijnde twee participaties van e 5.000. 

De Maatschap geeft maximaal 155 

Participaties uit, waardoor in totaal een 

kapitaal van e 775.000 wordt bijeen-

gebracht. De Maatschap brengt geen 

emissiekosten in rekening. 

Door gebruik te maken van het 

Inschrijfformulier, zoals als Bijlage 3 

opgenomen in dit Prospectus, kunt u 

deelnemen in de Maatschap. 

11.2. Inschrijven

U kunt deelnemen door uw Inschrijf-

formulier (zie Bijlage 3) volledig inge-

vuld en ondertekend te retourneren. 

Inschrijfformulieren worden behandeld 

op volgorde van binnenkomst. 

Uw deelname is definitief als de Maat-

schap heeft besloten u te laten toetre-

den, u een bevestiging daarvan ont-

vangt en uiterlijk binnen 10 werkdagen 

uw deelnamebedrag is bijgeschreven 

op het in de brief vermelde rekening-

nummer. U ontvangt een bevestiging 

van de ontvangst van het deelname-

bedrag. Indien een onjuist  bedrag 

is gestort, dan wordt de Participant hier-

over geïnformeerd. Termijnbetalingen 

worden niet geaccepteerd.

De Managing Partner heeft het recht 

de inschrijfperiode eerder te sluiten. 

De Managing Partner behoudt zich het 

recht voor om Inschrijfformulieren en 

toetreding zonder opgave van redenen 

te weigeren. Inschrijfformulieren die op 

sluitingsdatum incompleet zijn, kunnen 

worden uitgesloten van deelname. 

Na ontvangst van het Inschrijfformu-

lier is het niet meer mogelijk om de 

inschrijving in te trekken of het aantal 

Participaties te verminderen.
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11.3. Procedure

-  U ontvangt van de Managing Partner 

een bevestiging van deelname, 

waarin is aangegeven hoeveel 

 Participaties aan u zijn toegewezen. 

Met de bevestiging ontvangt u tevens 

het verzoek om het participatie-

bedrag in euro’s te voldoen.

-  Na bevestiging van de inschrijving en 

storting zal de toetreding in principe 

plaatsvinden. 

-  De Participanten treden toe op 

basis van het besluit daartoe van de 

vergadering van de maten van de 

Maatschap.

-  Als bewijs van toetreding tot de Maat-

schap ontvangt u van de Managing 

Partner een certificaat van deelname.

11.4. Persoonsgegevens

De Managing Partner zal ervoor 

zorgdragen dat persoonlijke gegevens 

vertrouwelijk worden behandeld. 

De Managing Partner houdt zich aan 

de bepalingen van de Wet bescherming 

persoonsgegevens en aan de in mei 

2018 in werking tredende Algemene 

verordening gegevensbescherming. 

De Managing Partner gebruikt de 

 persoonsgegevens om uitvoering 

te geven aan de bepalingen in het 

 Prospectus. De gegevens worden niet 

aan derden verstrekt, tenzij dit nood-

zakelijk is om uitvoering te geven aan 

hetgeen in het Prospectus is bepaald of 

indien dit wettelijk verplicht is. Uw ge-

gevens worden aan de Belastingdienst 

medegedeeld.

11.5. Praktische informatie

Voor nadere informatie over  (deelname 

in) de Maatschap, kunt u contact 

 opnemen met:

EuroGroei Films B.V.

Nieuwlandstraat 7

5038 SL TILBURG

T. 013-5435902

E.  info@eurogroeifilms.nl



12. Risicofactoren

De hieronder beschreven risico’s gelden 

voor ieder van de door de Maatschap 

te produceren Films afzonderlijk. In het 

geval de beschreven omstandigheden 

zich voor doen bij één van de Films kan 

dat ten koste gaan van het rendement 

op de andere Films, en dus van het 

rendement van de Maatschap. In die 

zin is er sprake van een ander risico-

profiel dan bij een Maatschap die 

slechts één film produceert. Potentiële 

Participanten dienen zich hiervan be-

wust te zijn.

12.1. Algemeen

Beleggen brengt risico’s met zich mee. 

Zo ook het participeren in de Maat-

schap. Voor een goede beoordeling van 

deze risico’s is het onderstaande van 

belang. Deze risico’s, alsmede andere 

(markt)omstandigheden kunnen tot 

gevolg hebben dat rendementen lager 

uitkomen dan het geprognosticeerde 

rendement waarnaar de Maatschap 

streeft, of dat voor Participanten verlies 

optreedt. Het maximale verlies dat de 

Participant kan leiden, is niet beperkt tot 

het bedrag van de Participatie. De risico’s 

als genoemd in dit hoofdstuk betreffen 

de voornaamste materiële risico’s, maar 

zijn niet bedoeld als een uitputtend over-

zicht van alle mogelijke risico’s.

12.2.   Inschrijving op de  Participaties

Het risico bestaat dat niet op alle 

Participaties wordt ingeschreven en 

de emissieopbrengst lager is dan 

beoogd. Ook kan het voorkomen dat 

medeparticipanten hun kapitaalstorting 

niet of niet volledig verrichten. Ook is 

mogelijk dat de nog te verkrijgen exter-

ne financiering voor HARTJE PARIJS 

en SMOOR niet of niet volledig wordt 

ingevuld. In voorkomend geval zal de 

Maatschap hiervoor een oplossing 

moeten vinden.

12.3. Productionele risico’s

Tijdens de productie van een film kan 

er veel misgaan. Gemaakte opnamen 

kunnen beschadigd raken of verloren 

gaan; sets kunnen beschadigd raken 

of instorten; leveranciers komen soms 

hun verplichtingen niet of niet op tijd 

na, et cetera. Ook het weer kan een rol 

spelen: storm en neerslag, hitte en koude 

kunnen een buitenopname ernstig 

hinderen. Er kunnen zich zelfs grotere 

of kleinere natuurrampen of andere 

calamiteiten voordoen. Veel, maar lang 

niet alle, van dit soort gebeurtenissen 

zullen gedekt zijn door verzekeringen 

die door de producent worden afgesloten. 

Het niet presteren van leveranciers is 

bijvoorbeeld, zeker waar het betreft 

de levering van diensten of goederen, 

niet te verzekeren. Dat geldt ook voor 

natuurrampen. 

Ook ziekte of overlijden van de 

 regisseur of van een van de beoogde 

hoofdrolspelers zullen de productie 

verstoren. Een producent is al maanden 

voor de eerste opnamedag bezig met 

voorbereiden en maakt dan uiteraard 

al kosten. Als dan vlak voor de eerste 

 opnamedag de regisseur of hoofdrol-

speler ziek wordt moet de productie 

meestal gestaakt worden. Niet alleen 

is er vaak op zo korte termijn geen ver-

vanging mogelijk, maar ook is een film 

vaak gefinancierd, en zijn de rechten 

verkocht, op basis van de namen en 

de reputaties van de regisseur en/of de 

hoofdrolspelers. Ziekte of overlijden van 

een hoofdrolspeler nadat de opnamen al 

begonnen zijn betekent nagenoeg altijd 

het staken van de productie. Hiervoor 

sluit de producent een verzekering af.

De planning van de producent kan te 

krap zijn geweest, waardoor de pro-

ductie uitloopt. Overschrijding van de 

planning betekent vaak een onevenredi-

ge overschrijding van het budget, ervan 

uitgaande dat iedereen beschikbaar is 

om de film af te maken. Er zijn andere 

aanleidingen denkbaar voor een begro-

tingsoverschrijding die ervoor zorgt dat 

een producent in financiële problemen 

komt. Zo kan de begroting te krap blij-

ken, en kan het voorkomen dat een film 

alleen tegen hogere kosten dan begroot 

gemaakt kan worden. 

Een begroting van de te maken pro-

ductiekosten is immers, het woord zegt 

het al, een begroting. De producent 

begroot de kosten mede op basis van 

zijn jarenlange ervaring, en in overleg 
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met zijn medewerkers en leveranciers. 

Desondanks kan tijdens de productie 

blijken dat kosten te laag zijn begroot 

en bepaalde werkzaamheden meer tijd 

of meer menskracht vergen.

De cast van HARTJE PARIJS en 

SMOOR zijn op dit moment nog niet 

bekend. Indien de Managing Partner er 

ondanks al zijn inspanningen niet tijdig 

voor kan zorgen dat de financiering, 

productie en exploitatie van de HARTJE 

PARIJS en SMOOR aan minimaal de-

zelfde criteria zullen voldoen als van de 

film OH BABY zal een evenredig deel 

van de inleg worden teruggestort aan 

de  Participanten zonder dat daar ren-

dement op is gemaakt, dan wel wordt 

(worden) die Film(s) later gemaakt 

zodat ook de (eventuele) betreffende 

opbrengsten pas later ter beschikking 

komen.

VERZEKERINGEN

De Maatschap zal alle gebruikelijke 

verzekeringen voor een filmproductie 

afsluiten om zo zoveel mogelijk van de 

aan de productie verbonden risico’s te 

beperken. Het is mogelijk dat door ver-

schillende niet-beïnvloedbare factoren 

sleutelfiguren in de productie van de 

Films, zoals de regisseurs en de diverse 

hoofdrolspelers, wegvallen. Mocht een 

dergelijke situatie optreden, kan worden 

besloten het oorspronkelijke productie-

plan opnieuw op te zetten of de betref-

fende film niet af te maken en de reeds 

gedane investering terug te betalen. De 

overige kosten die betrekking hebben 

op de Maatschap (zoals accountants-

kosten en juridische kosten) kunnen 

niet worden verzekerd. Als gevolg 

hiervan kunnen Participanten hun inleg 

(gedeeltelijk) verliezen.

12.4. Financiering

Bij de Film is een veelheid aan financiers 

betrokken. Ook daarin schuilen risico’s. 

Als één van die financiers zijn verplich-

tingen niet nakomt, dan is het in begin-

sel aan de producent om dit probleem 

op te lossen. De mogelijkheid bestaat 

dat een financier met een beroep op zijn 

contractuele rechten de productie frus-

treert, of de nakoming verhindert door 

de producent van een van zijn contrac-

tuele verplichtingen jegens een andere 

financier. Bovendien moet ten tijde van 

het uitbrengen van dit Prospectus nog 

financiering worden aangetrokken voor 

HARTJE PARIJS en SMOOR.

12.5. Voltooiing Film

Het is mogelijk dat een film door 

verschillende omstandigheden niet op 

tijd, niet binnen budget of helemaal 

niet worden voltooid. Het risico dat 

een film niet wordt afgemaakt, wordt 

in belangrijke mate gedekt door een 

voltooiingverzekering (Completion 

bond) door een voltooiingverzekeraar 

(Guarantor). De Completion bond is een 

overeenkomst waarbij de Guarantor ten 

behoeve van de financiers garandeert 

dat de film tot stand zal komen, en voor 

zover daar meer kosten voor nodig zijn 

dan begroot, worden die meerkosten 

betaald door de Guarantor. De gelden 

van de Participanten blijven zolang op 

de derdenrekening van de Stichting 

staan tot de Completion (bond per 

afzonderlijke Film) is afgesloten. 

COMPLETION BOND

In grote lijnen werkt een zogeheten 

Completion bond of Voltooiingsverze-

kering als volgt. De Completion bond 

biedt geen volledige zekerheid dat 

de film zal worden voltooid. Zoals bij 

schadeverzekeringen kan de Guarantor, 

indien hij meent dat de kosten van 

voltooiing van de film meer bedragen 

dan de reeds geïnvesteerde bedragen, 

de film ‘total loss’ verklaren: in dat 

geval zullen aan de partijen aan wie de 

voltooiingsgarantie onder de  Completion 

bond is afgegeven de reeds in de film 

geïnvesteerde gelden worden uitge-

keerd. De Completion bond kent, net 

zoals bij andere verzekeringen, bepaalde 

uitsluitingen, zoals onder meer voor 

kosten vanwege terrorisme, nucleaire 

rampen en dergelijke. Indien een 

zodanig omstandigheid zich voordoet, 

kan dat een negatieve invloed hebben 

op het voor de Participanten te behalen 

rendement of kan voor de Participanten 

een verlies optreden. De Completion 
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bond dekt de in de film geïnvesteerde 

productiekosten. Omdat overige kosten 

zoals opstart-, advies- en juridische 

kosten in geval van een ‘total loss’ niet 

worden vergoed, resteert mogelijk een 

verlies voor de Participanten op hun 

investering in de Maatschap.

MISVERSTAND

Onder producenten bestaat weleens het 

misverstand dat de Guarantor, zodra 

de Completion bond wordt ingeroepen, 

openstaande schulden betaalt en 

openstaande vorderingen bevoorschot: 

dat doet een Guarantor nu juist niet. 

De Completion bond bestaat uit twee 

componenten: een overeenkomst 

tussen Guarantor en producent, en de 

Guaranty-overeenkomst tussen Gua-

rantor en financier. Voor de financier 

is het van belang dat deze Completion 

bond onafhankelijk is van eventuele 

(niet-) nakoming door de producent van 

diens overeenkomst met de Guarantor. 

Als een dergelijke koppeling wel zou 

bestaan dan is de financier alsnog 

afhankelijk van (nakoming door) de 

producent, en betekent de Completion 

bond niet veel.

Net als bij een reguliere verzekering 

geldt ook voor de Completion bond dat 

de Guarantor geen dekking biedt als de 

premie niet is betaald.

STRIKE PRICE

De voorwaarden van iedere Completion 

bond bepalen dat de Guarantor geen 

enkele verplichting heeft totdat de zo-

genaamde ‘Strike price’ is gehaald. De 

Strike price is het bedrag aan financie-

ring dat ten bate van de productie aan 

de producent contractueel beschikbaar 

is gesteld, en komt overeen met het 

bedrag waarvoor de producent heeft ge-

zegd dat hij de film zal kunnen maken. 

Stel dat een film een begroting (en over-

eenkomstige financiering) heeft van een 

miljoen euro: de Guarantor garandeert 

dan dat indien de financiers die een 

miljoen euro daadwerkelijk inbrengen, 

zij een film krijgen overeenkomstig hun 

contracten. De Guarantor garandeert 

dus niet de betaling van dat miljoen 

euro. Een potentieel probleem in dit 

verband is de financier die (deels) 

betaalt bij oplevering van de film. 

Afhankelijk van de gegoedheid van die 

financier zal de Guarantor eventueel be-

reid zijn om de strike price met eenzelf-

de bedrag te verlagen. Een potentieel 

probleem levert tevens de financier op 

die op enig moment niet meer aan zijn 

verplichtingen voldoet of kan voldoen. 

Zolang ervoor dat tekort geen dekking 

wordt gevonden wordt de Strike price 

niet gehaald, en is er dus geen dekking 

onder de Completion bond.

12.6. Exploitatie en rendement

Ondanks het nastreven van een hoog 

kwaliteitsniveau van de Films, zijn er 

(niet of slecht-beïnvloedbare) factoren 

zoals andere op de markt zijnde con-

currerende films op het moment van 

het op de markt brengen van de Films, 

economische factoren, het kunnen slui-

ten van overeenkomsten met verkoop-

agenten en het al dan niet kwalificeren 

voor toonaangevende filmfestivals welke 

de verkoop van de Films kunnen beïn-

vloeden. Het rendement laat zich ook 

als gevolg hiervan nooit met zekerheid 

voorspellen. 

Indien bijvoorbeeld een film in het 

voorjaar wordt uitgebracht en het is 

juist die eerste bioscoopweek prachtig 

lenteweer, dan gaan er weinig mensen 

naar de bioscoop. De concurrentie is 

echter dusdanig, dat de bioscopen een 

film niet meer dan een week de kans 

geven, mooi weer of niet. In die week 

zal de film zich moeten bewijzen, en 

wordt bepaald of de film in de bioscoop 

blijft draaien. Het kan dus zo zijn dat er 

geen opbrengsten voor de Participanten 

zijn of dat opbrengsten aanzienlijk lager 

zijn dan wordt aangenomen doordat de 

film niet of nauwelijks wordt verkocht. 

Bovendien kunnen de opbrengsten zich 

voordoen over een kortere of langere 

periode dan wordt aangenomen. 

De mogelijkheid bestaat dat de distri-

buteur, na akkoord van de Managing 

Partner, het prints & advertising (P&A) 

budget verhoogt of verlaagt. De P&A 

wordt terugbetaald uit de opbrengsten 

van de Film. Bij verhoging van de P&A 

kan dat gunstig zijn voor de opbrengs-

ten. Immers, extra reclame kan tot een 

hogere opbrengst leiden. Een verhoging 

van de P&A kan ook ten koste gaan van 

de opbrengsten indien de opbrengsten 

achterblijven bij de verwachtingen op 

basis waarvan de P&A is verhoogd.

Het is de bedoeling dat de Maatschap 

drie Films gaat produceren. Twee daar-

van zijn nog in ontwikkeling. Het is onder 

omstandigheden mogelijk, bijvoorbeeld 

door het uitblijven van voldoende 

externe financiering, dat één of twee 

van de drie Films niet worden gemaakt. 

In dat geval wordt aan de Participanten 

een deel van hun inbreng teruggestort 

door de Stichting. Indien er één Film 

niet mocht worden geproduceerd wordt 

er e 251.237 aan de Participanten 

gerestitueerd, voor het geval er twee 

Films van de drie niet mochten worden 

geproduceerd wordt er e 505.000 aan 

de Participanten gerestitueerd naar rato 

van ieders Participaties. Het rendement 

op de resterende investering wordt dan 

uiteraard beperkt tot het rendement 

op één respectievelijk twee Films 
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minus een deel van de Projectkosten. 

Bedragen zijn gebaseerd op basis van 

volstorting van alle Participaties.

Als gevolg van het bovenvermelde is 

het niet mogelijk met enige mate van 

zekerheid de opbrengsten van de Films 

in te schatten en kan er derhalve geen 

enkele garantie worden afgegeven met 

betrekking tot de werkelijke opbreng-

sten en rendementen.

12.7. Aansprakelijkheid

De Managing Partner is aansprakelijk 

voor de handelingen die namens de 

Maatschap worden verricht conform de 

Maatschapsovereenkomst. Daarnaast 

is elke Participant voor een gelijk deel 

aansprakelijk jegens de Maatschap 

en jegens derden voor verplichtingen 

aangegaan namens de Maatschap. 

In geval de Maatschap onverhoopt 

een bedrijf gaat uitoefenen onder een 

gemeenschappelijke naam, dan zal die 

maatschap juridisch niet meer kwali-

ficeren als een stille maatschap maar 

als een vennootschap onder firma. Dat 

heeft mogelijk consequenties voor de 

aansprakelijkheid van Participanten. In 

een stille maatschap is iedere Partici-

pant jegens derden voor niet meer dan 

een gelijk deel aansprakelijk, maar in 

een vennootschap onder firma is iedere 

Participant, jegens derden, hoofdelijk 

aansprakelijk voor het geheel (één en 

ander vanzelfsprekend onverminderd 

het feit dat Participanten onderling 

 gelijkelijk aansprakelijk zullen zijn en 

dat er onderling verhaal is).

12.8. Fiscaal risico

In dit Prospectus wordt uitgegaan van 

een toekenning van fiscale faciliteiten 

aan private financiers als ondernemer 

in de zin van de Wet IB 2001. De fiscale 

berekeningen zijn louter gebaseerd op 

en van toepassing voor Participanten- 

natuurlijke personen. Hierbij wordt 

uitgegaan van de Fiscale paragraaf 

van Uljée c.s. Belastingadviseurs (zie 

Hoofdstuk 8) die is vervaardigd op basis 

van te realiseren uitgangspunten van dit 

Prospectus. Indien die uitgangspunten 

niet gerealiseerd worden kan dat voor 

een boekjaar gevolgen hebben inzake 

de fiscale kwalificatie van de onder-

neming.

Het zou kunnen zijn dat de Belasting-

dienst één of meer van de gehanteerde 

uitgangspunten niet deelt, in dat geval 

bestaat de kans dat de fiscale positie 

van de Participanten in of buiten rechte 

moet worden vastgesteld. 

De financiële consequenties hiervan 

komen voor rekening en risico van 

de Participanten. Nadelen voor de 

Participanten zouden bijvoorbeeld 

kunnen bestaan uit juridische kosten 

en het niet, niet geheel of pas later ter 

beschikking komen van de beoogde 

belastingvoordelen. 

De keuze voor een maatschap als 

rechtsvorm is gelegen in het feit dat 

een maat in een maatschap die een on-

derneming exploiteert, in beginsel zelf 

fiscaal kwalificeert als ondernemer. Om 

fiscaal aangemerkt te kunnen worden 

als ondernemer hanteert de Belasting-

dienst een aantal criteria. De fiscaal 

adviseur van de Maatschap is van 

mening dat, op basis van de aan hem 

verstrekte informatie en de in de fiscale 

paragraaf genoemde uitgangspunten, 

een maat in de onderhavige Maatschap 

voldoet aan alle criteria voor het fiscale 

ondernemerschap. Het risico bestaat 

dat de Belastingdienst het bovenstaan-

de anders kwalificeert. Zo’n andere 

kwalificatie kan gevolgen hebben voor 

het rendement.

12.9. Risico van wetswijzigingen

Dit Prospectus gaat uit van de op het 

moment van uitbrengen ervan geldende 

wet- en regelgeving en jurisprudentie. 

Wijziging van de bestaande wet- en 

regelgeving en nieuwe jurisprudentie 

kunnen extra kosten voor de Maat-

schap met zich meebrengen, dan 

wel gevolgen hebben voor de fiscale 

faciliteiten van de Participanten. Indien 

dit risico zich realiseert, kan dat een 

negatieve invloed hebben op het voor 

de Participanten te behalen rendement 

of kan voor de Participanten een verlies 

optreden.

12.10. Tenslotte

Er kunnen zich altijd omstandigheden 

voordoen die niet voorzien zijn of te 

voorzien waren en waarmee dus op 

voorhand geen rekening kan worden 

gehouden. Zulke omstandigheden 

zouden ertoe kunnen leiden dat de 

Maatschap niet, of niet op het voorziene 

tijdstip, aan haar verplichtingen jegens 

de maten zelf kan voldoen. Dergelijke 

omstandigheden zijn bijvoorbeeld het 

niet ontvangen van de aan de Maat-

schap toekomende gelden, bijvoorbeeld 

door niet nakomen van afspraken door 

(één van) de (internationale) distribu-

teurs, of zelfs het faillissement van een 

distributeur. Andere omstandigheden 

kunnen bijvoorbeeld zijn het intreden 

van een ontbindende of opschortende 

voorwaarde in de met derden gesloten 

overeenkomsten. Deze risico’s gelden 

temeer nu sprake is van drie Films.

Het is verstandig te bedenken dat de 

Films nog gemaakt moeten worden en 

dat het commerciële succes van een 

film nooit met zekerheid is te voorspellen.
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13. Betrokken partijen

Initiatiefnemers

2CFILM B.V.

Keizersgracht 206

1016 DX AMSTERDAM 

EuroGroei Films B.V.

Nieuwlandstraat 7 

5038 SL TILBURG 

Uitgevende Instelling

De Maatschap (die de productie 

OH BABY, HARTJE PARIJS en SMOOR 

realiseert)

p/a 2CFILM Film Management B.V.

Keizersgracht 206

1016 DX AMSTERDAM

Managing Partner

2CFILM Film Management B.V.

Keizersgracht 206

1016 DX AMSTERDAM 

Juridische begeleiding

Versteeg Wigman Sprey Advocaten

De Lairessestraat 158

1075 HM AMSTERDAM

Fiscale begeleiding

Uljee C.S. Belastingadviseurs B.V. 

Barbara Strozzilaan 201 

1083 HN AMSTERDAM

Accountant

Jan Bos Accountants

Celsiusweg 5a

3752 LE BUNSCHOTEN

De accountants van Jan Bos 

 Accountants zijn lid van de  Koninklijke 

Nederlandse Beroeps organisatie van 

Accountants (NBA).
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Bijlage 1  Overeenkomst van maatschap

PARTIJEN

De besloten vennootschap 2CFILM Film 
Management B.V., gevestigd te (1016 
DX) Amsterdam aan de Keizersgracht 
206, vertegenwoordigd door C.G. Abra-
hams en E.G. van ’t Wout en hierna te 
noemen de ‘Managing Partner’

en

E. G. van ’t Wout, wonende te 
(__________________________), hierna 
te noemen de ‘Eerste Vennoot’;

OVERWEGINGEN 
 
A  De Managing Partner en de 

Eerste Vennoot hebben het 
voornemen om tezamen met een 
of meer andere participanten 
(zoals hierna gedefinieerd) een 
stille maatschap aan te gaan om 
vervolgens vanuit die maatschap 
drie speelfilms, respectievelijk 
getiteld ‘Oh Baby’, ‘Hartje Parijs’ 
en ‘Smoor’ te financieren, te pro-
duceren en te (doen) exploiteren.

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

OVEREENKOMST

Artikel 1. Definities 

De in deze overeenkomst met een 
hoofdletter geschreven begrippen heb-
ben de volgende betekenis: 
FILMS: de drie speelfilms getiteld Oh 
Baby, Hartje Parijs en Smoor

FILM: één van de Films

‘HARTJE PARIJS’: de speelfilm getiteld 
HARTJE PARIJS, naar het scenario van 

Wolter Muller en Reint Schölvinck en te 
regisseren door Allard Westenbrink

INSCHRIJFFORMULIER: het formulier 
waarmee een persoon aan de Managing 
Partner te kennen geeft een Participatie 
te willen verwerven

MAATSCHAP: de (stille) maatschap 
opgericht middels deze overeenkomst

‘OH BABY’: de speelfilm getiteld 
OH BABY, naar het scenario van Nienke 
Römer en te regisseren door Thomas 
Acda

PARTICIPANT(EN): de vennoten van 
de Maatschap, waaronder begrepen de 
Eerste Vennoot en de Managing Partner

PARTICIPATIE(S): de eenheid waarin 
de omvang van de aanspraken van de 
Participanten in het vermogen van de 
Maatschap is uitgedrukt

PROSPECTUS: het prospectus van de 
Maatschap 

‘SMOOR’: de speelfilm VOORLOPIG 
GETITELD ‘SMOOR’

 
Artikel 2. Zetel, duur en doel

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

2.2  De Maatschap is opgericht op 20 
juni 2017 en is aangegaan voor 
onbepaalde tijd.

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

 

Artikel 3.  Management, administratie, 
beheer en vertegenwoordiging 

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

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

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

3.2.2  het aangaan van overeenkomsten, 
waarbij aan de Maatschap een 
bankkrediet wordt verleend;

3.2.3  het ter leen verstrekken van 
 gelden en het ter leen aantrekken 
van gelden;

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

3.3.1  het aangaan van overeen-
komsten, daaronder begrepen 
financieringsovereenkomsten, 
die de Managing Partner op 
marktconforme voorwaarden sluit 
ten behoeve van de realisering 
van de Films;
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3.3.2  het berusten in rechtsvorderingen 
of het voeren van processen zowel 
eisend als verwerend, voor zover 
het betreft rechtsvorderingen en 
processen welke nodig zijn voor 
of voortvloeien uit de normale 
bedrijfsvoering.

3.4  De Managing Partner is bevoegd 
zijn taken geheel of gedeeltelijk 
te doen uitoefenen door één of 
meer door hem te benoemen 
derden. Eventuele uitbesteding 
van taken doet aan de verant-
woordelijkheid van de Managing 
Partner niet af.

3.5  Voor het afzetten van de Mana-
ging Partner is eenzelfde gekwali-
ficeerde meerderheid vereist 
als voor het wijzigen van deze 
overeenkomst.  

 

Artikel 4. Inbreng, Participaties en 
 register van Participanten 

4.1  De Managing Partner brengt in 
de Maatschap in zijn kennis, 
deskundigheid en vlijt, die van 
zijn bestuurders daaronder 
begrepen, alsmede de rechten 
als omschreven in artikel 11 van 
deze overeenkomst. De Managing 
Partner brengt ter financiering 
van de Films een bedrag in van 
e 1.519.143. De Eerste  Vennoot 
brengt in de Maatschap zijn 
knowhow in.

4.2  Iedere overige Participant, met 
uitzondering van de Eerste Ven-
noot, brengt een bedrag in van 
ten minste e 10.000,- (zegge 
tienduizend euro). De Managing 
Partner verplicht zich zowel het 
door haar als het door de Par-
ticipanten ingebrachte kapitaal 
in gelijke delen per Film aan te 
wenden.

  De Participanten, met uitzonde-
ring van de Eerste Vennoot en 
de Managing Partner, brengen 

tevens in c.q. aan hen worden 
toegerekend de volgende 
subsidies van het Abraham 
Tuschinsky Fonds en bedragen 
die ten titel van voorschot op ver-
koopopbrengsten van de Films 
zijn of worden aangetrokken. 

 
  De voorschotten op verkoopop-

brengsten van de overige twee 
Films zullen ten name van de 
Maatschap worden aangetrokken.

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

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

4.5  De Managing Partner houdt een 
register van Participanten bij, 
waarin de namen en adressen 
van alle Participanten zijn opge-
nomen met vermelding van het 
aantal door iedere Participant 
gehouden Participaties.

 
4.6  Alle inschrijvingen en wijzigingen 

in het register van Participanten 
worden getekend door de Mana-
ging Partner.

 
4.7  Tegenover de Participant strekt 

de inschrijving in het register van 
Participanten tot volledig bewijs 
van gerechtigheid in het kapitaal 
van de Maatschap, behoudens 

tegenbewijs aan de zijde van 
betrokken Participant.

 
4.8  Op eerste verzoek van een 

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

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

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

Artikel 5. Uitgifte en verkrijging van 
Participaties

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

5.2  Uitsluitend zelfstandig belasting-
plichtigen in Nederland kunnen 
Participant zijn. Een Participant 
dient zijn Participatie(s) voor eigen 
rekening en risico te houden.    

5.3  Uitgifte, overdracht en toedeling 
van Participaties kan slechts 
geschieden per Participatie met 
een nominale waarde van 

 e 5.000,- of een veelvoud daarvan.

5.4  De uitgifteprijs van een Participatie 
bedraagt e 5.000,-.

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

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

 
Artikel 6. Toetreding Participanten 

6.1  Voor de toetreding van nieuwe 
Participanten, anders dan 
krachtens vererving of legaat, is 
voorafgaande toestemming van 
elk der Participanten vereist. 

  De Participanten kunnen voor 
deze toestemming geen mach-
tiging geven (behoudens indien 

het bepaalde in artikel 4.9 van 
toepassing is). Zij kunnen zich 
zo nodig ter zake wel op een ver-
gadering van Participanten doen 
vertegenwoordigen.

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

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

 
Artikel 7. Opzegging, uittreding en 
overdracht

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

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

7.3  De voorafgaande toestemming 
van elk der Participanten is 
vereist:

7.3.1  voor overdracht door een Parti-
cipant van zijn hoedanigheid en 
de daarmee corresponderende 

rechten uit hoofde van deze over-
eenkomst;

7.3.2  voor vestiging van een recht 
van vruchtgebruik door een 
 Participant op diens Participatie;

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

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

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

 
7.4  De vereiste toestemming wordt 

in ieder geval geacht te zijn 
verleend indien de Managing 
Partner schriftelijk aan alle 
Participanten – al dan niet langs 
elektronische weg - toestem-
ming heeft gevraagd voor de in 
artikel 7.3 bedoelde toetreding, 
overdracht, vestiging of overgang 
en die toestemming niet binnen 
vier weken en één dag na dag-
tekening van het verzoek wordt 
geweigerd.

7.5  Een Participant treedt uit de 
Maatschap

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

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

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

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

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

7.9  Ingeval van uittreding als bedoeld 
in artikel 7.5.2 zal de Maatschap 
van rechtswege worden voortge-
zet door de overige Participanten, 
waarbij alle rechten van de 

uit tredende Participant van 
rechtswege overgaan op de over-
blijvende Participanten, een en 
ander pro rata naar het bedrag 
van hun inbreng.

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

7.11  Indien een Participant komt te 
overlijden dienen zijn rechtsop-
volgers binnen één maand na 
overlijden de Managing Partner 
hiervan op de hoogte te stellen 
en aan te geven wie gerechtigde 
is tot de Participatie(s) van de 
overledene. Indien een Parti-
cipatie tot een onverdeeldheid 
behoort, kunnen de gerechtigden 
slechts door een door hen schrif-
telijk aangewezen persoon hun 
uit de Participatie voortvloeiende 
rechten uitoefenen.

 
Artikel 8. Kosten en vergoedingen

8.1  Ten laste van de Maatschap 
 komen alle in redelijkheid te 
maken kosten, lasten en belas-
tingen, te weten:

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

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

8.1.3  de kosten van de administratie 
van de Maatschap

8.1.4  de kosten van productie van de 
Films   

8.1.5  de kosten van financiering van 
de Films

8.1.6  de kosten van exploitatie van de 
Films  

 
8.2  De Managing Partner is gerech-

tigd tot een eenmalige manage-
mentvergoeding die gelijk is aan 
de in de productiebegrotingen 
van de Films opgenomen produ-
cers fees en een vergoeding voor 
overheadkosten die gelijk is aan 
de in de productiebegrotingen 
van de Films opgenomen post 
overhead. De Managing Partner 
is tevens gerechtigd tot de in de 
begrotingen opgenomen posten 
voor ontwikkelingskosten en 
formatrechten en een beheer-
vergoeding van e 10.000.

 
 
Artikel 9. Verslaggeving en jaarrekening

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

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

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

9.4  De productie- en overige kosten 
en de afschrijvingen zullen 
volledig worden toegerekend aan 
de Participanten niet zijnde de 
Managing Partner en de Eerste 
Vennoot.
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9.5  Zo spoedig mogelijk na vast-
stelling van de hiervoor bedoelde 
jaarrekening wordt deze aan de 
Participanten toegezonden.

9.6  De Participanten zijn gehouden 
de opbrengst van de aan hen 
toekomende vooraf verkochte 
distributierechten en bijdragen 
van fondsen (tezamen, voor alle 
Films vooralsnog e 880.857) ten 
behoeve van de financiering van 
de productie van de Films aan 
te doen wenden. Deze bedragen 
zullen zo nodig als winstbate 
verantwoord worden. 

  De bruto opbrengsten komen 
tot een bedrag van e 964.889 
voor 14,86% ten gunste van de 
Managing Partner met dien ver-
stande dat de eerste e 821.500 
bij voorrang ten goede komt 
van de Participanten niet zijnde 
de Managing Partner, naar rato 
van hun inbreng als bedoeld in 
artikel 4;(in geval de Maatschap 
slechts één film zal produceren 
en exploiteren dient voor het 
bedrag van e 821.500 te worden 
gelezen: e 397.500 en indien de 
Maatschap slechts twee Films zal 
produceren en exploiteren dient 
voor het bedrag van e 821.500 
te worden gelezen: e 609.500).

  In de daarna opkomende bruto 
opbrengsten tot een bedrag van 
e 1.123.016 (dan wel 

  e 543.427 in geval van één Film 
en e 831.032 in geval van twee 
Films) deelt de Managing Partner 
voor 97,24% en de Participanten 
niet zijnde de Managing Partner 
naar rato van hun inbreng als 
bedoeld in artikel 4 voor 2,76% 
in de daarna opkomende bruto 
 opbrengsten tot een bedrag van 

  e 1.216.248 (dan wel e 588.542 
in geval van één Film en 

  e 900.024 in geval van twee 
Films) deelt de Managing Partner 
voor 98,73% en de Participanten 
niet zijnde de Managing Partner 
naar rato van hun inbreng als 

bedoeld in artikel 4 voor 1,27% 
in de daarna opkomende bruto 
opbrengsten deelt de Managing 
Partner voor 98,71% en de 
Participanten niet zijnde de 
 Managing Partner naar rato van 
hun inbreng als bedoeld in artikel 
4 voor 1,29%. 

  In het geval minder dan drie 
Films worden geproduceerd zal 
dit artikel 9.6 mutatis mutandis 
worden toegepast.

Artikel 10. Vergadering van Participanten

10.1  De Managing Partner kan jaar-
lijks (en telkens als de Managing 
Partner dit in het belang van de 
Participanten acht) een verga-
dering van Participanten bijeen 
roepen.  

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

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

10.3  De Managing Partner is tot het 
bijeenroepen en het houden van 
een vergadering verplicht indien 
een aantal Participanten, tezamen 
vertegenwoordigend meer dan 
20% (twintig procent) van het 
Maatschapsvermogen, daartoe 

verzoeken. De vergadering moet 
alsdan worden belegd binnen vier 
weken na het inkomen van het 
verzoek bij de Managing Partner.

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

10.5  Participanten die de vergadering 
wensen bij te wonen dienen de 
Managing Partner ten minste vijf 
werkdagen vóór de vergadering 
van hun voornemen daartoe in 
kennis te stellen.

10.6  De vergadering wordt voorgezeten 
door de Managing Partner of 
een door de Managing Partner 
aangewezen persoon.

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

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

10.9   Tenzij in deze overeenkomst an-
ders is bepaald, worden besluiten 
van de vergadering van Partici-
panten genomen met volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. Blanco stemmen 
 gelden als niet uitgebracht.

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

10.11  De Managing Partner kan beslis-
sen dat een vergadering van Par-
ticipanten schriftelijk plaatsvindt, 
in welke vergadering van Partici-
panten besluiten kunnen worden 
genomen conform het in lid 12 
van dit artikel bepaalde. Voor 
het overige zijn de bepalingen 
van dit artikel mutatis mutandis 
toepasselijk op een dergelijke 
schriftelijk gehouden vergadering 
van Participanten.

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

 

Artikel 11. Inbreng economische 
eigendom

11.1  De Managing Partner heeft zich 
verplicht en gaat hierbij over tot 

inbreng in de Maatschap van alle 
verfilmingsrechten in economi-
sche zin met betrekking tot de 
Films, zulks met uitzondering van 
eventuele rechten op juridische 
levering van auteurs- of andere 
rechten, onder de verplichting 
voor de Maatschap om alle ver-
plichtingen uit de overgedragen 
verfilmingsrechten, zowel reeds 
vervallen als thans opeisbare als 
toekomstige verplichtingen, voor 
haar rekening te nemen, hetgeen 
hierbij door de Maatschap, zijnde 
de gezamenlijke Participanten, 
wordt aanvaard.

  Nog te verkrijgen verfilmings-
rechten worden op naam van de 
Maatschap verkregen door de 
Managing Partner.

 
11.2  De Films zullen, ook zolang zij 

slechts gedeeltelijk zijn voltooid, 
in juridische (goederenrechtelijke) 
eigendom toebehoren aan de 
Managing Partner terwijl de econo-
mische eigendom daarvan ten ge-
volge van het bepaalde in lid 1 zal 
berusten bij de Maatschap, zijnde 
de gezamenlijke Participanten, 
met uitzondering van de Managing 
Partner en de Eerste Vennoot. 

  
11.3  Alle baten en lasten met betrek-

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

  
Artikel 12. Wijziging van deze 
overeenkomst 

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

Artikel 13. Opheffing of ontbinding van 
de Maatschap en vereffening 

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

13.2  De Maatschap wordt na ver-
vreemding van (het aandeel van 
de Maatschap in) de (economi-
sche) eigendom van (alle drie) de 
Films door de Managing Partner 
van rechtswege opgeheven.

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

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

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

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

 

Artikel 14. Mededelingen aan de 
Participanten en de Maatschap
 
14.1  Alle mededelingen aan en 
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oproepingen van Participanten 
geschieden elektronisch middels 
e-mail aan het opgegeven e-mail-
adres, dan wel bij het ontbreken 
van een e-mailadres schriftelijk 
aan het gekozen domicilie zoals 
laatstelijk ingeschreven in het 
register van Participanten. Iedere 
Participant is gehouden de 
Maatschap mededeling te doen 
van een wijziging in het (e-mail)
adres. Aan het niet (tijdig) ont-
vangen van berichten vanwege 
onjuiste adressering kunnen 
Participanten geen rechten 
ontlenen, indien het bericht 
was geadresseerd aan het laatst 
bekende (e-mail)adres.  

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

Artikel 15. Toepasselijk recht en forum

15.1  Op deze overeenkomst is 
 Nederlands recht van toepassing.

15.2  Ingeval van geschillen, 
betrekking hebbende op de 
door partijen ondertekende 
overeenkomst of uit daarop 
voortbouwende overeenkomsten, 
zullen partijen trachten deze 
in eerste instantie op te lossen 
met behulp van  mediation, 
conform het Reglement van de 
Mediatorsfederatie Nederland 
(gevestigd te Rotterdam) zoals 
dat luidt op de aanvangsdatum 
van de mediation. Zolang de 
mediation niet is beëindigd, zal 
geen der partijen het geschil 
aan de rechter voorleggen, 
tenzij uitsluitend ter bewaring 
van rechten. Partijen wonen de 
eerste mediation bijeenkomst 

gezamenlijk bij. Daarna zijn 
partijen vrij de  mediation op ieder 
gewenst moment te beëindigen. 
De mediation vangt aan op het 
moment dat partijen de eerste 
gezamenlijke mediationbijeen-
komst bijwonen. 

  Indien het onmogelijk is gebleken 
een geschil als hiervoor bedoeld 
op te lossen met behulp van 
mediation, zal dat geschil 
worden beslecht door arbitrage 
overeenkomstig het reglement 
van het Nederlands Arbitrage 
Instituut. De plaats van arbitrage 
zal Amsterdam zijn en het aantal 
arbiters drie.

  Partijen onthouden zich van 
iedere vorm van publiciteit 
over eventuele geschillen, 
zowel tijdens als na mediation of 
 arbitrage op grond van dit artikel.

Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud 
getekend te Amsterdam op 20 juni 
2017,

____________________________ 
2CFILM Film Management B.V.,
Managing Partner

____________________________ 
E. G. van ‘t Wout,
Eerste Vennoot
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Bijlage 2  ONDERZOEKSRAPPORT ACCOUNTANT

Aan:  De maatschap die de productie van OH BABY, HARTJE PARIJS en SMOOR realiseert p/a 2CFILM Film  Management B.V. 
(hierna de Maatschap)

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

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

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

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

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

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

Overige aspecten
1. Realiseerbaarheid toekomstige uitkomsten

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

 De hieruit voortvloeiende afwijkingen kunnen van materieel belang zijn.

2. Beperking in verspreidingskring en het gebruik

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

Bunschoten, 20 juni 2017

Jan Bos Accountants, was getekend: J. Bos AA MBA
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Bijlage 3  INSCHRIJFFORMULIER

voor deelname in de stille maatschap 

die zich ten doel stelt de speelfilms 

OH BABY, HARTJE PARIJS en SMOOR 

(werktitel) te financieren, produceren 

en exploiteren (de Maatschap)

Om in te schrijven op twee of meer 

Participaties ad e 5.000 dient u dit 

formulier na invulling, parafering per 

pagina en ondertekening samen met 

een getekende goed leesbare kopie le-

gitimatie (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) 

per post te zenden aan: 

2CFILM Film Management B.V. p/a 

EUROGROEI FILMS B.V., 

Antwoordnummer 60627, 

5000 WB TILBURG. 

Indien mogelijk verzoeken wij u dit 

 formulier ook te scannen en mailen 

naar info@eurogroeifilms.nl of te faxen 

naar 013-5430948.

De inschrijvingsperiode is geopend op 

20 juni 2017. Inschrijving blijft mogelijk 

tot 1 september 2017 17:00 uur of 

zoveel eerder of later als de inschrijving 

wordt gesloten. Inschrijvingen zullen 

in volgorde van binnenkomst worden 

behandeld.

2CFILM Film Management B.V. gaat 

 ervan uit dat u kennis hebt genomen 

van de volledige inhoud van het 

Prospectus vastgesteld op 20 juni 

2017 inclusief Bijlagen, alvorens dit 

formulier te ondertekenen. Wij raden u 

uitdrukkelijk aan uw individuele situatie 

met uw eigen (belasting)adviseur door 

te nemen en advies in te winnen over 

de (juridische en fiscale) aspecten van 

participeren in de Maatschap.

1.  Door ondertekening van dit formu-

lier verklaart u zich akkoord met de 

voorwaarden van de Maatschap. 

Ondergetekende is zich bewust 

dat zijn/haar deelname in de Maat-

schap geëffectueerd wordt door 

een daartoe strekkend besluit van 

de vergadering van vennoten dat 

aan ondergetekende schriftelijk zal 

worden meegedeeld.

2.  Door ondertekening van dit formu-

lier verklaart u zich akkoord met, 

en bevestigt u zelf zorg te zullen 

dragen voor, inschrijving als maat 

in de Maatschap bij de Kamer van 

Koophandel

3.  2CFILM Film Management B.V. 

behoudt zich het recht voor zonder 

opgaaf van redenen:

a.  inschrijvingen geheel of gedeeltelijk 

niet in aanmerking te nemen;

b.  de inschrijftermijn eerder te sluiten 

of te verlengen;

c.  geheel of gedeeltelijk af te zien van 

plaatsing van Participaties in de 

Maatschap.

4.  Op de verstrekte persoons gegevens 

is de Wet Bescherming Persoons-

gegevens van toepassing. Een deel 

van de verstrekte persoonsgegevens 

(uw volledige naam en woonplaats) 

zal  worden vermeld op een lijst van 

participanten in de Maatschap die 

wordt verstrekt aan alle participanten 

in de Maatschap Ondergetekende 

zal de hem/haar toegezonden 

lijst, inclusief de daarop vermelde 

afzonderlijke persoonsgegevens 

voor geen ander doel gebruiken 

dan in verband met de activiteiten 

van de Maatschap. 2CFILM Film 

 Management B.V. zal de gegevens 

eveneens slechts gebruiken in 

verband met de uitvoering van de 

Maatschapsovereenkomst. In dat 

  verband kunnen de gegevens 

 worden verstrekt aan derden.

5.  Ondergetekende zal het verschul-

digde bedrag voor het aantal 

 Participaties binnen tien werk dagen 

na bevestiging van gunning van de 

Participaties overmaken op bank-

rekeningnummer 

  NL09SNSB0871585057 

 t.n.v. Stichting Trust EuroGroei.

 

Ondergetekende schrijft zich onher-

roepelijk in en verbindt zich hierbij om, 

zodra hij bericht heeft ontvangen van 

gunning van genoemde  Participaties, 

het verschuldigde bedrag binnen tien 

werkdagen na bericht van gunning te 

voldoen op het in de bevestigingsbrief 

vermelde bankrekeningnummer.

Ondergetekende verleent onher-

roepelijk volmacht aan 2CFILM Film 

Management B.V. om voor en namens 

ondergetekende over te gaan tot het 

ondertekenen van een akte tot het aan-

gaan van een stille maatschap en toe-

treding tot die maatschap één en ander 

conform Bijlage 1 van het Prospectus 

en voorts alle documenten te tekenen 

en alle handelingen te verrichten die 

noodzakelijk of nuttig mochten blijken 

voor het aangaan van en toetreden van 

ondergetekende tot de Maatschap.
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Ondergetekende verleent onherroepelijk 

volmacht aan 2CFILM Film Manage-

ment B.V. om mede voor en namens 

ondergetekende de hierna te noemen 

(rechts)handelingen te verrichten:

1.  het aangaan van overeenkomsten 

als bedoeld in artikel 3 lid 1 en lid 3 

van de Maatschapsovereenkomst;

2.  het aangaan van overeenkomsten 

en verplichtingen betreffende de 

ontwikkeling, financiering, productie 

en exploitatie van OH BABY, HARTJE 

PARIJS, SMOOR;

3.  het verkopen en leveren van aan de 

Maatschap toekomende filmrechten 

aan 2CFILM Film  Management B.V. 

of een derde in het kader van de 

staking van de activiteiten van de 

Maatschap.

Ondergetekende verklaart zich voorts 

gebonden aan reeds door en/ of ten 

behoeve van de Maatschap afgesloten 

overeenkomsten met betrekking tot de 

ontwikkeling, financiering, productie 

en exploitatie van OH BABY, HARTJE 

PARIJS, SMOOR, waaraan hij voor zover 

nodig alsnog rechtstreeks gebonden zal 

worden.

INSCHRIJVING

Ondergetekende schrijft zich hierbij in 

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

ties à e 5.000 (zegge vijfduizend euro), 

derhalve tot een totaalbedrag van 

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

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

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

in het vermogen van de Maatschap ten 

behoeve van de productie van 

OH BABY, HARTJE PARIJS, SMOOR.

Natuurlijke persoon / Rechtspersoon

Naam en voorletters:  m/v 

Rechtspersoon (indien van toepassing): KvK nummer: 

Adres:  

Postcode en plaatsnaam:  

Telefoonnummer: 

Faxnummer: 

E-mailadres:

Burgerservicenummer:

Geboortedatum: 

Houder van paspoort/rijbewijs nr.: 

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

Bankrekening nr.: 

2CFILM Film Management B.V. behoudt zich nadrukkelijk het recht van gunning voor.

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

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

Aldus ondertekend op te

Handtekening:
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