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U kunt geld uitlenen aan ons, BOB autowas B.V. U leent ons een vast bedrag. Voor iedere  

€ 1.000 geven wij 1 obligatie uit. Wij betalen dit geld terug. Wij spreken af wanneer wij de 

lening terugbetalen. Dat is na 6 jaar. Wij betalen ook rente. Die rente is 7%. U belegt dan in 

ons. In totaal willen wij € 2.499.000 lenen. Wij bieden in totaal dus 2.499 obligaties aan.

Belegt u in ons? Dan koopt u de obligaties niet rechtstreeks van ons. Stichting NPEX Bewaarbe-

drijf koopt de obligaties namens u. Stichting NPEX Bewaarbedrijf is dus de obligatiehouder. U 

krijgt niet het juridisch eigendom van onze obligaties. U krijgt wel het economisch eigendom 

van onze obligaties. Dit betekent dat u recht heeft op de economische waarde van de obliga-

tie, maar niet op de obligatie zelf. In dit prospectus noemen wij het toch een obligatie als wij 

het hebben over uw recht op de economische waarde van de obligatie. 

Wij hebben voor de samenwerking met NPEX B.V. gekozen, zodat u op het NPEX handels-

platform de obligaties kunt verhandelen. Om de obligaties te kunnen kopen en eventueel te 

kunnen verkopen op het handelsplatform heeft u een beleggingsrekening nodig bij Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf. Verkoopt u de obligatie aan een andere belegger bij NPEX? Dan kan de 

obligatie meer geld waard zijn geworden, of minder. U krijgt dan meer of minder geld voor 

uw obligatie dan u heeft uitgeleend. 

Deze obligaties zijn achtergesteld. Gaan wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling 

aan (surseance van betaling) of worden wij ontbonden? En krijgen anderen nog geld van ons? 

Dan betalen wij eerst die anderen. Pas als die anderen zijn betaald, zullen wij de lening en de 

rente betalen. Betalen wij anderen eerst? Dan kan het zijn dat wij geen geld hebben om de 

lening terug te betalen of om de rente te betalen.

In dit prospectus vindt u informatie over de obligaties en over ons. Ook staan in dit prospectus 

afspraken die u maakt als u obligaties koopt. Leest u dit prospectus goed door voordat u geld 

uitleent aan ons. Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen? Dan leest u 

in dit prospectus hoe dat moet. 

Wij bieden onze obligaties alleen aan in Nederland. De obligaties mogen dus niet worden 

verkocht of geleverd in andere landen dan Nederland. 
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1. Samenvatting

2. Samenvatting

Deze samenvatting is opgebouwd uit informatieverplichtingen die worden aangeduid met 

‘elementen’. Deze elementen zijn genummerd in de afdelingen A – E (A.1 – E.7).

Deze samenvatting bevat alle elementen waarvan het is vereist die op te nemen in een samen-

vatting voor de onderhavige effecten en uitgevende instelling. Omdat sommige elementen 

niet vereist zijn om genoemd te worden, kunnen er hiaten zijn in de (opvolgende) nummering 

van de elementen. 

In het geval het is vereist dat een element wordt opgenomen in de samenvatting vanwege 

het type van de effecten en de uitgevende instelling, kan het voorkomen dat geen relevante 

informatie kan worden gegeven met betrekking tot dat element. In dat geval is een korte 

beschrijving van het element opgenomen met daarachter de opmerking ‘niet van toepassing’.

A.  Inleiding en waarschuwingen

A.1 Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op dit 
prospectus. 

Iedere beslissing om in onze obligaties te beleggen moet gebaseerd 
zijn op bestudering van het gehele prospectus door de belegger. 

De belegger die als eiser een vordering bij een rechterlijke instantie 
aanhangig maakt met betrekking tot de informatie in het prospec-
tus dient, indien van toepassing volgens de nationale wetgeving 
van de lidstaten van de Europese Unie, eventueel de kosten voor 
vertaling van het prospectus te dragen voordat de rechtsvordering 
wordt ingesteld.

Alleen wij (BOB autowas B.V.), die deze samenvatting, hebben in-
gediend, kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld indien 
de samenvatting, wanneer zij samen met de andere delen van het 
prospectus wordt gelezen, misleidend, onjuist of inconsistent is, of 
indien zij, wanneer zij samen met de andere delen van het pros-
pectus wordt gelezen, niet de kerngegeven bevat om beleggers te 
helpen wanneer zij overwegen in de obligaties te investeren.

A.2 Dit is niet van toepassing. Wij hebben aan geen enkele persoon 
toestemming gegeven om dit prospectus te gebruiken voor verdere 
doorverkoop of definitieve plaatsing van de obligaties.

B.  Uitgevende instelling: informatie over ons

B.1 Onze officiële 
naam en ande-
re naam die wij 
gebruiken

Onze officiële (statutaire) naam is BOB autowas B.V. 
Wij gebruiken geen andere naam.
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B.2 Onze rechts-
vorm, de plaats 
waar wij zijn 
gevestigd, het 
land waar wij 
zijn opgericht 
en welk recht 
voor ons geldt

Wij zijn een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid. Wij zijn statutair gevestigd in Amsterdam. 
Wij zijn opgericht in Nederland. Het Nederlands recht geldt 
voor ons bedrijf.

B.4b Bekende ten-
densen

Dit is niet van toepassing.

B.9 Verwachting 
van onze winst

Dit is niet van toepassing. Wij hebben geen verwachting van 
onze winst in het prospectus opgenomen.

B.10 Voorbehoud bij 
jaarrekening

Dit is niet van toepassing. Bij dit prospectus horen de 
jaarrekeningen over 2014, 2015 en 2016. Onze accountant heeft 
geen voorbehoud gemaakt bij deze jaarrekeningen.



6

B.12 Belangrijke fi-
nanciële infor-
matie uit het 
verleden

Belangrijke nega-
tieve wijzigingen 
sinds onze laatste 
jaarrekening

Veranderingen 
in onze finan-
ciële positie of 
onze handels-
positie

Onze balans:
Balans
bedragen x € 1.000 2014 2015 2016

Materiële vaste activa 2.243                 1.472                 1.396                 

Voorraden 17                       13                       10                       
Handelsdebiteuren 17                       111                     156                     
Vorderingen op groepsmaatschappijen -                     -                     39                       
Overlopende vorderingen en overlopende activa 51                       21                       16                       

Liquide middelen 80                       118                     93                       

Totaal activa 2.408                 1.735                 1.710                 

Eigen vermogen 32                       657                     910                     

Handelscrediteuren 286                     192                     235                     
Schulden aan groepsmaatschappijen 1.095                 617                     -                     
Overige schulden en overlopende passiva 995                     269                     565                     

Totaal passiva 2.408                 1.735                 1.710                 

Onze winst- en verliesrekening:
Winst- en verliesrekening
bedragen x € 1.000 2014 2015 2016

Netto-omzet 2.897 3.265 3.591
Kostprijs van de omzet -272 -184 -228
Overige bedrijfsopbrengsten 36 772 0
Brutomarge 2.661 3.853 3.363

Personeelskosten -1.294 -1.794 -1.604

Huisvestigingskosten -712 -720 -768
Kantoorkosten -54 -78 -68
Autokosten -50 -68 -9
Verkoopkosten -88 -134 -81
Algemene kosten -66 -75 -70
Overige operationele kosten -970 -1.075 -996

Operationele kosten -2.264 -2.869 -2.600

EBITDA 397 984 763
Afschrijvingen -201 -165 -132
EBIT 196 819 631
Rentelaten -56 -38 -9
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening 140 781 622
Belastingen -28 -157 -143
Resultaat na belastingen 112 624 479

Wij hebben op 18 mei 2017 onze laatste financiële overzichten be-
kend gemaakt. Sinds de datum van bekendmaking van de laatste 
gepubliceerde financiële overzichten zijn er geen negatieve wij-
zigingen van betekenis geweest in onze vooruitzichten. 

Onze laatste verslagperiode is op 31 december 2016 geëindigd. 
Na het einde van de laatste verslagperiode waarover wij finan-
ciële informatie hebben gepubliceerd, zijn er geen wijzigingen 
van betekenis geweest in onze financiële positie of handelsposi-
tie van de groep van bedrijven waar wij bij horen. 

B.13 Belangrijke ge-
beurtenissen 
van de afgelo-
pen tijd

Dit is niet van toepassing. Er zijn geen gebeurtenissen geweest 
sinds 31 december 2016 die van grote betekenis zijn voor onze 
solvabiliteit.
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B.14 De groep van 
bedrijven waar 
wij bij horen

Wij maken onderdeel uit van een groep. Wij hebben 1 aandeel-
houder. Dat is M.P. de Graaf Holding B.V. 

B.15 Onze belang-
rijkste activitei-
ten

Wij zijn een carwash bedrijf met jarenlange ervaring in de carwash. 
Wij geloven dat alles wat schoon en zuiver is, een frisse geest 
geeft. Want alles wat schoon is, voelt goed. 

In alles wat we doen staan onze drie kernwaarden centraal. Deze 
kernwaarden zijn allemaal even belangrijk voor de manier waar-
op wij werken:

Verrassend: door onze benadering om onze klanten een opti-
male beleving te geven in de wasstraat. Wij willen verrassen met 
nieuwe services en nieuwe apparatuur.

Vernieuwend: door onze wastechnieken en wasmiddelen te ver-
nieuwen.

Sympathiek: door onze deskundigheid, betrokkenheid en passie 
willen we onze klanten de beste aandacht geven.

Onze belangrijkste activiteiten zijn het wassen van auto’s: aan 
de buitenkant en aan het interieur, binnenreiniging. Onze pro-
ducten bestaan uit kettingbanen waarop 60 tot 150 auto’s per 
uur kunnen worden gewassen, interieurbanen, stofzuigpleinen 
en wasboxen.

B.16 Van wie is ons 
bedrijf?

Wij maken onderdeel uit van een groep. Wij hebben 1 aandeel-
houder. Dat is M.P. de Graaf Holding B.V.

B.17 Kredietbeoor-
deling

Dit is niet van toepassing. Wij hebben geen kredietbeoordeling 
(rating) van een kredietbeoordelaar (credit rating agency). Ook 
onze obligaties hebben geen kredietbeoordeling. 

C. Effecten: informatie over de obligaties

C.1 Type en catego-
rie

U kunt geld uitlenen aan ons. U leent ons een vast bedrag. Wij 
betalen de lening terug. Wij spreken af wanneer wij de lening 
terugbetalen. Wij betalen ook rente. Deze lening heet een obli-
gatie. 

De obligaties zijn achtergesteld op andere schulden. Gaan wij 
failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (sursean-
ce van betaling) of worden wij ontbonden? En krijgen anderen 
nog geld van ons? Dan betalen wij eerst die anderen. Pas als die  
anderen zijn betaald, zullen wij de lening en de rente betalen. 
Betalen wij anderen eerst? Dan kan het zijn dat wij geen geld 
hebben om de lening terug te betalen of om de rente te betalen.

C.2 Munteenheid De obligaties zijn in euro. U leent het geld in euro uit. U krijgt het 
geld ook in euro terug.
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C.5 Beperkingen 
als u de obliga-
ties wilt verko-
pen

U mag de obligaties aan iemand anders verkopen. U mag dat al-
leen doen aan een andere belegger via het handelsplatform van 
NPEX. U kunt de obligaties dus niet overmaken naar een andere 
rekening van u buiten NPEX. Bijvoorbeeld bij een bank.

C.9 Waar u recht 
op heeft bij de 
obligaties

•	 U krijgt rente voor het bedrag dat u heeft uitgeleend. U krijgt 
7% rente per jaar. Voor iedere obligatie krijgt u dus ieder jaar  
€ 70 aan rente. Dat is € 5,84 per maand.

•	 Voor de obligaties maken wij met iedereen dezelfde afspra-
ken. Dat betekent dat er geen beleggers zijn die voorrang 
krijgen als wij onze afspraken over de obligaties niet nako-
men. De obligaties hebben onderling dus een gelijke rang.

•	 U krijgt rente vanaf de eerste dag dat u obligaties krijgt. Dat 
is op 10 juli 2017. 

•	 U krijgt iedere maand rente. De maand begint op de dag dat 
u de obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 10 juli 2017? 
Dan krijgt u een maand later de rente. Dan krijgt u de ren-
te dus op 10 augustus 2017 of maximaal 5 werkdagen later. 
Daarna krijgt u de rente op 10 september 2017 of maximaal 5 
werkdagen later. Zo krijgt u de rente iedere maand.

•	 U krijgt het geld van de lening terug na 6 jaar vanaf het mo-
ment dat u het geld uitleent. Die 6 jaar begint op de dag dat 
u het geld aan ons uitleent. 

•	 Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Dat mogen wij 
doen na 3 jaar nadat u het geld aan ons heeft uitgeleend.  
Betalen wij de lening eerder terug? Dan betalen wij ook  
meteen de rente tot aan het moment van eerder terugbeta-
len. Wij betalen dan ook een extra bedrag. 

•	 Stoppen wij deze aanbieding van obligaties? Heeft u wel al 
betaald? Dan heeft u nog geen obligaties gekregen. Wij  
betalen dan geen rente. 

•	 Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de gezamenlij-
ke belangen van alle beleggers in onze obligaties. 

C.10 Rentebetalin-
gen die afhan-
kelijk zijn van 
derivaten 

Dit is niet van toepassing. Onze rentebetalingen hebben geen 
derivatencomponent.

C.11 Beurs Dit is niet van toepassing. U kunt de obligaties niet op een gere-
glementeerde markt, zoals Euronext Amsterdam N.V., kopen of 
verkopen. 

Wij werken wel samen met NPEX. NPEX heeft een handelsplat-
form. Dat is een marktplaats waarop u beleggingen kunt ko-
pen en verkopen. Onze beleggingen kunt u alleen op het han-
delsplatform van NPEX van ons kopen en verkopen. Als u onze  
obligaties koopt, maakt u dus ook afspraken met NPEX.

D. Risico’s
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D.2 Belangrijkste ri-
sico’s die horen 
bij ons

Wetten of regels veranderen
Veranderen wetten of regels voor ons? Bijvoorbeeld op het 
gebied van milieu en duurzaamheid? Dan kan het zijn dat 
wij onze wasstraten moeten aanpassen. Dat kost ons geld. 
Moeten wij daardoor de prijs voor een wasbeurt verhogen? 
Dan kan het zijn dat er minder auto’s bij ons worden ge-
wassen. Dan hebben wij minder winst. Hebben wij minder 
winst? Dan hebben wij minder geld om u rente te betalen. 
Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de 
lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente 
krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets te-
rugbetaald.

De stroom valt uit
Wij gebruiken stroom in onze wasstraten. Wij zijn dus  
afhankelijk van het elektriciteitsnet. Valt de stroom toch uit 
in onze wasstraten? Dan staan de wasstraten stil en komt er 
minder omzet binnen. Dan hebben wij minder winst. Heb-
ben wij minder winst? Dan hebben wij minder geld om u 
rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig 
geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn 
dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt 
minder of niets terugbetaald.

Legionella
Legionella is een bacterie die ziektes kan veroorzaken. In 
het slechtste geval kan iemand hieraan overlijden. Natuur-
lijk hebben wij maatregelen getroffen om legionella in onze 
wasstraten te voorkomen. Is er ondanks deze maatregelen 
toch legionella? Dan hebben wij kosten om dit te verhel-
pen. Daarnaast zijn wij misschien aansprakelijk en moeten 
wij schade vergoeden. Dan hebben wij minder winst. Ook 
heeft dit gevolgen voor onze naam. Er kunnen daardoor 
minder auto’s naar onze wasstraten komen. Ook dan heb-
ben wij minder winst. Hebben wij minder winst? Dan heb-
ben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn 
dat wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te 
betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder 
rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.

Schade aan een auto
Wij wassen de auto’s met veel zorg. Wij hebben maatrege-
len getroffen om te voorkomen dat auto’s in onze wasstraat 
schade oplopen. Gebeurt dit toch? Dan heeft dit gevolgen 
voor onze naam. Dan hebben wij minder winst. Hebben wij 
minder winst? Dan hebben wij minder geld om u rente te 
betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld heb-
ben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u 
geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder 
of niets terugbetaald.

D. Risico’s
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Reputatieschade door diefstal
Op de binnenreiniging (interieurbaan) worden auto’s van 
binnen gereinigd. Daarbij bestaat het risico dat eigendom-
men uit de auto van klanten worden gestolen, ondanks dat 
wij klanten vooraf waarschuwen om waardevolle spullen 
niet in de auto te laten liggen. Als dit risico zich voor doet, 
dan kan de klant ons aansprakelijk stellen. Dan lopen we 
reputatieschade op. Hierdoor hebben we kosten en zullen 
klanten wegblijven waardoor we minder omzet hebben en 
daarmee minder winst. Hebben wij minder winst? Dan heb-
ben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn 
dat wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te 
betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder 
rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.

Er komen zelfreinigende lakken op auto’s
In de auto-industrie zijn veel innovaties. Zo weten wij dat 
er mogelijk zelfreinigende lakken op auto’s worden ont-
wikkeld. Deze ontwikkelingen zijn een risico voor ons. Au-
to’s met een zelfreinigende lak hoeven mogelijk niet meer 
aan de buitenkant worden gewassen. Of misschien moeten 
deze auto’s nog wel worden gewassen, maar dan minder 
vaak. Dan hebben wij minder winst. Hebben wij minder 
winst? Dan hebben wij minder geld om u rente te betalen. 
Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de 
lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente 
krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets te-
rugbetaald.

Auto delen
Een trend van de laatste jaren is om de auto te delen. Dat 
betekent dat minder mensen een auto hebben. Daardoor 
worden er mogelijk ook minder auto’s gewassen. Worden 
er daardoor minder auto’s bij ons gewassen? Dan hebben 
wij minder winst. Hebben wij minder winst? Dan hebben 
wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat 
wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te beta-
len. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente 
krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.

Concurrenten doen het beter
Wij zijn niet de enige met wasstraten. Ook andere bedrijven 
hebben wasstraten. Komen er nog meer bedrijven die het-
zelfde verkopen? Of worden de wasstraten van die andere 
bedrijven beter of goedkoper? Dan kan het zijn dat er min-
der auto’s naar onze wasstraten komen. Dan moeten wij 
onze wasstraten verbeteren. Of wij moeten onze prijs aan-
passen. Dan hebben wij minder winst. Hebben wij minder 
winst? Dan hebben wij minder geld om u rente te betalen. 
Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de 
lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente 
krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets te-
rugbetaald.
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Personeel
Het vinden van goed personeel is en blijft een uitdaging 
voor ons. Op de maatschappelijke ladder heeft de func-
tie van autowasser niet een al te hoge status. Kunnen wij  
onvoldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel 
aantrekken? Dan remt dit het bedrijfsproces en de gewens-
te groei. Dat kan leiden tot extra (wervings-) kosten of een 
lagere omzet. Dan hebben wij minder winst. Hebben wij 
minder winst? Dan hebben wij minder geld om u rente te 
betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld heb-
ben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u 
geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder 
of niets terugbetaald.

Wij zijn samen verantwoordelijk voor de schulden met drie 
anderen in de fiscale eenheid
Wij hebben samen met M.P. de Graaf Holding B.V., M.P. de 
Graaf Onroerend Goed B.V. en ACE Carwash Systems B.V. 
een lening van € 350.000 bij de Coöperatieve Rabobank 
U.A. Gebruikt één van deze vennootschappen deze lening? 
Dan zijn wij alle vier verplicht om deze terug te betalen. Of 
om de rente te betalen. 

Bovendien zijn wij gezamenlijk,  M.P. de Graaf Holding B.V., 
M.P. de Graaf Onroerend Goed B.V., ACE Carwash Systems 
B.V. en BOB autowas B.V. aansprakelijk voor de fiscale schul-
den in de fiscale eenheid.  

Moeten wij betalen als een van de andere vennootschappen 
deze lening gebruikt of een fiscale schuld niet betaalt? Dan 
hebben wij minder winst. Hebben wij minder winst? Dan 
hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het 
zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de lening terug 
te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of min-
der rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
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D.3 Belangrijkste  
risico’s die  
horen bij de 
obligaties

Niemand wil uw obligaties kopen
Loopt de lening nog niet af? En wilt u toch de obligaties 
verkopen. Dan mag dat. Maar het is niet zeker dat er altijd 
iemand is die uw obligaties wil kopen. Het is ook niet zeker 
dat er iemand is die de obligaties wil kopen voor de prijs 
die u wilt hebben. Het kan dus zijn dat u uw obligaties niet 
kunt verkopen.

De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen
Hoeveel geld uw obligatie waard is, staat niet vast. Wilt u 
niet wachten totdat wij u de lening terugbetalen? Maar wilt 
u uw obligatie verkopen? Dan krijgt u de prijs die iemand 
anders op dat moment wil betalen voor uw obligaties. 

U kunt uw obligaties via het handelsplatform van NPEX ver-
kopen. Dan kunnen andere beleggers bieden op uw obliga-
ties. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. 
Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons 
heeft geleend. U krijgt dan dus minder geld voor uw obliga-
ties. Het kan ook zijn dat niemand uw obligaties wil kopen.

U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere re-
kening
U kunt alleen beleggen in onze obligaties via het handels-
platform van NPEX. De obligaties staan dan op de NPEX 
rekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. U kunt deze 
obligaties niet overmaken naar een andere rekening van u 
buiten NPEX. Bijvoorbeeld naar een rekening bij een bank. 

Wilt u niet meer beleggen via de NPEX rekening? En loopt 
de lening nog niet af? Dan moet u de obligaties verkopen. 
Met het geld kunt u dan opnieuw beleggen. Maar het kan 
ook zijn dat niemand uw obligaties wil kopen. Of dat de 
prijs van de obligatie lager is dan het bedrag dat u heeft 
betaald. Dan krijgt u dus minder terug voor uw obligaties. 

Risico van vervroegde terugbetaling 
Wij mogen de lening eerder terugbetalen. U heeft dan uw 
geld weer terug. U heeft daardoor over een kortere periode 
rente gekregen. 

Wilt u het geld dan opnieuw beleggen? Dan kan het zijn 
dat u minder rente krijgt als u een andere obligatie koopt. 

De obligaties zijn achtergesteld
Gaan wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling 
aan (surseance van betaling) of worden wij ontbonden? En 
krijgen anderen nog geld van ons? Dan betalen wij eerst 
die anderen. Pas als die anderen zijn betaald, zullen wij de 
lening terugbetalen en de rente betalen. Betalen wij ande-
ren eerst? Dan kan het zijn dat wij geen geld hebben om de 
lening terug te betalen of rente te betalen. 
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Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamen-
lijk belang van de obligatiehouders
Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het belang 
van de obligatiehouders en beleggers en daarmee in het geza-
menlijk belang van alle beleggers bij Stichting NPEX Bewaar-
bedrijf. Dit betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen 
niet handelt in het individuele belang van beleggers. Het 
kan zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen beslissingen 
neemt die in het gezamenlijk belang zijn van de beleggers bij 
Stichting NPEX Bewaarbedrijf, maar niet in het belang zijn van 
een individuele belegger. Bijvoorbeeld omdat een individuele 
belegger het niet eens is met een beslissing die wel in het be-
lang is van de meerderheid van de beleggers. Het kan dus zijn 
dat Stichting Obligatiehoudersbelangen dan toch niet in uw 
belang handelt, omdat uw belang niet overeenkomt met het 
gezamenlijk belang van de beleggers. 

U moet kosten betalen als Stichting Obligatiehoudersbelan-
gen een deskundige of juridische bijstand inschakelt 
Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige in-
schakelen om ons te onderzoeken of juridische bijstand in-
schakelen? Dan komen de kosten daarvan voor rekening van 
de beleggers. Wel zal hierover eerst in een vergadering wor-
den gestemd. 

Het kan zijn dat u tegen het besluit stemt, maar dat de verga-
dering toch een besluit neemt om een deskundige of juridi-
sche bijstand in te schakelen. Dan moet ook u meebetalen aan 
de kosten hiervoor. Het kan zijn dat deze kosten hoger zijn 
dan het bedrag waarvoor u obligaties heeft gekocht.

Risico als wij de samenwerking met NPEX stoppen
U kunt de obligaties aan andere beleggers op het handelsplat-
form van NPEX verkopen. Stoppen wij de samenwerking met 
NPEX? Dan krijgt u het juridische eigendom van de obligaties. 

U kunt de obligaties daarna niet meer verkopen op het han-
delsplatform van NPEX. Het kan dan moeilijker zijn om iemand 
te vinden die de obligaties van u wil kopen. Het kan ook zijn 
dat u niemand kunt vinden die de obligaties van u wil kopen. 

U mag niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering
U koopt een obligatie. Dat is een lening en geen aandeel. U 
mag daarom niet stemmen in onze aandeelhoudersvergade-
ring over besluiten die gaan over ons bedrijf. U kunt dus niet 
beslissen over ons bedrijf. U loopt dus het risico dat wij beslui-
ten nemen waar u het niet mee eens bent.

U krijgt geen winst
U koopt een obligatie. U geeft dus een lening. U krijgt daar-
voor rente en het geld van de lening terug. U krijgt niets 
betaald als wij winst maken en die uitkeren (dividend). Dat  
krijgen alleen onze aandeelhouders.
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E. Aanbieding: als u obligaties wilt kopen

E.2b Waarom wij 
de obligaties 
willen verko-
pen als dit niet 
gaat om het 
maken van 
winst of het 
afdekken van 
risico’s

Met het geld van de obligaties willen wij verder groeien. Wij wil-
len dit doen door nieuwe wasstraten te bouwen of bestaande 
wasstraten over te nemen. Of wij willen dit doen door samen te 
werken met bestaande wasstraten of onze eigen wasstraten uit 
te breiden. 

Op dit moment onderhandelen wij over 5 projecten:
•	 Nieuwbouw van één wasstraat met gebouw
•	 Nieuwbouw van één wasstraat in een bestaand gebouw
•	 Overname van drie exploitaties van wasstraten



15

E.3 Regels die gel-
den voor onze 
verkoop van 
obligaties

•	 Voor het kopen van de obligaties heeft u een NPEX rekening 
nodig.

•	 Om obligaties te kopen, vult u het inschrijfformulier in. Het 
inschrijfformulier staat op de website van NPEX.

•	 U betaalt het bedrag voor de obligaties voordat de inschrijfpe-
riode is afgelopen.

•	 Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt. Of helemaal geen 
obligaties. Wij mogen dit bepalen. Krijgt u minder obligaties? 
Dan krijgt u het geld van de obligaties die u niet heeft gekre-
gen natuurlijk terug.

Maandag 3 juli 2017 om 17:00 uur
De inschrijfperiode stopt. Op dat moment moet NPEX het in-
schrijfformulier en de betaling van u hebben ontvangen.

Woensdag 5 juli 2017
Wij maken op de website van NPEX bekend hoeveel inschrijvin-
gen wij hebben geaccepteerd. Wij maken op de website van NPEX 
ook bekend wat het totale bedrag is dat wij hebben ontvangen. 

Maandag 10 juli 2017
Wij geven de obligaties uit. Dit gebeurt er allemaal op deze maan-
dag:
1. Wij hebben het geld van de obligaties van Stichting NPEX Be-

waarbedrijf ontvangen.
2. Wij zorgen ervoor dat Stichting NPEX Bewaarbedrijf de obliga-

ties krijgt. 
3. Stichting NPEX Bewaarbedrijf registreert in haar administratie 

op hoeveel obligaties iedere belegger recht heeft.
4. Stichting NPEX Bewaarbedrijf stuurt alle beleggers een bericht. 

Dan weet u of u obligaties heeft gekregen en zo ja, hoeveel 
obligaties u heeft gekregen. 

5. De afspraken over de obligaties gelden vanaf nu tussen u, 
Stichting NPEX Bewaarbedrijf en ons. 

6. Wij betalen vanaf nu rente. 
7. Als u wilt, kunt u vanaf nu de obligaties weer verkopen op het 

handelsplatform van NPEX. 

Wij mogen de inschrijfperiode veranderen. Wij kunnen een eer-
dere datum kiezen. Of een latere datum. Als wij dat doen, zullen 
wij dat bekendmaken op de website van NPEX. 

Wij mogen deze aanbieding van de obligaties ook stoppen. Dat 
doen wij alleen als wij voor minder dan € 1.200.000 aan inschrij-
vingen hebben. Als wij dat doen, zullen wij dat op de website van 
NPEX bekendmaken.
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E.4 Belangen die 
een rol spelen 
bij de verkoop 
van de obliga-
ties 

Voor de obligaties werken wij met andere bedrijven samen. Met 
al deze bedrijven maakt u afspraken. Het gaat om de volgende 
bedrijven:  
-  NPEX
-  Stichting NPEX Bewaarbedrijf
-  Stichting Obligatiehoudersbelangen

NPEX heeft een handelsplatform. Dat is een marktplaats voor 
beleggingen. Onze obligaties kunt u op het handelsplatform van 
NPEX kopen. 

NPEX houdt het handelsplatform niet zelf. Dat doet Stichting 
NPEX Bewaarbedrijf. Als u onze obligaties wilt kopen, heeft u 
een NPEX rekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf nodig.
Stichting Obligatiehoudersbelangen vertegenwoordigt de be-
langen van de obligatiehouders en de beleggers gezamenlijk 
ten opzichte van ons. Dat geldt ook voor u, als u via NPEX in ons 
belegt. De afspraken met Stichting Obligatiehoudersbelangen 
staan in de trustakte. Die trustakte geldt dus ook voor u als u in 
ons belegt.

Er zijn (mogelijke) belangenconflicten tussen ons en onze be-
stuurder, de heer M.P. de Graaf. De heer M.P. de Graaf heeft 
indirect aandelen van ons. Als indirect aandeelhouder heeft hij 
belang bij onze groei en daarmee ook belang bij het succes van 
deze uitgifte van obligatie. 

E.7 Kosten U betaalt kosten voor het kopen van obligaties. Het gaat om de 
volgende kosten:

1. U betaalt kosten om in te schrijven. Het gaat om 1% van be-
drag dat u uitleent. Die kosten betaalt u aan NPEX. Leent u ons 
bijvoorbeeld € 1.000? Dan betaalt u dus € 10 kosten. Leent u 
ons € 6.000? Dan betaalt u € 60 kosten. Deze kosten zijn een-
malig.

2. U betaalt kosten om de obligaties aan te houden op de 
NPEX-rekening. Dit zijn servicekosten. Het gaat om 0,05% van 
het bedrag dat u uitleent. Leent u ons € 1.000? Dan betaalt u  
€ 0,50 aan NPEX. Deze kosten betaalt u iedere maand zolang u 
deze obligaties bij NPEX heeft. NPEX haalt deze kosten af van 
de rente die u op uw NPEX-rekening krijgt van ons. 
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2. 

3. Risicofactoren

U kunt geld uitlenen aan ons. U leent ons een vast bedrag. Wij betalen de lening terug.  

Wij spreken af wanneer wij de lening terugbetalen. Wij betalen ook rente.  

Deze lening heet een obligatie. U belegt dan in ons. Ook andere beleggers kunnen in ons be-

leggen. Let op: beleggen zonder risico’s bestaat niet. 

In dit hoofdstuk leggen wij u uit voor wie de obligaties in het algemeen niet geschikt zijn.  

Verder leggen wij u de risico’s uit. Dat zijn de volgende risico’s:

1. Risico’s van beleggen in onze obligaties. U leest hierover bij 3.1.

2. Risico’s waardoor wij de afspraken met u niet nakomen. U leest hierover bij 3.2.

Het grootste risico is dat wij uw geld niet kunnen terugbetalen. Bijvoorbeeld omdat wij failliet 

gaan. 

3.1 Risico’s van beleggen in onze obligaties

Wij kunnen niet alle risico’s noemen die horen bij beleggen in onze obligaties. Deze kunnen 

wij ook niet allemaal voorspellen. Hierna leggen wij u alle belangrijke risico’s van de obligaties 

uit.

Niemand wil uw obligaties kopen

Loopt de lening nog niet af? En wilt u toch de obligaties verkopen. Dan mag dat. Maar het is 

niet zeker dat er altijd iemand is die uw obligaties wil kopen. Het is ook niet zeker dat er ie-

mand is die de obligaties wil kopen voor de prijs die u wilt hebben. Het kan dus zijn dat u uw 

obligaties niet kunt verkopen.

De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen

Hoeveel geld uw obligatie waard is, staat niet vast. Wilt u niet wachten totdat wij u de lening 

terugbetalen? Maar wilt u uw obligatie verkopen? Dan krijgt u de prijs die iemand anders op 

dat moment wil betalen voor uw obligaties. 

U kunt uw obligaties via het handelsplatform van NPEX verkopen. Dan kunnen andere beleg-

gers bieden op uw obligaties. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. Het kan 

zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons heeft geleend. U krijgt dan dus minder geld 

voor uw obligaties. Het kan ook zijn dat niemand uw obligaties wil kopen.

U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere rekening

U kunt alleen beleggen in onze obligaties via het handelsplatform van NPEX. De obligaties 

staan dan op de NPEX rekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. U kunt deze obligaties niet 

overmaken naar een andere rekening van u buiten NPEX. Bijvoorbeeld naar een rekening bij 

een bank. 
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Wilt u niet meer beleggen via de NPEX rekening? En loopt de lening nog niet af? Dan moet 

u de obligaties verkopen. Met het geld kunt u dan opnieuw beleggen. Maar het kan ook zijn 

dat niemand uw obligaties wil kopen. Of dat de prijs van de obligatie lager is dan het bedrag 

dat u heeft betaald. Dan krijgt u dus minder terug voor uw obligaties. 

Risico van vervroegde terugbetaling

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. U heeft dan uw geld weer terug. U heeft daardoor 

over een kortere periode rente gekregen. 

Wilt u het geld dan opnieuw beleggen? Dan kan het zijn dat u minder rente krijgt als u een 

andere obligatie koopt. 

De obligaties zijn achtergesteld

Gaan wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van betaling) of 

worden wij ontbonden? En krijgen anderen nog geld van ons? Dan betalen wij eerst die an-

deren. Pas als die anderen zijn betaald, zullen wij de lening terugbetalen en de rente betalen. 

Betalen wij anderen eerst? Dan kan het zijn dat wij geen geld hebben om de lening terug te 

betalen of rente te betalen. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de obligatiehouders

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het belang van de obligatiehouder en beleg-

gers en daarmee in het gezamenlijk belang van alle beleggers bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. 

Dit betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niet handelt in het individuele belang 

van beleggers. Het kan zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen beslissingen neemt die in 

het gezamenlijk belang zijn van de beleggers bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf, maar niet in 

het belang zijn van een individuele belegger. Bijvoorbeeld omdat een individuele belegger het 

niet eens is met een beslissing die wel in het belang is van de meerderheid van de beleggers. 

Het kan dus zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen dan toch niet in uw belang handelt, 

omdat uw belang niet overeenkomt met het gezamenlijk belang van de beleggers. 

U moet kosten betalen als Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige

of juridische bijstand inschakelt 

Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om ons te onderzoeken 

of juridische bijstand inschakelen? Dan komen de kosten daarvan voor rekening van de beleg-

gers. Wel zal hierover eerst in een vergadering worden gestemd. 

Het kan zijn dat u tegen het besluit stemt, maar dat de vergadering toch een besluit neemt 

om een deskundige of juridische bijstand in te schakelen. Dan moet ook u meebetalen aan 

de kosten hiervoor. Het kan zijn dat deze kosten hoger zijn dan het bedrag waarvoor u obli-

gaties heeft gekocht.
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Risico als wij de samenwerking met NPEX stoppen

U kunt de obligaties aan andere beleggers op het handelsplatform van NPEX verkopen. Stop-

pen wij de samenwerking met NPEX? Dan krijgt u het juridische eigendom van de obligaties. 

U kunt de obligaties daarna niet meer verkopen op het handelsplatform van NPEX. Het kan 

dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de obligaties van u wil kopen. Het kan ook zijn 

dat u niemand kunt vinden die de obligaties van u wil kopen. 

U mag niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering

U koopt een obligatie. Dat is een lening en geen aandeel. U mag daarom niet stemmen in onze 

aandeelhoudersvergadering over besluiten die gaan over ons bedrijf. U kunt dus niet beslissen 

over ons bedrijf. U loopt dus het risico dat wij besluiten nemen waar u het niet mee eens bent.

U krijgt geen winst

U koopt een obligatie. U geeft dus een lening. U krijgt daarvoor rente en het geld van de 

lening terug. U krijgt niets betaald als wij winst maken en die uitkeren (dividend). Dat krijgt 

alleen onze aandeelhouder. 

3.2 Risico’s die horen bij ons

Wij zullen de risico’s uitleggen waardoor wij afspraken over deze obligaties niet kunnen na-

komen. 

Wetten of regels veranderen

Veranderen wetten of regels voor ons? Bijvoorbeeld op het gebied van milieu en duurzaam-

heid? Dan kan het zijn dat wij onze wasstraten moeten aanpassen. Dat kost ons geld. Moeten 

wij daardoor de prijs voor een wasbeurt verhogen? Dan kan het zijn dat er minder auto’s bij 

ons worden gewassen. Dan hebben wij minder winst. Hebben wij minder winst? Dan hebben 

wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om 

de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of 

u krijgt minder of niets terugbetaald.

De stroom valt uit

Wij gebruiken stroom in onze wasstraten. Wij zijn dus afhankelijk van het elektriciteitsnet. 

Valt de stroom toch uit in onze wasstraten? Dan staan de wasstraten stil en komt er minder 

omzet binnen. Dan hebben wij minder winst. Hebben wij minder winst? Dan hebben wij min-

der geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de 

lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u 

krijgt minder of niets terugbetaald.

Legionella

Legionella is een bacterie die ziektes kan veroorzaken. In het slechtste geval kan iemand hieraan 

overlijden. Natuurlijk hebben wij maatregelen getroffen om legionella in onze wasstraten te 

voorkomen. Hierover leest u in hoofdstuk 8.8. Is er ondanks deze maatregelen toch legionella? 
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Dan hebben wij kosten om dit te verhelpen. Daarnaast zijn wij misschien aansprakelijk en moe-

ten wij schade vergoeden. Dan hebben wij minder winst. Ook heeft dit gevolgen voor onze 

naam. Er kunnen daardoor minder auto’s naar onze wasstraten komen. Ook dan hebben wij 

minder winst. Hebben wij minder winst? Dan hebben wij minder geld om u rente te betalen. 

Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan 

dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.

Schade aan een auto

Wij wassen de auto’s met veel zorg. Wij hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat 

auto’s in onze wasstraat schade oplopen. Gebeurt dit toch? Dan heeft dit gevolgen voor onze 

naam. Dan hebben wij minder winst. Hebben wij minder winst? Dan hebben wij minder geld 

om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de lening terug 

te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder 

of niets terugbetaald.

Reputatieschade door diefstal

Op de binnenreiniging (interieurbaan) worden auto’s van binnen gereinigd. Daarbij bestaat 

het risico dat eigendommen uit de auto van klanten worden gestolen, ondanks dat wij klan-

ten vooraf waarschuwen om waardevolle spullen niet in de auto te laten liggen. Als dit risico 

zich voor doet, dan kan de klant ons aansprakelijk stellen. Dan lopen we reputatieschade op. 

Hierdoor hebben we kosten en zullen klanten wegblijven waardoor we minder omzet hebben 

en daarmee minder winst. Hebben wij minder winst? Dan hebben wij minder geld om u rente 

te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. 

Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets te-

rugbetaald.

Er komen zelfreinigende lakken op auto’s

In de auto-industrie zijn veel innovaties. Zo weten wij dat er mogelijk zelfreinigende lakken 

op auto’s worden ontwikkeld. Deze ontwikkelingen zijn een risico voor ons. Auto’s met een 

zelfreinigende lak hoeven mogelijk niet meer aan de buitenkant worden gewassen. Of mis-

schien moeten deze auto’s nog wel worden gewassen, maar dan minder vaak. Dan hebben wij 

minder winst. Hebben wij minder winst? Dan hebben wij minder geld om u rente te betalen. 

Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan 

dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.

Auto delen

Een trend van de laatste jaren is om de auto te delen. Dat betekent dat minder mensen een 

auto hebben. Daardoor worden er mogelijk ook minder auto’s gewassen. Worden er daardoor 

minder auto’s bij ons gewassen? Dan hebben wij minder winst. Hebben wij minder winst? Dan 

hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld 

hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente 

krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
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Concurrenten doen het beter

Wij zijn niet de enige met wasstraten. Ook andere bedrijven hebben wasstraten. Komen er nog 

meer bedrijven die hetzelfde verkopen? Of worden de wasstraten van die andere bedrijven 

beter of goedkoper? Dan kan het zijn dat er minder auto’s naar onze wasstraten komen. Dan 

moeten wij onze wasstraten verbeteren. Of wij moeten onze prijs aanpassen. Dan hebben wij 

minder winst. Hebben wij minder winst? Dan hebben wij minder geld om u rente te betalen. 

Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan 

dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.

Personeel

Het vinden van goed personeel is en blijft een uitdaging voor ons. Op de maatschappelijke 

ladder heeft de functie van autowasser niet een al te hoge status. Kunnen wij onvoldoende 

gekwalificeerd en gemotiveerd personeel aantrekken? Dan remt dit het bedrijfsproces en de 

gewenste groei. Dat kan leiden tot extra (wervings-) kosten of een lagere omzet. Dan hebben 

wij minder winst. Hebben wij minder winst? Dan hebben wij minder geld om u rente te beta-

len. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan 

dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.

Wij zijn samen verantwoordelijk voor de schulden met drie anderen in de fiscale eenheid

Wij hebben samen met M.P. de Graaf Holding B.V., M.P. de Graaf Onroerend Goed B.V. en ACE 

Carwash Systems B.V. een lening van € 350.000 bij de Coöperatieve Rabobank U.A. Gebruikt 

één van deze vennootschappen deze lening? Dan zijn wij alle vier verplicht om deze terug te 

betalen. Of om de rente te betalen. 

Bovendien zijn wij gezamenlijk,  M.P. de Graaf Holding B.V., M.P. de Graaf Onroerend Goed 

B.V., ACE Carwash Systems B.V. en BOB autowas B.V. aansprakelijk voor de fiscale schulden in 

de fiscale eenheid.  

Moeten wij betalen als een van de andere vennootschappen deze lening gebruikt of een fis-

cale schuld niet betaalt? Dan hebben wij minder winst. Hebben wij minder winst? Dan hebben 

wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om 

de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of 

u krijgt minder of niets terugbetaald.
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4. Met wie werken wij samen voor de obligaties?

4.1 Algemeen

Voor de obligaties werken wij met andere bedrijven samen. Dat zijn de volgende bedrijven:

- NPEX

- Stichting NPEX Bewaarbedrijf

- Stichting Obligatiehoudersbelangen

Hieronder leest u meer informatie over deze bedrijven. Eerst zullen wij algemene informatie 

over ons bedrijf geven.

4.2 BOB autowas B.V.

Als u onze obligaties koopt, leent u dus geld aan ons uit. De afspraken die u daarover maakt 

staan in dit prospectus. Ons bestuur heeft op 7 maart 2017 besloten om de leningen aan te 

gaan en de obligaties uit te geven. 

Alle informatie over ons staat op onze website www.bobautowas.nl. U vindt ook informatie 

over ons op de website van NPEX www.npex.nl/bobautowas. Hebben wij nieuwe informatie 

over ons die voor u belangrijk is? Dan vindt u die informatie ook op onze website en de web-

site van NPEX.

Onze officiële (statutaire) naam is BOB autowas B.V. Wij zijn een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid. Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn opgericht op 3 april 

2000 in Nederland. Wij hebben het volgende als doel, zoals dat staat in artikel 2 van onze sta-

tuten: 

De vennootschap heeft ten doel het exploiteren van één of meer autowasstraten, de 

handel in auto-artikelen en –onderdelen, alsmede het uitoefenen van activiteiten op het 

gebied van autoreiniging, een en ander in de meest uitgebreide zin van het woord, met 

al hetgeen daartoe behoort of maar enigszins in verband staat, zomede het oprichten 

van-, het deelnemen in- en het voeren van bestuur over andere ondernemingen met een 

soortgelijk of aanverwant doel.

Wij zijn statutair gevestigd in Amsterdam. Wij hebben ons kantoor aan de Gouwzeestraat 11 

in (1382 KD) Weesp. Ons telefoonnummer is +31 (0)294 491 567. Wij zijn ingeschreven in het 

handelsregister van de kamer van koophandel op 11 april 2000. Het nummer is 39072664. Wilt 

u een kopie van onze inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen 

wij u die gratis toe.

In Nederland gelden regels voor bedrijven die hun aandelen via een gereglementeerde markt 

verkopen. Die regels staan in de corporate governance code. Wij verkopen onze aandelen niet 

via een gereglementeerde markt. Daarom gelden die regels niet voor ons. Wij passen die re-
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gels dus niet toe voor ons bedrijf. 

Meer informatie over ons leest u in hoofdstuk 8. 

4.3 NPEX B.V.

NPEX heeft een handelsplatform. Dat is een marktplaats voor beleggingen. Dat betekent dat u 

op dat handelsplatform beleggingen kunt kopen en verkopen. Onze beleggingen kunt u ook 

op het handelsplatform van NPEX kopen en verkopen. Als u onze obligaties wilt kopen, heeft 

u een NPEX rekening nodig. U maakt dan dus ook afspraken met NPEX.

 

NPEX heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het verlenen van de 

volgende beleggingsdiensten (volgens artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht):

- ontvangen en doorgeven orders 

- plaatsen zonder plaatsingsgarantie 

NPEX is ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Informatie over de 

inschrijving in het register van de Autoriteit Financiële Markten vindt u op de website www.

afm.nl. De Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank houden toezicht op NPEX.

NPEX is een naam die NPEX B.V. gebruikt. NPEX B.V. is een besloten vennootschap met beperk-

te aansprakelijkheid. NPEX B.V. is statutair gevestigd in Amsterdam. NPEX B.V. heeft haar kan-

toor aan de Saturnusstraat 60, unit 75, in (2516 AH) ’s-Gravenhage. NPEX B.V. is ingeschreven 

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Het nummer is 27317234. 

Wilt u een kopie van de inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan stu-

ren wij u die gratis toe.

4.4 Stichting NPEX Bewaarbedrijf

4.4.1 Stichting NPEX Bewaarbedrijf heeft de beleggingen en het geld van beleggers

NPEX gebruikt een onafhankelijke stichting voor het handelsplatform. Dat is Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Bij die stichting hebben alle beleggers die willen handelen op het handelsplat-

form een NPEX rekening. Beleggers kopen de beleggingen niet zelf bij de bedrijven. Dat doet 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Stichting NPEX Bewaarbedrijf koopt de beleggingen op haar 

eigen naam. 

De beleggers in onze obligaties kopen dus ook de obligaties niet zelf bij ons. Dat doet Stich-

ting NPEX Bewaarbedrijf. De beleggers in onze obligaties beleggen dus via Stichting NPEX Be-

waarbedrijf in ons. Alle afspraken over onze obligaties gelden wel voor de beleggers, via het 

Reglement NPEX. In de administratie neemt Stichting NPEX Bewaarbedrijf op welke belegging 

iedere belegger recht op heeft.
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Wat betekent dit voor u? 

U koopt dus niet zelf obligaties. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal de obligaties bij ons kopen. 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal de obligaties ook houden. U krijgt de obligaties dus niet in 

bezit. De afspraken over de obligaties gelden wel voor u. U heeft dus bijvoorbeeld recht op de 

waarde van de obligatie en de rente die wij betalen. Ook spreekt u bijvoorbeeld af dat Stich-

ting Obligatiehoudersbelangen de belangen van alle beleggers gezamenlijk zal behartigen. 

De afspraken in de trustakte gelden dus ook voor u. Hieronder bij 4.5 leest u meer over Stich-

ting Obligatiehoudersbelangen.

In de administratie van Stichting NPEX Bewaarbedrijf staat op welke obligaties u recht heeft. 

Hoe dat werkt, leest u hieronder over de administratie van Stichting NPEX Bewaarbedrijf.

Koopt u onze obligaties? Dan maakt u voor de NPEX rekening dus ook afspraken met Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf. De afspraken over de NPEX rekening leest u in het Reglement NPEX. 

4.4.2 Stichting NPEX Bewaarbedrijf houdt de administratie

Stichting NPEX Bewaarbedrijf bewaart de beleggingen van alle beleggers samen. Daarom 

heeft Stichting NPEX Bewaarbedrijf een administratie van alle beleggers. Die administratie 

bestaat uit NPEX rekeningen. Stichting NPEX Bewaarbedrijf geeft iedere belegger een eigen 

NPEX rekening. Op die NPEX rekening houdt Stichting NPEX Bewaarbedrijf precies bij op wel-

ke beleggingen iedere belegger recht heeft. Ook staat daarin hoeveel de beleggingen waard 

zijn. Worden beleggingen gekocht? Of worden beleggingen verkocht? Dan past Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf dit dus aan in de administratie. U krijgt van Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

informatie over uw NPEX rekening. 

4.4.3 NPEX staat garant

NPEX staat garant voor Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dat betekent dat als Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf haar verplichtingen niet nakomt en dit Stichting NPEX Bewaarbedrijf verweten 

kan worden, NPEX dat zal doen. Moet Stichting NPEX Bewaarbedrijf u betalen en kan Stich-

ting NPEX Bewaarbedrijf worden verweten dat zij u niet heeft betaald? Betaalt Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf u dan niet? Dan moet NPEX u betalen. 

4.4.4 Meer informatie over Stichting NPEX Bewaarbedrijf

Stichting NPEX Bewaarbedrijf is statutair gevestigd in Den Haag. Stichting NPEX Be-

waarbedrijf heeft haar kantoor aan de Saturnusstraat 60, unit 75, in (2516 AH)  

’s-Gravenhage. Stichting NPEX Bewaarbedrijf is ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel in Amsterdam. Het nummer is 34320054. Wilt u een kopie van de in-

schrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe.

 

De Autoriteit Financiële Markten houdt via NPEX ook toezicht op Stichting NPEX Bewaarbedrijf. 
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4.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Stichting Obligatiehoudersbelangen is onafhankelijk van ons en van onze bestuurder.  

Wij hebben afspraken gemaakt met Stichting Obligatiehoudersbelangen. Koopt u onze obli-

gaties? Dan gaat u ook akkoord met die afspraken. Deze afspraken leest u in de trustakte. Die 

trustakte vindt u in bijlage 1 van dit prospectus. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de obligatiehou-

ders en daarmee van alle beleggers bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Stichting Obligatiehou-

dersbelangen handelt dus niet in ons belang. Stichting Obligatiehoudersbelangen kan ook 

vergaderingen van beleggers organiseren. Hierover leest u meer in hoofdstuk 14. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt ook de belangen van beleggers die geld uitle-

nen voor andere obligatieleningen. Het gaat om de beleggers die obligaties hebben gekocht 

van andere bedrijven via het handelsplatform van NPEX. Stichting Obligatiehoudersbelangen 

heeft dus ook verantwoordelijkheden voor die beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelan-

gen heeft een aparte administratie voor de obligaties van ieder bedrijf. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen is gevestigd in Amstelveen. Stichting Obligatiehouders-

belangen heeft haar kantoor aan de Burgermeester Haspelslaan 172 in (1181 NE) Amstelveen. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel in Amsterdam. Het nummer is 53177770. Wilt u een kopie van de inschrijving in 

het handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe.
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5. Informatie over de obligaties

In dit hoofdstuk leest u over de obligaties zelf. 

5.1 Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee

Wij bieden onze obligaties aan in Nederland aan particuliere beleggers en professionele be-

leggers. Dat betekent niet automatisch dat de obligaties voor u geschikt zijn als u een particu-

liere belegger of een professionele belegger bent. 

Let op! Aan de obligaties zijn risico’s verbonden. Deze obligaties zijn daarom alleen geschikt 

voor personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen. Over de risico’s leest u in hoofdstuk 3. 

Wij kunnen u niet adviseren of de obligaties voor u geschikt zijn. Dat hangt namelijk af van 

verschillende zaken. Bijvoorbeeld van uw persoonlijke omstandigheden. En hoeveel geld u 

heeft. Of welke beleggingen u al heeft. En of u veel of weinig risico wilt nemen. Wilt u beleg-

gen in onze obligaties? Gaat u dan eerst naar een financieel adviseur. 

Het is altijd verstandig om niet al uw geld in onze obligaties te beleggen. Het is belangrijk om 

ook een deel van uw geld te sparen. En door uw geld te verdelen over verschillende beleggin-

gen.

Voor wie zijn onze obligaties niet geschikt?

Hieronder staat een aantal voorbeelden. Past een van die voorbeelden bij u? Dan kunt u onze 

obligaties beter niet kopen. 

- U wilt geen risico lopen op uw beleggingen.

- U heeft geen ervaring met beleggen.

- U heeft geen verstand van wasstraten en wat wij daarmee precies doen.

- U snapt niet hoe obligaties werken.

- U wilt geen geld verliezen.

- U leent geld en u gebruikt dit om te beleggen.

- U heeft minder pensioen of minder geld om de belangrijkste dingen te kunnen doen (bij-

voorbeeld voor uw eten, woning en kleding) als u geld verliest door de obligaties.

- U heeft het geld van de obligaties nodig. U kunt het geld niet minimaal 3 jaar missen.

- U heeft de rente van de obligaties nodig om de belangrijkste dingen te kunnen doen 

(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding). 
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5.2 Een overzicht van de obligaties

 

Euro U leent het geld in euro uit. U krijgt het geld ook 

in euro terug. 
Prijs De prijs voor 1 obligatie is € 1.000. Voor € 1.000 

krijgt u dus 1 obligatie. 
Minimum U kunt minimaal 1 obligatie kopen. 
Maximum U kunt maximaal 2.499 obligaties kopen. Het kan 

zijn dat u niet alle obligaties krijgt. Daarover leest 

u in hoofdstuk 6.
Totale lening Wij zullen maximaal € 2.499.000 lenen van beleg-

gers. Dat zijn 2.499 obligaties. 
Kosten U betaalt kosten voor het kopen van obligaties. 

Het gaat om de volgende kosten:

1. U betaalt kosten om in te schrijven. Het gaat 

om 1% van het bedrag dat u uitleent. Die 

kosten betaalt u aan NPEX. Leent u ons bij-

voorbeeld € 3.000? Dan betaalt u dus € 30 

kosten. Leent u ons € 6.000? Dan betaalt u € 

60 kosten. Deze kosten zijn eenmalig.

2. U betaalt kosten om de obligaties aan 

te houden op de NPEX-rekening. Dit zijn 

servicekosten. Het gaat om 0,05% van 

het bedrag dat u uitleent. Leent u ons  

€ 1.000? Dan betaalt u € 0,50 aan NPEX. Deze 

kosten betaalt u iedere maand zolang u de 

obligaties bij NPEX heeft. NPEX haalt deze 

kosten af van de rente die u op uw NPEX-re-

kening krijgt van ons. Deze kosten kunnen 

veranderen. Verandert NPEX deze kosten? 

Dan staat dat op de website van NPEX. 
Tot wanneer kunt u obli-

gaties kopen?

U kunt tot en met maandag 3 juli 2017 17:00 uur, 

obligaties kopen. Op die datum stopt de inschrijf-

periode. Deze datum kunnen wij veranderen. Wan-

neer wij dat kunnen doen, leest u in hoofdstuk 6. 
Vanaf wanneer leent u 

het geld uit? 

U leent het geld uit op maandag 10 juli 2017. Op 

die dag krijgt u ook de obligaties. Behalve als wij 

die datum hebben veranderd. Dan krijgt u de obli-

gaties op de nieuwe datum. U krijgt een bericht als 

u de obligaties krijgt. U leest in hoofdstuk 6 wan-

neer u bericht krijgt.



28

Wanneer krijgt u het 

geld terug?

U krijgt het geld terug na 6 jaar. De termijn begint 

te lopen vanaf de dag dat u de obligaties krijgt. 

Dat is op maandag 10 juli 2017. Krijgt u bijvoor-

beeld op 10 juli 2017 de obligaties? Dan krijgt u op 

maandag 10 juli 2023 uw geld terug. 
Wat krijgt u terug van 

de lening?

U krijgt het hele bedrag van de lening terug. U 

krijgt dus € 1.000 per obligatie terug.
Hoeveel rente krijgt u? Wij betalen 7% rente per jaar. Voor 1 obligatie be-

talen wij ieder jaar dus € 70 aan rente. U krijgt ren-

te vanaf de dag dat u geld aan ons uitleent en de 

obligaties krijgt.
Wanneer betalen wij de 

rente?

Wij betalen de rente iedere maand. U krijgt dus 

voor iedere hele maand € 5,84 aan rente. De maand 

begint op de dag dat u de obligaties krijgt. Krijgt u 

de obligaties op maandag 10 juli 2017? Dan krijgt 

u een maand later de rente. Dan krijgt u de rente 

dus op 10 augustus 2017 of maximaal 5 werkda-

gen later. Daarna krijgt u de rente op 10 septem-

ber 2017 of maximaal 5 werkdagen later. Zo krijgt 

u de rente iedere maand. 

Is de lening helemaal terugbetaald? Dan krijgt u 

geen rente meer.
Waarom betalen wij 

deze rente?

Wij betalen 7% rente. Die rente is hoger dan som-

mige andere obligaties. Wij hebben daarvoor on-

der andere de volgende redenen:

1. De obligaties zijn achtergesteld. Dat betekent 

dat het risico dat wij de lening niet terugbeta-

len groter is dan bij een obligatie die niet is ach-

tergesteld. U leest meer hierover in paragraaf 

5.3.

2. De looptijd van de obligaties is niet kort. U moet 

6 jaar wachten totdat u het geld van de lening 

terug krijgt. 

3. Wij geven geen zekerheid. Betalen wij niet 

meer? Dan hebben wij niet afgesproken dat u 

bijvoorbeeld recht heeft om onze wasstraten te 

verkopen om zo uw geld terug te krijgen. Wij 

spreken hierover niets af.
Kunnen wij de rente ver-

anderen?

Nee, de rente staat vast. Wij kunnen de rente dus 

niet veranderen. 
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Obligaties zijn op naam De obligaties zijn op naam. Dat betekent dat de 

eigenaar van de obligaties bij ons staat geregis-

treerd. De obligatie is geen fysiek stuk dat wij af-

geven. 
Rang van de obligaties De obligaties hebben onderling een gelijke rang. 

Dat betekent dat niemand die onze obligaties 

heeft, voorrang krijgt als wij onze afspraken over 

de obligaties niet nakomen.
U krijgt geen zekerhe-

den

U krijgt geen zekerheden. Betalen wij u niet? Dan 

heeft u niet het recht om bezittingen of inkomsten 

van ons te verkopen om alsnog betaald te krijgen.
U bent economisch eige-

naar van de obligaties

Niet u, maar Stichting NPEX Bewaarbedrijf koopt 

de obligaties bij ons. Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

is eigenaar van de obligaties. U bent economisch 

eigenaar. U bent dus wel de belegger. U krijgt na-

melijk de winst, maar ook het verlies als u verkoopt. 

U krijgt ook de rente en de lening terug. Hoe dat 

precies werkt, spreekt u af met Stichting NPEX Be-

waarbedrijf. Dit staat in het Reglement NPEX.

Betalen wij rente of de lening terug? Dan betalen 

wij dus aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Stich-

ting NPEX Bewaarbedrijf betaalt u.
U heeft een NPEX reke-

ning nodig

U heeft een NPEX rekening nodig bij Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf. Daarop staat hoeveel obliga-

ties u heeft gekocht. U betaalt kosten om een re-

kening bij NPEX te hebben. Daarover leest u hier-

boven in de tabel bij ‘kosten’. 

U maakt afspraken met Stichting NPEX Bewaarbe-

drijf over de NPEX rekening. Die staan in het Regle-

ment NPEX, zoals dit van tijd tot tijd geldt en kan 

wijzigen. Dit reglement vindt u op de website van 

NPEX: www.npex.nl. Meer informatie over Stich-

ting NPEX Bewaarbedrijf leest u in hoofdstuk 4.

Het kan zijn dat u geen NPEX rekening kunt ope-

nen. Dat is zo als de regels van de Amerikaanse be-

lastingwet FATCA (Foreign Account Tax Complian-

ce Act) voor u gelden. Kunt u geen NPEX rekening 

openen? Dan kunt u de obligaties niet kopen. 
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U heeft een bankreke-

ning bij een Europese 

bank nodig

U heeft een bankrekening nodig bij een bank in 

de Europese Unie om een NPEX rekening te kun-

nen openen bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Die 

gebruikt Stichting NPEX Bewaarbedrijf om vast te 

stellen wie u bent. Dit werkt zo:

De bank waar u uw bankrekening heeft, heeft 

vastgesteld wie u bent. Stichting NPEX Bewaar-

bedrijf hoeft dat niet opnieuw te doen. U moet 

daarom een bedrag overmaken van deze bankre-

kening naar de bankrekening van Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Dan kan Stichting NPEX Bewaarbe-

drijf bij die andere bank uw gegevens opvragen. 
In het register staat op 

hoeveel obligaties u 

recht heeft

Stichting NPEX Bewaarbedrijf heeft een register. 

In dat register houdt Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

precies bij wie een NPEX rekening heeft en op hoe-

veel obligaties een belegger recht heeft. 
Stichting Obligatiehou-

dersbelangen 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in 

het belang van alle beleggers samen. Betalen wij 

bijvoorbeeld de rente niet? Of betalen wij de le-

ning niet terug? Dan mag Stichting Obligatiehou-

dersbelangen maatregelen treffen. Meer hierover 

leest u in de trustakte. Die trustakte vindt u in bij-

lage 1 van dit prospectus. 
U gaat akkoord met de 

afspraken in de trustakte

Wij maken afspraken met Stichting Obligatiehou-

dersbelangen. Die afspraken staan in de trustakte. 

Die vindt u als bijlage 1 bij dit prospectus. Die af-

spraken gelden ook voor u. Stichting Obligatie-

houdersbelangen mag bijvoorbeeld het volgende 

doen:

1. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag eisen 

dat wij onze afspraken nakomen die in dit pros-

pectus staan. Stichting Obligatiehoudersbelan-

gen mag hiervoor ook een procedure starten bij 

een rechter. U mag dit niet zelf doen.

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met 

ons de afspraken in het prospectus veranderen. 

3. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met 

ons afspreken dat wij u later mogen betalen. 
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U kunt gratis uw auto 

wassen

Koopt u 5 obligaties? Dan kunt u 1 jaar lang onbe-

perkt uw auto wassen in al onze BOB-wasstraten. 

Koopt u 25 obligaties? Dan kunt u onbeperkt uw 

auto wassen in al onze BOB-wasstraten totdat wij 

de lening hebben terugbetaald. 

De volgende regels gelden:

1. U kunt de auto wassen volgens het BOB on-

beperkt abonnement. Daarvoor krijgt u het 

volgende:

- De auto aan de buitenkant wassen

- De velgen wassen

- De bodem van de auto wassen

- Polish aanbrengen op de auto

- De auto drogen

- De auto extra drogen

  Wilt u meer? Dan kan dat. U moet u daar-

voor wel bijbetalen. 

2. U krijgt een kleine sticker met sensor op uw 

auto. Met die markering herkennen onze 

wasstraten uw auto.

3. Alle regels van het BOB onbeperkt abonne-

ment gelden. Alleen de regels over de kos-

ten van het abonnement gelden niet voor u.

5.3 De obligaties zijn achtergesteld

Met deze obligaties lenen wij geld van u. Wij lenen ook geld van anderen. Gaan wij failliet, 

vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van betaling) of worden wij ont-

bonden? En krijgen anderen nog geld van ons? Dan betalen wij eerst die anderen. Pas als die 

anderen zijn betaald, zullen wij de lening en de rente betalen.

Wij hebben op dit moment een lening van Coöperatieve Rabobank U.A. Wij hebben afge-

sproken wie als eerste en wie als laatste recht heeft op terugbetaling van de lening. Dit is de 

volgorde op het moment dat wij de obligaties hebben uitgegeven:

1. Coöperatieve Rabobank U.A. 

2. Deze obligaties

Deze volgorde betekent dat eerst Coöperatieve Rabobank U.A. recht heeft op betaling van de 

rente en terugbetaling van de lening. Is er nog geld over? Dan heeft u, samen met de andere 

beleggers, recht op terugbetaling van de lening. 

Lenen wij in de toekomst nog van anderen geld? Dan kunnen wij afspreken dat die anderen 



32

ook eerder betaald krijgen dan u. Wij willen in de nabije toekomst nog meer geld lenen.  

Hierover leest u in hoofdstuk 9.

5.4 Wij mogen de lening eerder terugbetalen

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Dat zullen wij niet eerder dan na 3 jaar doen. Daar-

mee bedoelen wij 3 jaar nadat u het geld heeft uitgeleend. Dat mag alleen de hele lening zijn. 

Dat beslissen wij. U kunt niet beslissen om de lening eerder terug betaald te krijgen. 

Betalen wij de lening eerder terug? Dan laten wij dat weten op de website van NPEX.  

Dat doen wij minimaal 4 weken van tevoren. Op de website van NPEX staat ook hoeveel wij 

van de lening terugbetalen. Wij betalen hetzelfde bedrag per obligatie terug. 

Betalen wij de lening eerder terug? Dan betalen wij ook meteen rente die u op dat moment 

nog van ons moet krijgen voor de obligaties. Dat is de rente tot aan de dag dat wij u terugbe-

talen. Ook betalen wij dan een extra bedrag. Dat werkt zo. 

Betalen wij terug in het vierde jaar? Dan betalen wij 3 % over het eerder terugbetaalde be-

drag.

Betalen wij terug in het vijfde jaar? Dan betalen wij 2% over het eerder terugbetaalde bedrag.

Betalen wij terug in het zesde jaar? Dan betalen wij 1% over het eerder terugbetaalde bedrag.

Stel wij betalen € 1.000 in het vierde jaar. Dan betalen wij 3% van € 1.000. Dat is € 30. Wij  

betalen dan €30 extra. In totaal betalen wij dus € 1.030.

5.5 Wanneer kunt u uw lening en rente niet meer eisen?

Wij betalen de lening terug. Ook betalen wij rente. Wij spreken af wanneer wij de lening 

terugbetalen en wanneer wij rente betalen. Betalen wij niet terug? Dan heeft Stichting Obli-

gatiehoudersbelangen 5 jaar om het bedrag dat u via Stichting NPEX Bewaarbedrijf aan ons 

heeft geleend van ons te eisen. Dat geldt ook voor de rente. Die periode van 5 jaar begint op 

de dag dat wij u hadden moeten betalen. 
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6. Als u obligaties wilt kopen

Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen? Dan leest u hieronder hoe u 

dat kunt doen. Wilt u onze obligaties kopen van een andere belegger op het handelsplatform 

van NPEX? Dan kunt u op de website van NPEX lezen hoe u dat kunt doen. Dat staat dus niet 

in dit prospectus. 

6.1 U schrijft in en u betaalt

Om obligaties te kunnen kopen, moet u 2 dingen doen:

1. U vult het inschrijfformulier in. Het inschrijfformulier staat op de website van NPEX: 

 www.npex.nl/bobautowas. Heeft u uw inschrijfformulier verstuurd? Dan kunt u uw in-

schrijving niet meer veranderen. NPEX geeft uw opdracht aan ons door. 

 

NPEX moet het inschrijfformulier uiterlijk op maandag 3 juli 2017 om 17:00 uur hebben 

ontvangen. Dan stopt de periode om in te schrijven voor deze obligaties. Wij kunnen 

deze datum veranderen. Wij kunnen een eerdere datum kiezen. Dat kunnen wij bijvoor-

beeld doen als wij genoeg inschrijvingen hebben om de 2.499 obligaties te verkopen. 

Wij kunnen ook een latere datum kiezen. Dat kunnen wij doen als we nog niet genoeg 

inschrijvingen hebben als de inschrijfdatum stopt. Veranderen wij de inschrijfdatum? Dan 

laten we dat weten op de website van NPEX. 

2. U betaalt het bedrag waarvoor u obligaties wilt kopen. Dat doet u door het hele bedrag 

over te maken op de bankrekening van Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Het bankrekening-

nummer van Stichting NPEX Bewaarbedrijf is NL59 INGB 0661 4576 72. Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf betaalt ons. U moet het bedrag uiterlijk op maandag 3 juli 2017 om 17:00 

uur hebben betaald. Hoe eerder u betaalt, hoe groter de kans dat u obligaties krijgt. Dat 

leggen wij hieronder, onder het tijdschema, verder uit.

Wij gebruiken het volgende tijdschema:

Maandag 3 juli 2017 om 17.00 uur

De inschrijfperiode stopt. Op dat moment moet NPEX het inschrijfformulier en de betaling van 

u hebben ontvangen.

Woensdag 5 juli 2017

Wij maken op de website van NPEX bekend hoeveel inschrijvingen wij hebben geaccepteerd. 

Wij maken op de website van NPEX ook bekend wat het totale bedrag is dat wij hebben ont-

vangen. 

Maandag 10 juli 2017

Wij geven de obligaties uit. Dit gebeurt er allemaal op deze dag:
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1. Wij hebben het geld van de obligaties van Stichting NPEX Bewaarbedrijf ontvangen. 

2. Wij zorgen ervoor dat Stichting NPEX Bewaarbedrijf de obligaties krijgt. 

3. Stichting NPEX Bewaarbedrijf registreert in haar administratie op hoeveel obligaties  

iedere belegger recht heeft.

4. Stichting NPEX Bewaarbedrijf stuurt alle beleggers een bericht. Dan weet u of u obliga-

ties heeft gekregen en zo ja, hoeveel obligaties u heeft gekregen. 

5. De afspraken over de obligaties gelden vanaf nu tussen u, Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

en ons. 

6. Wij betalen vanaf nu rente. 

7. Als u wilt, mag u vanaf nu de obligaties verkopen op het handelsplatform van NPEX. 

Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt dan u op uw inschrijfformulier heeft aangegeven. 

Of dat u geen obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als meer personen onze obligaties willen kopen 

dan wij verkopen. In dat geval kijken wij naar het moment dat wij uw betaling hebben ont-

vangen. Wij houden dan de volgorde van ontvangen betalingen aan. Zijn al onze obligaties 

verkocht voordat wij uw inschrijfformulier ontvangen? Dan krijgt u uw geld terug. Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf maakt het geld over naar de bankrekening die u heeft gebruikt om te 

betalen. Dat doet Stichting NPEX Bewaarbedrijf op maandag 10 juli 2017. Behalve als wij de 

datum om in te schrijven hebben veranderd. Dan krijgt u uw geld 3 werkdagen na die nieuwe 

datum terug.

6.2 Wij kunnen de aanbieding stoppen

Wij kunnen de aanbieding van de obligaties stoppen. Dat doen wij niet zomaar. Dat kunnen wij 

doen als wij vinden dat wij niet genoeg inschrijvingen hebben ontvangen. Wij willen minimaal  

€ 1.200.000 lenen. Hebben wij niet genoeg inschrijvingen? Dan zullen wij de aanbieding stop-

pen. Dat mogen wij besluiten. 

Stoppen wij de aanbieding? Dan zetten wij een bericht op onze website www.bobautowas.

nl/obligaties en de website van NPEX (www.npex.nl/bobautowas). Ook stuurt Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf u een e-mail als u al heeft ingeschreven. Heeft u ook al betaald aan Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf? Dan krijgt u uw geld binnen 5 dagen terug na deze e-mail. Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf maakt het geld over naar de bankrekening die u heeft gebruikt om te 

betalen. U krijgt in dat geval geen rente betaald. 
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7. Als u obligaties wilt verkopen

U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX

Wilt u niet wachten tot wij de lening terugbetalen? Dan mag u de obligaties verkopen. U kunt 

de obligaties alleen aan een andere belegger bij NPEX verkopen. U kunt de obligaties niet 

overmaken naar een andere beleggingsrekening buiten NPEX. 

Hoe kunt u verkopen aan een andere belegger bij NPEX? 

Hoe u de obligaties verkoopt, werkt zo: 

U zet uw obligaties te koop op het handelsplatform van NPEX. Andere beleggers kunnen dan 

bieden op uw obligaties. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. De persoon 

die de obligaties van u koopt, heeft ook een NPEX rekening. Die persoon krijgt dan de obli-

gaties op zijn NPEX rekening. Hoe u precies de obligaties verkoopt, spreekt u met NPEX af als 

u de NPEX rekening opent. 

Verkoopt u obligaties? Dan krijgt u de prijs waarvoor u de obligatie heeft verkocht. Ook  

betaalt u kosten aan NPEX voor het verkopen van beleggingen op het handelsplatform. Welke 

kosten dat zijn, spreekt u af met NPEX. Die kosten staan ook op de website van NPEX. 

Stopt de samenwerking met NPEX? En wilt u verkopen? 

Dat kan. Stichting NPEX Bewaarbedrijf houdt de obligaties dan niet langer. U krijgt de obliga-

ties dus zelf. Dat betekent dat wij in ons register met beleggers administreren dat u de obliga-

ties heeft en hoeveel obligaties u heeft.

Heeft u een koper gevonden voor de obligaties? Dan stuurt u ons het contract met de koper. 

In dit contract moet u vastleggen op welke dag de koper de obligaties moet ontvangen. Dan 

zullen wij dit in onze administratie op die datum aanpassen. 
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8. Informatie over ons

8.1 Wat doen wij?

Wij zijn een carwash bedrijf. Wij geloven dat alles wat schoon en zuiver is, een frisse geest 

geeft. Want alles wat schoon is, voelt goed. 

In alles wat we doen staan onze drie kernwaarden centraal. Deze kernwaarden zijn allemaal 

even belangrijk voor de manier waarop wij werken:

Verrassend: door onze benadering om onze klanten een optimale beleving te geven in 

de wasstraat. Wij willen verrassen met nieuwe services en nieuwe apparatuur.

Vernieuwend: door onze wastechnieken en wasmiddelen te vernieuwen.

Sympathiek: door onze deskundigheid, betrokkenheid en passie willen we onze klan-

ten de beste aandacht geven.

Wij hebben 3 wasstraten: in Rotterdam, Schiedam en Delft. 

In de groep van bedrijven waar wij bij horen worden in totaal 17 wasstraten geëxploiteerd. 

Deze wasstraten zijn verspreid over heel Nederland. Naast onze wasstraten in Rotterdam, 

Schiedam en Delft gaat het om Amsterdam, Zoetermeer, Berkel en Rodenrijs, Velserbroek, 

Zaandam, Hilversum, Utrecht, Weesp, Dordrecht en Almere. Verder heeft onze groep wasstra-

ten in Nijmegen en Cuijk. Ook zijn er twee wasstraten op Curaçao. 

Hoe werken onze wasstraten?

Snelheid is voor ons belangrijk. Snelheid is de belangrijkste en de meest onderschatte kwali-

teit van een autowasstraat. Veel mensen hebben een hekel aan wachten en vooral aan wach-

ten in een rij. Onze wasstraten hebben daarom kettingbanen. 

Op een kettingbaan kunnen meerdere auto’s tegelijk worden gewassen. In de kleinere was-

straten (Delft) kunnen op de kettingbaan 60 auto’s per uur worden gewassen. In de grotere 

wasstraten (Schiedam en Rotterdam) kunnen tot wel 150 auto’s per uur worden gewassen. 

Wij hebben de machines in de wasstraat, de shampoos en het proces zo ingericht dat voor-

wassen van de auto niet meer nodig is. Een goede indruk van onze wasstraat krijgt u als u 

deze korte film bekijkt: https://youtu.be/aEzvzTFmMkc Deze film staat ook op onze website  

www.bobautowas.nl en op de website www.npex.nl/bobautowas.

Uit onderzoeken blijkt dat het interieur van auto’s veel meer bacteriën bevatten dan open-

bare toiletten. Bron: http://thenewswheel.com/bacteria-on-car-seats-toilet-clean/ Daarom hebben wij de interieur-

baan ontwikkeld. Op de interieurbaan wordt de auto aan de binnenkant schoongemaakt. 
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Binnen 7 minuten worden op de interieurband meerdere auto’s tegelijk aan de binnenkant 

schoongemaakt. Deze interieurbaan staat in de wasstraten in Schiedam, Amsterdam, 

 Velserbroek en Curaçao. In deze korte film krijgt u een goede indruk van de interieurbaan: 

https://youtu.be/HNauXEhlunw. Deze film staat ook op onze website www.bobautowas.nl en 

op de website www.npex.nl/bobautowas. 

Naast de kettingbaan en de interieurbaan bieden wij bij de wasstraat wasboxen en stofzuigers 

aan. Daar kan de auto zelf worden schoongemaakt. Dat geldt ook voor bijna alle wasstraten 

van de bedrijven uit onze groep. Verder verkopen wij producten die gebruikt worden voor het 

wassen van de auto, zoals doekjesautomaten. 

In onze wasstraten bieden wij de volgende mogelijkheden:

	 In Schiedam hebben wij twee kettingbanen, een interieurbaan, een poetsstraat, een 

stofzuigerplein en wasboxen.

	 In Rotterdam hebben wij een kettingbaan, een stofzuigerplein en wasboxen.

	 In Delft hebben wij een kettingbaan, een stofzuigerplein en wasboxen.

Wij bieden verschillende abonnementen

Onze klanten betalen per wasbeurt. De prijs die klanten betalen, hangt af van het product dat 

een klant afneemt. 

Om klanten aan ons te binden, bieden wij de waspas aan. Dat is een pas met een barcode. Klanten 

kunnen geld op deze waspas storten. Dat is het waspastegoed. De klant krijgt daarmee korting 

op onze prijzen.

Daarnaast hebben wij het BOB onbeperkt abonnement. De klant mag de auto daarmee onbeperkt 

wassen volgens het normale programma. De klant betaalt hiervoor een vast bedrag per maand. 

De klant heeft de mogelijkheid om het programma te upgraden naar een intensief programma. 

Met het intensieve programma wordt ook de binnenreiniging gedaan. De klant krijgt hiervoor 

dan een korting.

Wij denken aan het milieu

Wij zijn een duurzaam bedrijf. Wij hebben daarvoor de volgende maatregelen genomen:

1. Wij hergebruiken water. Dat geldt voor ruim 80% van het water dat wij gebruiken in de 

wasstraat. Wij hebben hiervoor een eigen waterrecyclingsysteem ontworpen.

2. Wij gebruiken niet teveel energie, water en schoonmaakmiddelen. Wij passen dit aan 

per auto. Dat werkt zo. Is de auto erg vies? Dan gebruiken wij meer energie, water en 

schoonmaakmiddelen. Is de auto niet erg vies? Dan gebruiken wij minder energie, water 

en schoonmaakmiddelen. Wij hebben hiervoor een eigen besturingssysteem ontwikkeld.  

Dat hebben wij gedaan samen met het Canadese bedrijf Kesseltronics Systems en de 

Duitse besturingsbouwer Bock, in samenwerking met onze leverancier van de wasstra-

ten, de firma Holz. Dit systeem heet ECOFLEX. In deze korte film ziet u hoe dit werkt: 

https://youtu.be/HXmpiyiAres. Deze film staat ook op onze website en op de website 

www.npex.nl/bobautowas. 
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Deze maatregelen gelden voor al onze wasstraten en ook voor de wasstraten van de bedrijven 

uit onze groep.

De BOB Academy

Ons personeel is belangrijk voor onze klant en voor ons. Daarom besteden wij, samen met de 

bedrijven uit onze groep, veel aandacht aan de ontwikkeling van ons personeel. Iedere mede-

werker krijgt een opleiding bij de start. Ook daarna blijven wij onze medewerkers trainen. Per 

1 september 2017 worden deze trainingen en opleidingen ondergebracht in de BOB Academy. 

Wij trainen onze medewerkers op de volgende gebieden:

• verkopen in 30 seconden

• klachtafhandeling

• wasstraattechniek

• omgaan met agressie

• stappenplan interieurbaan

De trainingen worden doorlopend gevolgd door ons personeel. Daardoor kan ons personeel 

zich verder verbeteren en groeien. Voor de trainingen hebben wij een fulltime trainer.  

Wij zijn een sociaal en maatschappelijk bedrijf

Een deel van onze medewerkers is bij ons binnengekomen via Wajong-trajecten, na uitval op 

school of via reclassering. Dit zijn vaak onze loyaalste en meest gemotiveerde medewerkers. 

Wij geven een aantal succes story’s van medewerkers uit de groep van bedrijven waar wij bij 

horen.

Klaas

Klaas is op zijn vijftiende bij ons komen werken. In die tijd was hij nog leerplichtig. Hij kon op 

school niet goed aarden en hij was niet gemotiveerd om te leren. Door vrijstellingen en een 

opleidingstraject bij ons is hij fulltime bij ons in dienst gekomen. In de afgelopen 17 jaar is hij 

met ups en downs gegroeid binnen de organisatie. Van wasstraatmedewerker, hulpmonteur, 

montage monteur, montage leider, servicemonteur, teamleider wasstraat tot manager van 3 

wasstraten. Inmiddels heeft hij de verantwoordelijkheid over ongeveer 25 medewerkers. 

Patrick

Patrick is 6 jaar geleden bij ons bedrijf terecht gekomen via reclassering. Hij was in de crimi-

naliteit terecht gekomen. De eerste 2 jaar waren best lastig voor onze teamleider, omdat Pa-

trick nog regelmatig terugviel in oude gebruiken, regelmatig te laat op zijn werk was en zelfs 

wel eens zonder reden niet kwam. De teamleider herkende het talent in Patrick en hield vol.  

Inmiddels is Patrick zelf teamleider en geeft leiding aan een team van 8 medewerkers.
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Mark

Mark heeft een groot deel van zijn jeugd niet thuis doorgebracht. Kort na zijn geboorte zijn 

zijn ouders uit elkaar gegaan en was zijn moeder niet in staat hem op te voeden, omdat ze 

een drugverslaving had. Zijn vader kreeg een nieuwe relatie en Mark werd door zijn ‘nieu-

we’ moeder geestelijk en lichamelijk mishandeld. Zijn vader kwam in de criminaliteit terecht 

en moest uiteindelijk een gevangenisstraf van 6 jaar uitzitten. Mark werd uit huis geplaatst, 

kwam in tehuizen en bij pleeggezinnen terecht. Na een periode van drank- en drugproble-

matiek weet hij zich te vermannen en komt in dienst bij ons. Inmiddels neemt hij steeds meer 

verantwoordelijkheden en wordt binnen ons bedrijf gezien als talent. Wij verwachten dat ook 

hij binnen afzienbare tijd doorgroeit. 

Lucien

Lucien heeft al een groot aantal jaren gewerkt in een carwash en zijn droom is een eigen 

wasstraat te beginnen in Suriname. Zes jaar gelden is hij in een vechtpartij verzand geraakt. 

Daarbij is hij heel hard tegen het hoofd geslagen en raakte in coma. Toen hij uit coma ont-

waakte, bleek hij half verlamd te zijn. Zijn linkerarm en linkerbeen konden niet meer normaal 

functioneren. Hij heeft er werkelijk alles aan gedaan om te revalideren. Hij kan inmiddels 

weer lopen, maar zijn linkerarm kan hij nog steeds niet gebruiken. Hij werkt wel nog steeds 

bij ons, altijd blij en met een enorme glimlach. Hopelijk kunnen we samen zijn droom in  

Suriname ooit waarmaken. 

8.2. Hoe ziet ons bedrijf er uit?

 

Wij maken onderdeel uit van een groep bedrijven. Onze uiteindelijke aandeelhouder is de 

heer M.P. de Graaf. De heer M.P. de Graaf heeft twee houdstervennootschappen. Dat zijn  

M.P. de Graaf Holding B.V. en SOP Group B.V. Hieronder ziet u in twee overzichten welke be-

drijven onderdeel zijn van de groep.
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ACE Carwash Systems B.V.

BOB Autowas B.V.

Locatie’s: Schiedam, 
Rotterdam, Delft

M.P. de Graaf 
Onroerend Goed B.V. 

Wasboxlocatie’s:
Almere (4x), Weesp

BOB Autowas Amsterdam B.V.

Locatie’s: 
Amsterdam, Sloterdijk

BOB Autowas 2 B.V.

Locatie’s: 
Velserbroek, Zaandam

BOB Autowas 4 B.V.

Inactieve BV voor nieuwe 
vestigingen

BOB Autowas 
Nederland B.V.

Management BV

Autospa B.V.

3-P Carwash B.V.

Wash & Go Cuijk B.V.

Locatie’s: Cuijk, Nijmegen

BOB Autowas 
Amsterdam-Noord B.V. 

Locatie Amsterdam-Noord

BOB Autowas 3 B.V.

Locatie’s: 
Hilversum, Utrecht. 

M.P. De Graaf 
Holding B.V.

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

100%
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Hieronder geven wij u een korte beschrijving van deze bedrijven:

M.P. de Graaf Holding B.V. is een 100% vennootschap van de heer M.P. de Graaf. Deze vennootschap heeft geen andere activiteiten dan het houden 

van dochtervennootschappen en deelnemingen.

ACE Carwash Systems B.V. is een 100% dochter van M.P. de Graaf Holding. ACE Carwash Systems B.V. is verantwoordelijk voor het (full service) 

onderhoud van wasstraten en van de levering en montage van nieuwe wasstraten. ACE Carwash Systems B.V. doet dit voor wasstraten in hoofdza-

kelijk Nederland.

BOB Autowas B.V. is een 100% dochter van M.P. de Graaf Holding B.V. BOB Autowas B.V. exploiteert de wasstraten in Schiedam, Rotterdam en Delft. 

M.P. de Graaf Onroerend Goed B.V. is een 100% dochter van M.P. de Graaf Holding B.V. en exploiteert een 5-tal 24/7 wasboxen in Almere en in 

Weesp onder de naam BOB Autowas. 

BOB Autowas Amsterdam B.V. is een 50% dochter van M.P. de Graaf Holding B.V. BOB Autowas Amsterdam B.V. exploiteert een wasstraat in Amsterdam. 

BOB Autowas 2 B.V. is een 50% dochter van M.P. de Graaf Holding B.V. BOB Autowas 2 B.V. exploiteert een wasstraat in Velserbroek en Zaandam. 

 

BOB Autowas 4 B.V. is een 100% dochter van M.P. de Graaf Holding. Op dit moment zijn er geen activiteiten in deze vennootschap. 

BOB Autowas Nederland B.V. is een 100% dochter van M.P. de Graaf Holding B.V. BOB autowas Nederland B.V. verricht het dagelijkse management 

van de wasstraten uit de groep van M.P. de Graaf Holding B.V.

BOB Autowas Amsterdam-Noord B.V. is een 100% dochter van BOB Autowas Nederland B.V. en exploiteert een wasstraat in Amsterdam-Noord. 

BOB Autowas 3 B.V. is een 50% dochter van BOB Autowas Nederland B.V. en 50% dochter van een mede-investeerder in deze B.V. BOB Autowas 3 

B.V. exploiteert een wasstraat in Hilversum en in Utrecht. 

Autospa B.V. is een 50% dochter van M.P. de Graaf Holding. Autospa B.V. is deskundig op het gebied van full detailing en dieptereiniging van zowel 

de binnenkant als de buitenkant van een auto. Het betreft een nieuwe vennootschap.

3-P Carwash B.V. is een 50% dochter van M.P. de Graaf Holding. 3-P Carwash B.V. ontwikkelt en produceert POP-UP wasbox systemen. Dit betreft 

een nieuw concept dat in 2017 op de markt zal komen.

Wash & Go Cuijk B.V. is een 100% dochter van M.P. de Graaf Holding. Wash & Go Cuijk B.V. exploiteert een wasstraat in Cuijk en in Nijmegen. 

SOP GROUP B.V. is een 100% vennootschap van de heer M.P. de Graaf. Deze vennootschap heeft geen andere activiteiten dan het houden van 

dochtervennootschappen en deelnemingen.

Caribbean Carwash Exploitatie B.V. is een 50% dochter van SOP GROUP B.V. Caribbean Carwash Exploitatie B.V. exploiteert twee wasstraten 

in Curaçao (BOB Autowas Zeelandia en BOB Autowas Veeris). 

Autoradam Westpoort B.V. is een 50% dochter van SOP GROUP B.V. Autoradam Westpoort B.V. exploiteert een wasstraat in Westpoort in 

Amsterdam. 

Carwash Experience Dordrecht B.V. is een 25% dochter van SOP GROUP B.V. Carwash Experience Dordrecht B.V. exploiteert een wasstraat in 

Dordrecht.

Autoradam 
Westpoort B.V. 

Locatie: 
Amsterdam Westpoort

Carwash Experience 
Dordrecht B.V. 

Locatie 
Bob Autowas Dordrecht

Carribean Carwash 
Exploitatie B.V.

Curaçaose vennootschap
2 loc. Bob Autowas Curaçao

SOP GROUP B.V

50% 25% 50%
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8.3 Onze plannen

In Nederland rijden ongeveer 7,9 miljoen personenauto’s. Personenauto’s zijn gemiddeld 8,4 

keer per jaar gewassen in 2015. Deze wasbeurten worden op verschillende wijze uitgevoerd, 

bijvoorbeeld in wasstraten, thuis met de hand, in wasboxen en in roll-overs (een ruimte waar-

bij de auto stilstaand door een machine wordt gewassen). Samen worden er in Nederland 

in 2015 gemiddeld ruim 66 miljoen wasbeurten uitgevoerd. In Nederland vindt 35% van het 

aantal wasbeurten plaats in de wasstraat. Dat zijn dus gemiddeld 23 miljoen wasbeurten in de 

wasstraat. Bron: Bovag, Wassen in Cijfers 2015.

In 2016 zijn er in totaliteit ruim 1 miljoen auto’s gewassen in al onze wasstraten van de  

bedrijven van de groep. In onze wasstraten in Schiedam, Rotterdam en Delft zijn in 2016 ruim 

340.000 auto’s gewassen, een stijging van 26% ten opzichte van 2015.

Wij verwachten dat deze stijgende trend zich doorzet en dat er de komende jaren meer auto’s 

zullen worden gewassen. De stijging is voor een deel toe te rekenen aan nieuwe klanten en 

bestaande klanten hebben in 2016 vaker de wasstraat bezocht. Dit is mede ingegeven in de 

intensivering van het promoten van de loyaliteitsprogramma’s, zoals de waspassen en door de 

introductie van het BOB onbeperkt abonnement in 2016. 

  

De groep van bedrijven waar wij bij horen wil in 5 jaar groeien naar ongeveer 50 wasstraten in 

Nederland. Zij wil dit doen door nieuwe wasstraten te bouwen en bestaande wasstraten over 

te nemen. Of zij wil dit doen door samen te werken met bestaande wasstraten of onze eigen 

wasstraten uit te breiden. In die laatste situatie wil zij alle werkzaamheden van de wasstraat 

uitvoeren (de exploitatie) en ook de naam BOB Autowas aan de wasstraat geven. Zij is dan 

geen eigenaar van de wasstraat, maar huurt het vastgoed en/of de machine. 

Wijzelf onderhandelen op dit moment over 5 projecten:

•	 Nieuwbouw van één wasstraat met gebouw

•	 Nieuwbouw van één wasstraat in een bestaand gebouw

•	 Overname van drie exploitaties van wasstraten

Als onze groep groeit, heeft dat voordelen:

1. De naam BOB Autowas wordt bekender. Daardoor kan er worden samengewerkt met an-

dere bedrijven zoals autoleasebedrijven, autodealers, auto-importeurs en supermarkten. 

2. De kosten voor het maken van reclame kunnen door meer wasstraten worden betaald. 

Daarmee worden de kosten per wasstraat lager.

3. Er kan een korting worden gekregen als groter wordt ingekocht. Bijvoorbeeld voor  

apparatuur, onderhoud, bedrijfskleding, vlaggen, shampoos, waxen, energie en water. 

Ook wij willen dus groeien. Daarvoor willen wij geld van deze obligaties gebruiken. Hierover 

leest u in hoofdstuk 9. 

Let op: in dit onderdeel hebben wij informatie opgenomen van derden. Deze informatie is 
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correct weergegeven en voor zover wij weten en hebben kunnen opmaken uit de door de 

betrokken derde gepubliceerde informatie, zijn er geen feiten weggelaten waardoor de weer-

gegeven informatie onjuist of misleidend zou kunnen zijn.

8.4. Belangrijkste markten

Wij zijn actief in Nederland in de autowasmarkt. 

De autowasmarkt bevindt zich wereldwijd en met name in Nederland eigenlijk nog in de pio-

niersfase. Er heeft nauwelijks of geen ketenvorming plaatsgevonden en de meeste wasstraten 

zijn eigendom van afzonderlijke op zich zelf staande vennootschappen of privépersonen en 

worden geëxploiteerd door diezelfde personen. Bron: ICA (International Carwash Association). 

Waar in andere branches professionalisering en schaalvergroting heeft plaatsgevonden, is dat 

in deze branche dus nog niet gebeurd. Denk aan supermarkten (zoals AH, Jumbo, Tesco, Wall-

mart), (fast-)food ketens (zoals McDonalds, Burger King, Starbucks), sportscholen (zoals Basic-fit). 

Let op: in dit onderdeel hebben wij informatie opgenomen van derden. Deze informatie is 

correct weergegeven en voor zover wij weten en hebben kunnen opmaken uit de door de 

betrokken derde gepubliceerde informatie, zijn er geen feiten weggelaten waardoor de weer-

gegeven informatie onjuist of misleidend zou kunnen zijn.

8.5. Trends

Wij zien een aantal ontwikkelingen die risico´s maar mogelijk ook kansen voor ons opleveren. 

Er komen zelfrijdende auto’s

In de auto-industrie zijn veel innovaties. Zo weten wij dat er mogelijk zelfrijdende auto’s wor-

den ontwikkeld. Deze ontwikkelingen zijn mogelijk een kans voor ons. Deze zelfrijdende auto’s 

moeten ook gewassen worden. Het wassen kan dan mogelijk een vast onderdeel worden in 

het geautomatiseerde proces. Mogelijk kan het wasproces op een moment plaatsvinden als de 

auto niet wordt gebruikt, waardoor de capaciteit in de wasstraten beter kan worden verdeeld.

Auto delen

Een trend van de laatste jaren is om de auto te delen. Dat betekent dat minder mensen een 

auto hebben. Dat betekent dat de auto vaker moet worden gewassen, zowel aan de buiten-

kant als het interieur. Dit sluit goed aan bij onze abonnementsvorm, BOB onbeperkt. 

Over de risico´s hiervan leest u in hoofdstuk 3.2.

8.6. Belangrijkste contracten 

Wij hebben geen belangrijke contracten gesloten buiten onze normale bedrijfsuitoefening. 

Wel hebben wij natuurlijk contracten gesloten voor onze wasstraten. Zo hebben wij huurcon-

tracten voor de wasstraten in Schiedam, Rotterdam en Delft. 
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Voor onze wasstraat in Rotterdam hebben wij een huurcontract voor 10 jaar. Het contract is 

gestart op 1 oktober 2013 en duurt dus nog tot 1 oktober 2023. In 2017 betalen wij € 72.490 

per jaar aan huur. Dit bedrag kan ieder jaar veranderen. Dit kan ieder jaar maximaal 4% hoger 

worden. Wij hebben een bankgarantie gegeven van € 16.339 voor de betaling van de huur-

prijs. 

Voor onze wasstraat in Schiedam hebben wij een huurcontract voor 15 jaar. Het contract is 

gestart op 1 september 2010 en duurt dus nog tot 1 september 2025. In 2017 betalen wij € 

188.287 per jaar aan huur. Dit bedrag kan ieder jaar veranderen. Dit kan ieder jaar maximaal 

4% hoger worden. Wij hebben geen bankgarantie gegeven voor de betaling van de huurprijs. 

Voor onze wasstraat in Delft hebben wij een huurcontract voor 10 jaar. Het contract is gestart 

op 7 juni 2013 en duurt dus nog tot 7 juni 2023. Wij betalen € 70.000 per jaar aan huur. Deze 

huurprijs staat vast voor 10 jaar. Wij hebben geen bankgarantie gegeven voor de betaling van 

de huurprijs. 

8.7. Partijen waar wij mee samenwerken

Wij werken samen met verschillende partijen. Dat zijn partijen uit de groep waar bij horen. 

Wij werken samen met BOB Autowas Nederland B.V. Het team van BOB Autowas Nederland 

B.V. verzorgt het management van alle wasstraten in Nederland en dus ook voor onze wasstra-

ten. Wij hebben hiervoor een managementcontract afgesloten. BOB Autowas Nederland B.V. 

rekent een vast tarief per wasbeurt voor haar werkzaamheden.

Wij werken samen met ACE Carwash Systems B.V. ACE Carwash Systems B.V verzorgt de instal-

latie en het onderhoud van de wasstraten. Wij hebben hiervoor een servicecontract afgesloten 

voor onze wasstraten in Schiedam, Rotterdam en Delft. 

8.8. Wij hebben kwaliteitsnormen

Op verschillende manieren hebben wij aandacht voor de kwaliteit van onze bedrijfsvoering in 

de wasstraten: 

	 Onze wasstraten zijn technisch van een kwalitatief hoog niveau (van het merk HOLZ) 

en zijn grotendeels uitgevoerd in RVS (roestvrij staal). Samen met het servicecon-

tract is de technische continuïteit gewaarborgd. 

	 Interne veiligheidsprocedures borgen de veiligheid van het personeel en de klanten. 

De continue opleiding van personeel zorgt ervoor dat de procedures worden nage-

leefd.

	 Wij zijn lid van BOVAG autowasbedrijven. Dit betekent dat wij ons de verplichting 
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hebben opgelegd om met milieuvriendelijke producten te werken en dat we duur-

zaam met het waterverbruik omgaan. Wij vangen het water op, zuiveren het water 

en gebruiken het water weer opnieuw. Ongeveer 80% van ons waterverbruik wordt 

gerecycled. 

	 Er worden regelmatig legionella controles uitgevoerd door de BOVAG. 

	 In onze opleiding van het personeel besteden wij veel aandacht aan de techniek van 

de wasstraat en aan de communicatie met de klant. 

	 Ter voorkoming van schade aan auto’s in de wasstraat  wordt de klant vooraf geïn-

formeerd door de wasstraatmedewerker, als bijvoorbeeld de antenne niet is verwij-

derd, en middels tekstuele aanduidingen, zoals ‘voor eigen risico’, bij het inrijden 

van de wasstraat.  Daarnaast hebben wij camera’s en beveiligingssystemen die het 

proces vastleggen, waarmee eventuele discussie met de klant achteraf wordt voor-

komen. 

8.9. Belangrijkste investeringen

Wij hebben geen belangrijke investeringen gedaan sinds de laatst gepubliceerde jaarrekening.

8.10. Wij zijn samen verantwoordelijk voor de schulden met drie anderen in de fiscale eenheid 

Wij hebben samen met M.P. de Graaf Holding B.V., M.P. de Graaf Onroerend Goed B.V. en ACE 

Carwash Systems B.V. een lening van € 350.000 bij de Coöperatieve Rabobank U.A. Gebruikt 

één van deze vennootschappen deze lening? Dan zijn wij alle vier verplicht om deze terug te 

betalen. Of om de rente te betalen. 

Bovendien zijn wij gezamenlijk,  M.P. de Graaf Holding B.V., M.P. de Graaf Onroerend Goed 

B.V., ACE Carwash Systems B.V. en BOB autowas B.V. aansprakelijk voor de fiscale schulden in 

de fiscale eenheid.  

8.11. Geen belangrijke recente gebeurtenissen

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen sinds 31 december 2016 die voor ons van bijzonder van 

belang zijn en die van grote betekenis zijn voor onze solvabiliteit. De solvabiliteit berekenen 

wij door ons eigen vermogen te delen door ons totaal vermogen. Dat ziet er zo uit:

Eigen vermogen
_________________

Totaal vermogen

Onze solvabiliteit bedroeg per 31 december 2016 53%.
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8.12. Informatie over onze aandelen

Wij hebben voor een bedrag van € 18.200 aandelen geplaatst. Dit bedrag hebben wij ook ont-

vangen. Wij hebben in totaal 1.820 aandelen uitgegeven. Al onze aandelen zijn in handen van 

M.P. de Graaf Holding B.V. 

8.13. Wij keren geen winst uit aan onze aandeelhouders

Wij zullen geen winst (dividend) uitkeren aan onze aandeelhouder zolang wij niet alle rente 

voor de obligaties hebben betaald en zolang wij de obligaties niet hebben terugbetaald. Onze 

aandeelhouder heeft aangegeven hiermee akkoord te zijn. 
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9. Waarom willen wij de obligaties verkopen?

9.1. Onze reden om obligaties te verkopen

Wij willen maximaal € 2.499.000 lenen van beleggers. Met het geld van de obligaties willen wij 

verder groeien in Nederland. Wij willen dit doen door nieuwe wasstraten te bouwen of be-

staande wasstraten over te nemen. Of wij willen dit doen door samen te werken met bestaan-

de wasstraten of onze eigen wasstraten uit te breiden. Hierover leest u ook in hoofdstuk 8.3. 

Op dit moment onderhandelen wij over 5 projecten:

•	 Nieuwbouw van één wasstraat met gebouw

•	 Nieuwbouw van één wasstraat in een bestaand gebouw

•	 Overname van drie exploitaties van wasstraten

Voor deze uitbreidingen verwachten wij maximaal € 4.500.000 nodig te hebben. Afhankelijk 

van de verkregen gelden zullen wij het investeringsniveau aanpassen. Daarom willen wij naast 

deze obligaties € 2.000.000 lenen van Coöperatieve Rabobank U.A. Die lening zullen wij af-

sluiten als wij de obligaties hebben uitgegeven en wij overgaan tot het maken van afspraken 

over de nieuwbouw van de wasstraat of de overname van de exploitatie van een bestaande 

wasstraat.

Lenen wij minder dan € 2.499.000? Of het minimumbedrag van € 1.200.000? Dan kunnen wij 

minder geld investeren en minder groeien. Lenen wij minder? Dan zullen wij dus ook minder 

lenen van Coöperatieve Rabobank U.A. In dit schema hebben wij aangegeven waar wij het 

geld van de obligaties aan willen besteden:

Hier willen wij het geld aan besteden:

Als wij € 2.499.000 lenen en  

€ 2.000.000 van de bank, willen  

wij dit zo besteden:

Als wij € 1.200.000 lenen en bijvoorbeeld 

€ 800.000 van de bank, willen wij dit zo 

besteden:

Nieuwbouw 1 wasstraat inclusief ge-

bouw
€ 2.500.000 € 0

Nieuwbouw 1 wasstraat exclusief ge-

bouw
€ 1.700.000 € 1.700.000

Overname exploitatie 1 wasstraat € 120.000 € 120.000

Overname exploitatie 1 wasstraat € 120.000 € 120.000

Overname exploitatie 1 wasstraat € 60.000 € 60.000

Wij weten nu nog niet zeker of deze projecten zullen doorgaan en als zij allemaal doorgaan, 

in welke volgorde het zal zijn. Mochten deze projecten toch niet doorgaan, dan zullen wij op 

zoek gaan naar andere – vergelijkbare - groeimogelijkheden. 
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9.2. Onze kosten voor het aanbieden van de obligaties

Wij hebben een schatting van onze kosten gemaakt. Het kan zijn dat de kosten hoger of lager 

zijn dan wij verwachten. Wij verwachten de volgende kosten te hebben:

1. Kosten voor juridische en fiscale begeleiding. Deze kosten begroten wij op € 20.000.

2. Kosten voor marketing. Deze kosten begroten wij op € 10.000.

3. Kosten voor aansluiting op NPEX. Het gaat om een bedrag van € 5.000.

4. Kosten voor de succes fee aan NPEX. Dit bedrag hangt af van hoeveel obligaties wij ver-

kopen. Het gaat om een bedrag van maximaal € 74.970 (als wij 2.499 obligaties verkopen) 

en minimaal € 36.000 (als wij 1.200 obligaties verkopen).

Deze kosten zijn eenmalig. In totaal gaat het om minimaal € 71.000 en maximaal om € 109.970. 

Wij hebben ook andere kosten die horen bij onze obligaties. Het gaat om de volgende kosten:

1. Kosten voor de aansluiting op NPEX. Deze kosten begroten wij op minimaal € 5.000 per 

jaar en maximaal op € 10.000 per jaar. Het bedrag hangt af van hoeveel obligaties wij 

verkopen.

2.  Kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Het gaat om een bedrag van € 1.500 per 

jaar. Dit bedrag is voor het organiseren en voorzitten van de jaarlijkse vergadering. Stich-

ting Obligatiehoudersbelangen rekent een uurtarief van € 225 voor andere werkzaam-

heden als die er zijn. Meer over Stichting Obligatiehoudersbelangen leest u in hoofdstuk 

4.5 en in de bijlage. 

Al deze kosten zijn exclusief BTW.
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9.3. Hoe betalen wij de rente en de lening

Het terugbetalen van de lening

Wij zullen de lening aan u terugbetalen na 6 jaar. Dan zullen wij de lening terugbetalen. Wij 

zijn van plan om de lening terug te betalen op één van de volgende manieren:

1. Wij betalen terug uit de bestaande en toekomstige cash flow: als wij groeien, stijgt 

ook onze cash flow. Uit de cash flow willen wij u terugbetalen.

2. Wij betalen terug met een nieuwe lening: hebben wij onze cash flow nodig voor 

bijvoorbeeld onze groei? Dan kunnen wij geld lenen om deze obligaties terug te 

betalen.

3. Wij geven aandelen uit. Is onze cash flow onvoldoende om terug te betalen? Dan 

wij aandelen uitgeven en het geld gebruiken om terug te betalen.

Het betalen van de rente

Voor de obligaties betalen wij 7% rente per jaar. Lenen wij € 2.499.000? Dan betalen wij dus  

€ 174.930 per jaar aan rente. De rente willen wij aan u betalen uit onze cash flow.

9.4. Wie hebben er belang bij de uitgifte van deze obligaties?

Onze indirect bestuurder, de heer M.P. de Graaf, heeft indirect aandelen van ons. Als indirect 

aandeelhouder heeft hij belang bij onze groei en daarmee ook belang bij het succes van deze 

uitgifte van obligatie.
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10. Wie zijn de belangrijkste mensen in ons bedrijf? 

Ons bedrijf heeft personeel. Al ons personeel is belangrijk voor ons. Zij zorgen ervoor dat onze 

klanten met deskundigheid, betrokkenheid en passie worden behandeld. 

Dit zijn de belangrijkste personen in ons bedrijf:

	 De heer M.P. de Graaf

	 De heer E.J.H. Keijzer

	 De heer J-P. Voet

Wij hebben in totaal 39 personen die voor ons werken. Het kantooradres van al deze mensen 

is Gouwzeestraat 11 te Weesp en ‘s-Gravelandseweg 412 te Schiedam.

10.1. Onze bestuurder 

De heer M.P. de Graaf (via M.P. de Graaf Holding) is onze enige bestuurder en CEO. Hij heeft 

gestudeerd aan de TU Delft Chemische Technologie en is al ruim 20 jaar betrokken bij carwash 

bedrijven. Daarnaast is hij actief bij BOVAG, de branchevereniging voor mobiliteit in Neder-

land. Hij is voorzitter van de afdeling Autowasbedrijven van BOVAG sinds 2015. Ook is hij 

actief bij ICA. Dat is International Carwash Association, de internationale branchevereniging 

voor autowasbedrijven. Hij is lid van de Board of Directors sinds 2015. 

Er zijn (mogelijke) belangenconflicten tussen ons en onze bestuurder. De heer M.P. de Graaf is 

onze enige indirecte aandeelhouder (via M.P. de Graaf Holding B.V.) en onze enige indirecte 

bestuurder. Hij is ook de indirect bestuurder van alle bedrijven uit onze groep en van de bedrij-

ven uit de groep waar wij bij horen. Dat is hij dus bijvoorbeeld ook van de bedrijven waar wij 

mee samenwerken voor de wasstraten. Dat zijn BOB Autowas Nederland B.V. en ACE Carwash 

Systems B.V. 

Daardoor kunnen er belangenconflicten ontstaan tussen de plichten die hij heeft ten opzichte 

van ons en de plichten die hij heeft ten opzichte van die vennootschappen. Als sprake is van 

een belangenconflict kan dit leiden tot niet optimale beslissingen voor ons of voor die ven-

nootschappen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de heer M.P. de Graaf beslissingen neemt die 

gunstig zijn voor ons, maar die ongunstig zijn voor een van die vennootschappen. Of anders-

om. 

10.2. Andere belangrijke personen

Naast onze bestuurder zijn dit onze belangrijkste personen:

De heer E.J.H. Keijzer. Hij is onze CFO. Hij is eindverantwoordelijk voor het financiële beleid 

en de financiële bedrijfsvoering. Daarnaast is hij ook financieel directeur van alle bedrijven in 
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de groep van M.P. de Graaf Holding B.V. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring in het adviseren van 

directies op financieel gebied en het aansturen en coachen van teams. Er zijn geen mogelijke 

belangenconflicten tussen ons en de heer Keijzer. 

De heer J-P. Voet. Hij is onze COO. Hij is eindverantwoordelijk voor het operationele manage-

ment. Daarnaast is hij ook COO voor alle wasstraten in de groep van bedrijven van M.P. de 

Graaf Holding B.V. Hij is bijna 20 jaar werkzaam in de autobranche. Er zijn geen mogelijke 

belangenconflicten tussen ons en de heer Voet.
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11. Onze financiële informatie

11.1. Onze jaarrekening hebben wij opgesteld volgens de regels

Wij stellen over ieder jaar een jaarrekening op. De jaarrekeningen over 2014, 2015 en 2016 zijn 

de laatste drie jaren waarover wij jaarrekeningen hebben opgesteld. Onze laatste jaarrekening 

is op 18 mei 2017 gepubliceerd. De jaarrekeningen hebben wij opgesteld volgens Dutch Gaap. 

Onze accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven voor onze jaarrekeningen. 

Onze jaarrekeningen heeft onze accountant dus niet gecontroleerd. Dit staat ook in de ver-

klaring van onze accountant. Onze accountant is Goed Geregeld Accountants. Het adres van 

onze accountant is Keizelbos 1-10 (1721 PJ) Broek op Langedijk. De accountant is lid van  

Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA). 

De jaarrekeningen vindt u op de website van NPEX www.npex.nl/bobautowas.

11.2. Belangrijke financiële informatie

Hieronder geven wij een overzicht van belangrijke financiële informatie over 2016 met verge-

lijkende cijfers van 2015 en 2014. De jaarrekeningen en verklaringen van de accountant horen 

ook bij dit prospectus. U leest hier meer over in hoofdstuk 17. 

Onze winst- en verliesrekening
Winst- en verliesrekening
bedragen x € 1.000 2014 2015 2016

Netto-omzet 2.897 3.265 3.591
Kostprijs van de omzet -272 -184 -228
Overige bedrijfsopbrengsten 36 772 0
Brutomarge 2.661 3.853 3.363

Personeelskosten -1.294 -1.794 -1.604

Huisvestigingskosten -712 -720 -768
Kantoorkosten -54 -78 -68
Autokosten -50 -68 -9
Verkoopkosten -88 -134 -81
Algemene kosten -66 -75 -70
Overige operationele kosten -970 -1.075 -996

Operationele kosten -2.264 -2.869 -2.600

EBITDA 397 984 763
Afschrijvingen -201 -165 -132
EBIT 196 819 631
Rentelaten -56 -38 -9
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening 140 781 622
Belastingen -28 -157 -143
Resultaat na belastingen 112 624 479

 

Wij lichten hieronder de posten op onze winst- en verliesrekening toe.

Netto-omzet
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De omzet is de afgelopen jaren structureel gestegen. Deze toename is voornamelijk toe te 

rekenen aan de toename van het aantal wassingen. Wij hebben onze marketingactiviteiten 

uitgebreid en daarnaast hebben wij een nieuw abonnement geïntroduceerd in Nederland. 

Het gaat om het BOB onbeperkt abonnement. Hierover leest u in hoofdstuk 8.1.

De omzet bestaat uit de verkoop van wasbeurten op de kettingbaan, uit de wassingen uit 

wasboxen en verkoop van programma’s op de binnenreiniging (interieurbaan) en poetsstraat. 

Daarnaast bestaat de omzet uit de verkoop van aanverwante producten (zoals onze doekjes-

automaten). 

De omzetverdeling over onze wasstraten ziet er zo uit (over het jaar 2016): 

	de wasstraat in Schiedam levert 77% van de omzet 

	de wasstraat in Rotterdam levert 16% van de omzet 

	de wasstraat in Delft levert 7% van de omzet 

De wasstraat in Schiedam heeft het meest uitgebreide assortiment, namelijk een dubbele ket-

tingbaan, een interieurbaan, een poetsstraat, een stofzuigerplein en wasboxen. Meer over 

onze wasstraten leest u in hoofdstuk 8.1.

Overige opbrengsten

In het boekjaar 2015 is een eenmalige bate verantwoord van € 645.000 als gevolg van verkoop 

van onroerend goed. De overige opbrengsten in 2014 en 2015 van respectievelijk € 36.000 en  

€ 127.000 betreffen managementvergoedingen die zijn doorbelast aan andere groepsmaat-

schappijen. Hierover leest u hieronder bij personeelskosten. In 2016 zijn deze managementver-

goedingen verantwoord onder de personeelskosten.

Bruto marge

Onze producten hebben een hoge bruto marge. Hoe hoger het tarief van een wasbeurt, hoe 

meer bruto marge er is. De brutomarge is de afgelopen jaren structureel gestegen, groten-

deels in lijn met de toename van de omzet.

Personeelskosten

Onze personeelskosten zijn een groot deel van de onkosten. In 2016 is het dagelijks manage-

ment overgeheveld naar BOB Autowas Nederland B.V. BOB Autowas Nederland B.V. rekent 

een vast tarief per wasbeurt voor haar werkzaamheden. Deze kosten zijn in 2016 verant-

woord onder de personeelskosten ten behoeve van de vergelijkbaarheid met eerdere jaren. 

De personeelskosten dalen in 2016 evenwel met € 190.000. Dit komt voornamelijk door 

een (structurele) besparing op de management fee kosten directievoering/consultancy van  

€ 80.000 en de vergoeding van BOB Autowas Nederland B.V. van € 126.000 voor het voeren 

van het dagelijkse management. De managementkosten zijn in 2015 en 2014 onder de overige 

bedrijfsopbrengsten in de winst- en verliesrekening opgenomen. 
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Huisvestingskosten

De huisvestingskosten bestaan voornamelijk uit de kosten van de huur van de bedrijfspanden, 

de energiekosten, vaste lasten van de gebouwen en het onderhoud van de machines en 

installaties. 

Kantoorkosten

De kantoorkosten betreffen met name de kosten van automatisering, kantoorbenodigdheden 

en de kosten voor contributies en abonnementen. 

Autokosten

Dit betreft de lease- en brandstofkosten van het wagenpark. De autokosten dalen aanzienlijk 

in 2016. De autokosten komen sinds 2016 voor rekening van BOB Autowas Nederland B.V. BOB 

Autowas Nederland B.V. heeft deze kosten opgenomen in de vergoeding die zij vraagt voor 

haar management werkzaamheden. 

Verkoopkosten

De verkoopkosten in 2015 zijn als gevolg van een personeelsevent in combinatie met een  

relatie-event hoger. Daarnaast is er in 2015 veel geïnvesteerd in marketing ten einde de aan-

tallen wassingen structureel verder te laten stijgen.

Algemene kosten

Deze algemene kosten bestaan voornamelijk uit de kosten van verzekeringen en de 

accountants en consultancy.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn jaarlijks afgenomen, mede doordat een deel van de machines 

boekhoudkundig volledig zijn afgeschreven rekening houdend met een restwaarde.

Rentelasten

De rentelasten zijn structureel afgenomen in verband met de aflossingen van de leningen en 

schulden aan groepsmaatschappijen.
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Onze balans

 

Balans
bedragen x € 1.000 2014 2015 2016

Materiële vaste activa 2.243                 1.472                 1.396                 

Voorraden 17                       13                       10                       
Handelsdebiteuren 17                       111                     156                     
Vorderingen op groepsmaatschappijen -                     -                     39                       
Overlopende vorderingen en overlopende activa 51                       21                       16                       

Liquide middelen 80                       118                     93                       

Totaal activa 2.408                 1.735                 1.710                 

Eigen vermogen 32                       657                     910                     

Handelscrediteuren 286                     192                     235                     
Schulden aan groepsmaatschappijen 1.095                 617                     -                     
Overige schulden en overlopende passiva 995                     269                     565                     

Totaal passiva 2.408                 1.735                 1.710                 

Hieronder zullen wij de voornaamste posten van de balans toelichten.

Materiële vaste activa

Deze post bestaat uit machines en installatie, investeringen aan de gebouwen en inventaris. In 

2014 is vastgoed aangekocht, dat in 2015 weer is verkocht. Het bedrag van de desinvestering 

bedraagt € 682.000. 

Voorraden 

De voorraden betreffen voornamelijk voorraden shampoos ten behoeve van het productie-

proces.

Handelsdebiteuren

Deze post betreft de verkoop van wasbeurten aan bedrijven en doorbelastingen aan gelieerde 

bedrijven van met name personeel.

Liquide middelen

Dit betreft de saldi op de banken en in de kassen. Ultimo 2016 staat tot een bedrag van  

€ 16.339 niet ter vrije beschikking. Dit betreft een bankgarantie inzake de huur voor de wasstraten.

Eigen vermogen

Deze post behelst het eigen vermogen van de onderneming. Dit is opgebouwd uit de resulta-

ten van de afgelopen jaren.

In het boekjaar 2016 is een correctie op het beginvermogen doorgevoerd van € 226.000, na 

vennootschapsbelasting. De omzet van de waspassen werd tot die periode volledig verant-

woord op moment van verkoop. Vanaf 2016 is het vooruitbetaalde en nog niet-genoten was-

pastegoed (saldo met het tegoed voor een aantal wasbeurten) als verplichting op de balans 

verantwoord ten bedrage van € 350.000. Over het waspastegoed leest u in hoofdstuk 8.1.
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Handelscrediteuren

Deze post behelst de uitstaande vordering van onze leveranciers.

Schulden aan groepsmaatschappijen

In 2014 en 2015 werd de vennootschap grotendeels gefinancierd vanuit M.P. de Graaf Holding 

B.V. Als gevolg van de verkoop van onroerend goed in 2015 en de operationele winsten in de 

verschillende jaren is de rekening courant positie afgelost en het eigen vermogen aanzienlijk 

toegekomen.

Overige schulden en overlopende passiva

In de overige schulden was in 2014 een bedrag opgenomen van € 650.000 aan schulden aan 

kredietinstellingen. Dit bedrag is in 2015 volledig afgelost als gevolg van de verkoop van het 

onroerend goed. In 2016 is de verplichting ongebruikte tegoeden waspassen verantwoord 

voor een bedrag van € 350.000 als gevolg van de stelselwijziging zoals beschreven onder de 

toelichting op de post eigen vermogen.

11.3. Rechtszaken

In de laatste 12 maanden zijn er geen rechtszaken, overheidsingrepen of arbitrages (met in-

begrip van dergelijke procedures die, naar ons weten, hangende zijn of zouden kunnen zijn 

of kunnen worden ingeleid) geweest die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een 

recent verleden hebben gehad op onze financiële positie of onze rentabiliteit, en/of die van 

de groep. Met rentabiliteit bedoelen wij of wij voldoende winst maken.

11.4. Onze vooruitzichten zijn niet slechter geworden sinds onze laatste gecontroleerde

financiële overzichten

Wij hebben op 17 mei 2017 onze laatste gecontroleerde financiële overzichten bekend gemaakt.  

Sinds de datum van bekendmaking van de laatst gepubliceerde gecontroleerde financiële 

overzichten zijn er geen negatieve wijzigingen van betekenis geweest in onze vooruitzichten.

Er zijn ons geen gegevens bekend waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij 

wezenlijke gevolgen hebben voor onze vooruitzichten in 2017.

11.5. Er zijn geen wijzigingen van betekenis geweest in onze financiële positie of in onze 

handelspositie 

Onze laatste verslagperiode is op 31 december 2016 geëindigd. Na het einde van de laatste 

verslagperiode waarvoor wij financiële informatie hebben gepubliceerd, zijn er geen wijzigin-

gen van betekenis geweest in de financiële positie of handelspositie van de groep van bedrij-

ven waar wij bij horen.
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12. Informatie over de belastingen

12.1. Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen

Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen. In dit hoofdstuk leest u de 

belangrijkste gevolgen. Dit zijn de gevolgen die in het algemeen gelden. Misschien gelden 

deze dus niet voor uw situatie. Dit overzicht gaat ook alleen over Nederlandse belastingen. 

Woont u niet in Nederland? Dan leest u hieronder dus niets over de gevolgen van de belasting 

voor u. Wilt u onze obligaties kopen? Ga dan eerst naar een belastingadviseur. Zorg dat u weet 

wat de belastinggevolgen zijn van het kopen van obligaties.

Het kan zijn dat deze gevolgen voor de belastingen veranderen. Dat kan in specifieke geval-

len ook met terugwerkende kracht. Dat betekent dat een verandering dan ook geldt voor het 

verleden. Heeft u obligaties gekocht? Dan kunnen de belastingen voor u dus nog veranderen. 

Daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk. 

De obligaties zullen worden verkocht aan zowel natuurlijke personen (particulieren) als rechts-

personen (bijvoorbeeld een B.V.). Voor particulieren en rechtspersonen gelden niet dezelfde 

belastingen. Bent u particulier en koopt u de obligaties? Dan leest u onder 12.2 de gevolgen 

voor de belastingen. Koopt de rechtspersoon obligaties? Dan leest u onder 12.3 de gevolgen 

voor de belastingen.

12.2. Belastingen voor als u particulier bent

Bent u een particulier en ontvangt u een inkomen? Dan betaalt u hierover inkomstenbelas-

ting. Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van het soort inkomen dat u heeft. De inkomsten-

belasting is in drie categorieën verdeeld. Deze worden ‘boxen’ genoemd:

1) In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Met inkomen uit werk bedoelen 

wij het inkomen dat u krijgt uit loondienst, het inkomen dat u krijgt uit een onderneming 

en het inkomen dat u krijgt uit overige werkzaamheden. 

2) In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. U heeft een aanmerkelijk 

belang als u ten minste 5% van de aandelen van een B.V. of een N.V. bezit. Obligaties 

zijn geen aandelen en vallen daarom niet in box 2. Box 2 zal voor u w obligaties dus niet 

gelden.

3) In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. 

 

Of u voor de obligaties voor u in box 1 of in box 3 belasting betaalt, hangt van uw situatie af.
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Hieronder leest u wanneer box 1 geldt

Heeft u een eenmanszaak? Of werkt u met andere samen, bijvoorbeeld in een maatschap 

of in een vennootschap onder firma? Of heeft u volgens de belastingregels inkomsten uit  

overige werkzaamheden? En koopt u de obligaties vanuit deze ondernemingsactiviteiten? 

Dan betaalt u voor de obligaties belasting in box 1. Die belasting betaalt u over de rente die u 

van ons krijgt. In de tabel kunt u zien hoeveel procent belasting u betaalt. 

Heeft u de obligaties verkocht? En heeft u meer geld gekregen dan het geld dat u ons heeft 

geleend? Dan is het verschil winst voor u. Over die winst betaalt u ook belasting in box 1. Dan 

telt u die winst op bij uw inkomsten voor box 1. Verkoopt u de obligaties en heeft u minder 

geld gekregen dan het geld dat u ons heeft geleend? Dan heeft u dus verlies geleden. Dan 

mag u dit verlies aftrekken van de belasting die u moet betalen. Dan haalt u dit verlies af van 

uw inkomsten voor box 1.

Tarieven inkomstenbelasting box 1 tot AOW leeftijd vanaf AOW leeftijd
IB Schijf 1: t/m € 19.981 36,55% 18,65%*
IB Schijf 2: € 19.982 t/m € 33.790 40,80% 22,90%*
IB Schijf 3: € 33.791 t/m € 67.071 40,80% 40,80%
IB Schijf 4: vanaf € 67.072 52,00% 52,00%

De percentages in deze tabel gelden voor 2017

* Deze percentages hangen af van het moment waarop u de AOW leeftijd heeft. Voor de  

exacte percentages verwijzen wij u naar de Belastingdienst.

Alle bovenstaande bedragen en percentages van de vrijstelling gelden voor 2017. De AOW-leef-

tijd in 2017 is 65 jaar en 9 maanden. 

Hieronder leest u wanneer box 3 geldt

In box 3 betaalt u belasting over de waarde van uw bezittingen minus uw schulden. Dat is de 

waarde van uw bezittingen en uw schulden op 1 januari van dat jaar. U heeft voor de belasting 

dus de waarde van uw obligaties op 1 januari nodig. Heeft u de obligaties op de NPEX reke-

ning bij Stichting Bewaarbedrijf NPEX staan? Dan krijgt u van NPEX informatie over de waarde 

van uw obligatie s op 1 januari.

U betaalt dus belasting over uw bezittingen minus uw schulden. Schulden lager dan € 3.000 

mag u niet meetellen. Belastingschulden mag u ook niet meetellen. 

Voor iedereen geldt een algemene vrijstelling van € 25.000. Dit betekent dat u geen belasting 

betaalt in box 3 als uw bezittingen minus uw schulden minder zijn dan € 25.000. Zijn uw be-

zittingen minus uw schulden meer dan € 25.000? Dan betaalt u over het meerdere belasting.  

U kunt ook extra vrijstellingen hebben. In de tabel hieronder kunt u zien welke vrijstelling 

voor u geldt.
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Voor wie geldt de vrijstelling? Het bedrag van de vrijstelling
U bent volwassen en alleenstaand € 25.000

U bent volwassen en gehuwd of sa-

menwonend (fiscale partner)

€ 50.000

De bedragen van de vrijstelling gelden voor 2017

Hoeveel belasting u betaalt, berekent u zo. Heeft u het bedrag van de vrijstelling van uw be-

zittingen minus uw schulden gehaald? En blijft er nog een bedrag over? Dan betaalt u belas-

ting over de inkomsten van dat bedrag. Dat zijn niet uw echte inkomsten. Dat is bijvoorbeeld 

niet de rente die u van ons krijgt. De wetgever heeft bepaald welk percentage uw inkomsten 

zijn. Over die inkomsten betaalt u belasting. Die belasting is 30%. 

Het bedrag van uw bezittingen 

(na aftrek van de vrijstelling) 

Percentage van het gemiddelde 

inkomen*

Niet hoger dan € 74.999
2,871%

Vanaf € 75.000 tot en met € 974.999 4,6%

Vanaf € 975.000 5,39%

*Dit gemiddelde percentage bestaat uit twee percentages die afhangen van belastingschijven. 

Voor die twee percentages verwijzen wij u naar de Belastingdienst. 

Wij geven u een voorbeeld. Stel dat uw bezittingen minus uw inkomsten € 125.000 zijn. Voor 

u, als u alleenstaande bent, geldt alleen de algemene vrijstelling van € 25.000. U haalt dan € 

25.000 af van € 125.000. Dat is € 100.000. Dan moet u over de inkomsten van € 100.000 belas-

ting betalen:

	 Over het deel tot en met € 74.999 zijn de inkomsten 2,871%. Dat is € 2.153. 

	 Over het deel vanaf € 75.000 tot en met € 100.000 zijn de inkomsten 4,6%. Dat is  

€ 1.149.

De inkomsten zijn samen € 3.302 (€ 2.153 + € 1.149). Over dit bedrag betaalt u 30% belasting. 

Dat is € 991. 
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Horen de obligaties bij een ‘Afgezonderd Particulier Vermogen’?

U kunt uw obligatie ook inbrengen in een “afgezonderd particulier vermogen’ (APV). 

Dat betekent dat u geld of beleggingen gescheiden heeft van ander geld of andere beleggin-

gen van u. Bijvoorbeeld in een trust. In de meeste gevallen betaalt u zelf hierover belasting. 

U moet dan de waarde van het APV op 1 januari in dat jaar aangeven voor uw belastingen in 

box 3. Dat is de waarde van het vermogen in het economisch verkeer. Er gelden een aantal 

uitzonderingen. De belangrijkste uitzondering is wanneer het APV zelf belasting moet beta-

len over haar winst. Betaalt het APV in het buitenland volgens de Nederlandse belastingregels 

minimaal 10% winstbelasting? Dan kunt u in Nederland verzoeken om geen belasting te be-

talen over het APV. 

Wat als u overlijdt? Of als u de obligaties aan iemand schenkt?

Schenkt u de obligaties aan een ander? Of overlijdt u? En erft een ander de obligaties? Dan 

moet die ander daarover belasting betalen. Hoeveel die belasting is, hangt af van de waarde 

van de obligaties op het moment van schenking of overlijden. Er gelden verschillende tarie-

ven. Het tarief dat van toepassing is, hangt af van de relatie die de ander met u heeft. In on-

derstaande tabel kunt u aflezen welk tarief voor u geldt.

In de schenk- en erfbelasting hoeft de ander in ieder geval over de eerste € 2.129 van de erfe-

nis geen belasting te betalen. Dit bedrag kan hoger zijn. Dat hangt af van uw relatie met die 

ander. Stel dat uw partner erft. Dan hoeft uw partner over de eerste € 638.089 van de erfenis 

geen belasting te betalen. Erven uw kinderen of kleinkinderen? Dan hoeven zij over de eerste 

€ 20.209 van de erfenis geen belasting te betalen.

Hoe hoog is het to-
tale bedrag van uw 
erfenis (inclusief de 
obligaties)?

Partners en kinderen

(tariefgroep 1)

Kleinkinderen

(tariefgroep 1a)

Andere personen

(tariefgroep 2) 

tot € 122.268 10% 18% 30%

€ 122.269 en hoger 20% 36% 40%

Wordt er bronbelasting ingehouden?

Nederland kent geen bronbelasting op de rentebetalingen. Wij houden dus geen belasting in 

over de rente die u krijgt van de obligaties.

12.3. Belastingen voor rechtspersonen

U bent een rechtspersoon en moet vennootschapsbelasting betalen. Een besloten vennoot-

schap (B.V.) en een naamloze vennootschap (N.V.) moeten vennootschapsbelasting betalen. 

Een stichting hoeft alleen vennootschapsbelasting te betalen als zij een onderneming voert.

U betaalt vennootschapsbelasting over de winst die u maakt. De rente die u van ons krijgt, 

geldt ook als winst. U betaalt over de eerste € 200.000 van de winst 20% aan belasting. Heeft 

u meer winst dan € 200.000? Dan betaalt u over het meerdere 25% belasting.
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Heeft u de obligaties verkocht? En heeft u meer geld gekregen dan het geld dat u ons heeft 

geleend? Dan moet u het verschil ook bij uw winst optellen. Verkoopt u de obligatie en heeft 

u minder geld gekregen dan het geld dat u ons heeft geleend? Dan heeft u dus verlies gele-

den. Dan mag u dit verschil aftrekken van de winst. 
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13. Wie zijn verantwoordelijk voor dit prospectus? 

Wij, BOB autowas B.V. te Amsterdam, zijn verantwoordelijk voor de informatie in dit pros-

pectus. Wij verklaren, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen 

en voor zover ons bekend, dat de gegevens in dit prospectus in overeenstemming zijn met de 

werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit 

prospectus zou wijzigen.
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14. Vergaderingen voor beleggers

Alle informatie over de vergadering voor beleggers staat in de trustakte. Deze trustakte vindt 

u in de bijlage van dit prospectus. Hieronder staat algemene informatie. Lees daarom ook al-

tijd de trustakte. 

Wanneer is er een vergadering voor beleggers?

Ieder jaar zal Stichting Obligatiehoudersbelangen een vergadering voor beleggers organise-

ren. In de vergadering geeft Stichting Obligatiehoudersbelangen informatie over hoe het met 

ons gaat. Ook kunnen belangrijke besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld wat er moet ge-

beuren als wij niet op tijd de rente hebben betaald. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal extra vergaderingen organiseren als er bijzondere 

dingen gebeuren. Bijvoorbeeld als wij niet of niet op tijd betalen. Of als wij uitstel willen om 

te betalen. 

Maar ook u mag om een vergadering vragen. Voorwaarde is wel dat een deel van de beleggers 

hierom vraagt. Het moet dan gaan om beleggers die samen recht hebben op meer dan 10% 

van alle obligaties. Om op de vergadering te komen, heeft u toestemming van Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf nodig. 

Hoe weet ik dat er een vergadering is?

Vergaderingen maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen van tevoren bekend. Dat gebeurt 

op de website van NPEX. U ontvangt via e-mail een bericht over de vergadering. 

Wat wordt er besproken op een vergadering?

Iedere vergadering heeft een agenda. Op die agenda staat de onderwerpen waarover zal 

worden gesproken. Ook kunt u informatie krijgen die voor die vergadering belangrijk is. Kijk 

daarom altijd of u informatie kunt opvragen. Deze informatie noemen wij de agendastukken.

Wie mag op de vergadering komen?

Stichting NPEX Bewaarbedrijf mag op de vergadering komen, omdat zij de obligaties heeft. U 

kunt namens Stichting NPEX Bewaarbedrijf ook naar de vergadering komen. U moet dan wel 

eerst toestemming van Stichting NPEX Bewaarbedrijf krijgen. Deze krijgt u altijd, maar u moet 

er wel eerst om vragen. Komt u op de vergadering? Dan mag u ook stemmen over onderwer-

pen die op de agenda staan. Andere personen mogen alleen op de vergadering komen als 

Stichting Obligatiehoudersbelangen dat goed vindt.

Wat mag ik doen op een vergadering?

U mag op een vergadering het volgende doen:

1. u mag spreken (het woord voeren).

2. u mag stemmen over onderwerpen die op de agenda staan.
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De vergadering heeft een voorzitter. Deze voorzitter zorgt ervoor dat de vergadering efficiënt 

verloopt. 

Is er een verslag van iedere vergadering?

Van iedere vergadering maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen een verslag (notulen). Dit 

verslag staat binnen vier weken na de vergadering op de website van NPEX. Iedere belegger 

– ook beleggers die niet op de vergadering waren – kunnen dit verslag lezen. Het is wel een 

concept verslag. Het verslag is pas definitief als dat in de volgende vergadering is beslist.
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15. Heeft u een klacht?

Hebt u een klacht of opmerking? Laat ons dat dan meteen weten. U kunt ons een 

e-mail sturen: info@bobautowas.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

BOB autowas B.V

Gouwzeestraat 11

1382 KD Weesp

Komt u er niet uit met ons? Dan kunt u met uw klacht naar de rechter in Amsterdam gaan. 
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16. Welk recht geldt?

Voor de afspraken met ons over de obligaties geldt het Nederlands recht. Ook geldt het 

Nederlandse recht voor alle informatie die u krijgt van ons over de obligaties. 
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17. Informatie die ook bij het prospectus hoort

Wij verwijzen in dit prospectus naar informatie die u niet in de bijlage vindt. Wij hebben hier-

van een lijst gemaakt. Deze informatie hoort dus ook bij dit prospectus. Hieronder vindt u de 

lijst:

- onze statuten

- ons uittreksel uit de Kamer van Koophandel

- onze jaarrekening en de samenstellingsverklaring over 2014, 2015 en 2016.

- de statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen

Zolang het prospectus geldig is, vindt u al deze informatie op onze website 

www.bobautowas.com/obligaties. U vindt deze informatie ook op de website van NPEX: 

www.npex.nl/bobautowas. De informatie op deze websites is voor iedereen toegankelijk.

Wilt u meer informatie? Op onze website vindt u meer informatie over ons. Ook dit prospectus 

staat op onze website: www.bobautowas.nl/obligaties.



Trustakte 
Bijlage



TRUSTAKTE

Partijen:  

1. BOB autowas B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Amsterdam, 

Nederland en kantoorhoudende aan de Gouwzeestraat 11 (1382 KD) in Weesp, ingeschreven in het han-

delsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39072664 (“BOB autowas”), 

en

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen, een stichting naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Amster-

dam, Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, inge-

schreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53177770 (“Stichting Obli-

gatiehoudersbelangen”),

Partijen nemen het volgende in overweging:

A. BOB autowas geeft voor maximaal € 2.499.000 obligaties uit. De lening bestaat uit maximaal 2.499 obliga-

ties met een nominale waarde van € 1.000 per stuk. Deze lening is uitgegeven op de datum die staat in het 

prospectus en wordt terugbetaald op de datum die staat in het prospectus, of een eerdere of latere datum 

zoals staat in het prospectus. 

B. De obligaties worden verhandeld op NPEX. 

C. Stichting NPEX Bewaarbedrijf bewaart de obligaties voor de beleggers. De obligaties staan op naam van 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf geregistreerd bij BOB autowas. Stichting NPEX Bewaarbedrijf is dus de ju-

ridisch eigenaar van de obligaties. De beleggers zijn de economisch gerechtigden van de obligaties. Zij 

hebben een vordering op Stichting NPEX Bewaarbedrijf voor het bedrag van de obligaties en de rente. De 

beleggers hebben geen vordering op BOB autowas. 

D. Stichting NPEX Bewaarbedrijf bewaart niet alleen de obligaties die door BOB autowas zijn uitgegeven. 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf bewaart ook de obligaties die door andere bedrijven zijn uitgegeven en die 

via NPEX verkocht kunnen worden. 

E. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de gezamenlijke belangen van Stichting NPEX Bewaarbe-

drijf en de beleggers waarvoor Stichting NPEX Bewaarbedrijf de obligaties bewaart, ten opzichte van BOB 

autowas. Daarvoor krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen op grond van een privatieve last de bevoegd-

heden en taken die in deze trustakte staan. 

F. De afspraken over de obligaties staan in het prospectus. Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers 

hebben zich met het prospectus gebonden aan deze trustakte. 

1
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BOB autowas en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende met elkaar af:

1. Eigenschappen van de obligaties

De afspraken over de obligaties staan in het prospectus. 

2. BOB autowas heeft een schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen: de parallelle schuld 

2.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt hierbij een exclusief en zelfstandig recht op betaling door BOB 

autowas van alle bedragen die BOB autowas moet betalen aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf op grond van 

de afspraken in het prospectus. 

2.2 De schuld die BOB autowas heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen is gelijk aan de totale schuld 

die BOB autowas aan de beleggers heeft. De totale schuld is het bedrag van de lening en de rente die BOB 

autowas aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf moet betalen. De vergoeding die BOB autowas aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen betaalt voor haar werkzaamheden volgens artikel 16, telt hier niet mee. Betaalt 

BOB autowas rente of betaalt BOB autowas de lening terug aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan gaat 

de totale schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen ook automatisch met dat bedrag omlaag. 

2.3 Is BOB autowas ten opzichte van Stichting NPEX Bewaarbedrijf in verzuim? Dan is BOB autowas ook in 

verzuim ten opzichte van Stichting Obligatiehoudersbelangen.  

Is een vordering opeisbaar door Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan is BOB autowas ook in verzuim jegens 

Stichting Obligatiehoudersbelangen dan wel is de vordering van Stichting Obligatiehoudersbelangen op 

BOB autowas ook opeisbaar.

3. BOB autowas moet eerst betalen aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf

3.1 BOB autowas zal de rente en de lening rechtstreeks (terug)betalen aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Zij 

mag alleen in een van de volgende situaties aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen: 

(i) als het technisch onmogelijk is om te betalen aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf; en, 

(ii) wanneer Stichting Obligatiehoudersbelangen hierom schriftelijk verzoekt.  

Dit kan alleen als BOB autowas de betalingsafspraken met de beleggers niet nakomt. 

Dan moet BOB autowas aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag zij niet aan Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van BOB autowas aan Stichting Obligatie-

houdersbelangen gelden als een betaling aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf.

3.2 Betaalt BOB autowas aan Stichting Obligatiehoudersbelangen? Of verzoekt Stichting Obligatiehouders-

belangen BOB autowas om rechtstreeks aan Stichting Obligatiehoudersbelangen te betalen? Dan moet 

Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers hierover zo snel mogelijk informeren. 

3.3 Ontvangt Stichting NPEX Bewaarbedrijf bedragen van BOB autowas of van Stichting Obligatiehoudersbe-

langen? Dan zal Stichting NPEX Bewaarbedrijf deze bedragen doorbetalen aan beleggers die daar volgens 

haar administratie recht op hebben.
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4. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen

4.1 BOB autowas moet de beleggers rente betalen en de lening terugbetalen.  

Krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen hiervoor een bedrag van BOB autowas, die Stichting Obliga-

tiehoudersbelangen moet doorbetalen aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan krijgt Stichting Obligatie-

houdersbelangen een schuld ten opzichte van Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Die schuld is gelijk aan het 

bedrag dat Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ontvangen van BOB autowas. Dat geldt alleen voor 

bedragen waarvan vast staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen die niet hoeft terug te betalen aan 

BOB autowas.

4.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de ontvangen bedragen zo snel mogelijk doorbetalen aan Stich-

ting NPEX Bewaarbedrijf. Stichting Obligatiehoudersbelangen. Stichting Obligatiehoudersbelangen ge-

bruikt daarvoor de informatie die zij van BOB autowas heeft gekregen over Stichting NPEX Bewaarbedrijf.

4.3 Zijn er kosten die voor rekening komen voor de beleggers? Deze kosten staan in deze trustakte. Dan mag 

Stichting Obligatiehoudersbelangen die verrekenen met gelden die zij ontvangt als bedoeld in artikel 4.1. 

4.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de ontvangen bedragen aanhouden op een bankrekening bij 

een Nederlandse bank. Die Nederlandse bank moet minimaal een A-rating van Moody’s, Fitch of Standard 

& Poor’s hebben. De eventuele negatieve rente die op enig moment zou gelden voor deze bankrekening 

komt voor rekening van de beleggers.

4.5 Hield Stichting Obligatiehoudersbelangen de ontvangen bedragen aan op een bankrekening als bedoeld 

in artikel 4.4? Gaat het geld op de bankrekening dan toch voor een deel teniet? Dan wordt de schuld die 

Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ten opzichte van de beleggers even laag als dit bedrag. Dat be-

tekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen alleen maar dit lagere bedrag hoeft te betalen aan Stich-

ting NPEX Bewaarbedrijf. 

Gaat het geld op de bankrekening helemaal teniet? Dan heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen ook 

helemaal geen schuld meer aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dat betekent dat Stichting Obligatiehou-

dersbelangen niets meer aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf hoeft te betalen. Dit geldt niet als het geld op 

de bankrekening teniet is gegaan door grove schuld of opzet van Stichting Obligatiehoudersbelangen. 
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5. Bij een conflict staat het gezamenlijk belang van de beleggers voorop 

5.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden in het 

gezamenlijk belang van Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers. 

5.2 Als er een belangenconflict is tussen Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers samen en BOB autowas, 

dan richt Stichting Obligatiehoudersbelangen zich naar het gezamenlijk belang van de beleggers. 

 

5.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers in de vergadering 

informatie geven over haar taken en werkzaamheden. 

5.4 Heeft de vergadering gestemd over een onderwerp op de agenda? Dan wordt de uitkomst van de stem-

ming geacht in het gezamenlijke belang van Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers te zijn. Behalve 

als naar het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen het resultaat van deze stemming in alle rede-

lijkheid niet in het gezamenlijke belang van Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers is. In dat geval 

zal opnieuw over dit onderwerp worden gestemd.

6. BOB autowas moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren 

6.1 BOB autowas moet Stichting Obligatiehoudersbelangen dezelfde informatie geven als Stichting NPEX Be-

waarbedrijf. Welke informatie BOB autowas moet geven, staat in het prospectus.

6.2 BOB autowas mag aan Stichting Obligatiehoudersbelangen meer informatie verstrekken dan aan Stich-

ting NPEX Bewaarbedrijf.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft deze informatie niet door te geven aan Stichting NPEX Be-

waarbedrijf, tenzij dit volgens haar in het belang is van Stichting NPEX Bewaarbedrijf.

7. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet informatie geven aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

7.1 Wanneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

moet informeren, dan doet zij dat door de informatie te plaatsen op de website www.obligatiehoudersbe-

langen.org of door de informatie per email te versturen naar Stichting NPEX Bewaarbedrijf.

7.2 Wanneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen tijdens een vergadering de beleg-

gers moet informeren, dan doet Stichting Obligatiehoudersbelangen dat mondeling of schriftelijk tijdens 

de vergadering. 

8. De afspraken over de obligaties kunnen veranderen

8.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met de afspraken over de obligaties veranderen. Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf en de beleggers van BOB autowas zijn aan deze veranderingen gebonden als het volgende 

geldt:

1. Minimaal 50% plus één van de aanwezige stemgerechtigde beleggers in de vergadering stemden 

voor de voorgenomen verandering van de afspraken over de obligaties; en 

2. Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers. 

Hieronder valt ook de plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen.

8.2 Bij spoed mag Stichting Obligatiehoudersbelangen de afspraken over de obligaties veranderen zonder de 

vergadering van stemgerechtigde beleggers vooraf te raadplegen. Er is bijvoorbeeld spoed bij een reorga-

nisatie, dreigend faillissement of surseance van betaling van BOB autowas. 
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Stichting Obligatiehoudersbelangen mag zelf beoordelen wanneer sprake is van spoed. Stichting Obliga-

tiehoudersbelangen zal daarna zo snel mogelijk Stichting NPEX Bewaarbedrijf informeren over de veran-

deringen. Ook zal Stichting Obligatiehoudersbelangen zo snel mogelijk een vergadering bijeenroepen om 

de veranderingen toe te lichten. 

8.3 Stichting NPEX Bewaarbedrijf of de beleggers mogen niet zelf met BOB autowas de afspraken over de 

obligaties wijzigen. 

9.  Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als BOB autowas de afspraken niet nakomt

9.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de betalingsverplichtingen over de obligaties en 

de afspraken in deze trustakte eisen van BOB autowas.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische procedure starten tegen BOB autowas. Stich-

ting Obligatiehoudersbelangen zal dit in eigen naam doen en niet in naam of in opdracht van Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf of de beleggers. 

9.2 Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers mogen niet zelf een juridische procedure starten tegen BOB 

autowas of tegen de bestuurders van BOB autowas als BOB autowas de afspraken niet nakomt. Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers doen hierbij onherroepelijk afstand van het recht om een juridische 

procedure tegen BOB autowas of tegen de bestuurders van BOB autowas te starten.

9.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de gezamenlijke belangen behartigen van Stichting NPEX Bewaar-

bedrijf en de beleggers in juridische procedures of officiële vergaderingen, bijvoorbeeld in een vergadering 

van crediteuren als BOB autowas failliet gaat. 

9.4 Komt BOB autowas de betalingsverplichtingen niet na? Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen aan 

BOB autowas één keer een uitstel van betaling van de rente geven voor een periode van maximaal twee 

maanden. 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers zijn aan dit uitstel van betaling gebonden. Daarmee zijn 

dus ook de beleggers aan dit uitstel gebonden.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen moet Stichting NPEX Bewaarbedrijf hierover informeren. 

9.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag aan BOB autowas ook uitstel van betaling voor langer dan 

2 maanden verlenen. Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers zijn aan dit uitstel van betaling ge-

bonden, maar alleen als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. Minimaal 50% plus 1 van de aanwezige stemgerechtigde beleggers in de vergadering stemden voor 

het voorgenomen uitstel; en

2. Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers. 

Hieronder valt ook de plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen.

10.  Als BOB autowas de betalingsverplichtingen niet nakomt

10.1   Stichting NPEX Bewaarbedrijf en Stichting Obligatiehoudersbelangen mogen de lening en de rente opei-

sen als BOB autowas in verzuim is. BOB autowas is in verzuim als het volgende geldt:

1. BOB autowas heeft de lening niet of niet op tijd terugbetaald.  

Of BOB autowas heeft de rente niet of niet op tijd betaald, is een andere afspraak over de obliga-

ties of een afspraak in deze trustakte niet nagekomen; 
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2. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft BOB autowas hiervoor schriftelijk in gebreke gesteld; en

3. BOB autowas is niet alsnog binnen 14 dagen na de ingebrekestelling de afspraken nagekomen.

10.2   Stichting Obligatiehoudersbelangen en Stichting NPEX Bewaarbedrijf mogen de lening en de rente di-

rect opeisen in een van de volgende situaties.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen en Stichting NPEX Bewaarbedrijf hoeven dan geen ingebrekestel-

ling te sturen:

1.  Als het faillissement van BOB autowas is aangevraagd of als BOB autowas failliet gaat. Of als BOB 

autowas (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of een stille bewindvoerder is aangesteld, of 

als BOB autowas wordt ontbonden.

2.  Als BOB autowas een vergunning nodig heeft voor haar bedrijf, maar deze vergunning niet heeft. Of 

als BOB autowas die vergunning verliest of niet meer aan de voorwaarden van de vergunning vol-

doet.

3. Als BOB autowas zich niet aan de wet houdt.

4.  Als BOB autowas in strijd handelt met de wet door een lening te hebben of door een lening aan te 

gaan.

5.  Als BOB autowas een licentie nodig heeft voor haar bedrijf en deze niet heeft.  

Of als BOB autowas de licentie verliest of niet meer aan de voorwaarden van de licentie voldoet.

6. Als BOB autowas afspraken over een andere lening niet nakomt.

7.  Als BOB autowas verkeerde of (mogelijk) misleidende informatie aan Stichting Obligatiehoudersbe-

langen, Stichting NPEX Bewaarbedrijf en/of de beleggers heeft verstrekt.

8.  Als meer dan 50% van de geplaatste en gestorte aandelen van BOB autowas worden overgedragen 

aan een derde.

9.  Als BOB autowas geld leent aan een derde. Of als BOB autowas afspreekt dat zij voor een derde gaat 

betalen (garant stellen). Of als BOB autowas zekerheid geeft aan een derde. Hiermee worden niet de 

situaties bedoeld die zijn beschreven in het prospectus.

10.  Als BOB autowas de activiteiten van haar bedrijf verandert. 

Het moet dan gaan om een verandering die naar het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelan-

gen en Stichting NPEX Bewaarbedrijf belangrijk is voor het bedrijf.

10.3     Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als sprake is van een situatie als 

bedoeld in artikel 10.1 of 10.2.

11   Wanneer wordt de vergadering gehouden?

11.1    Stichting Obligatiehoudersbelangen zal minimaal één keer per kalenderjaar een vergadering bijeenroe-

pen. Dat zal Stichting Obligatiehoudersbelangen doen binnen vier maanden nadat zij de jaarrekening 

van BOB autowas heeft gekregen. BOB autowas moet Stichting Obligatiehoudersbelangen de jaarreke-

ning binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar verstrekken. 
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11.2   Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

of de stemgerechtigde beleggers die gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de uitgegeven obli-

gaties hierom schriftelijk verzoeken en daarbij een agenda meesturen. Behalve als uit de agenda blijkt dat 

het houden van een vergadering in alle redelijkheid niet kan worden verlangd. Roept Stichting Obligatie-

houdersbelangen niet binnen twee weken na ontvangst van dit schriftelijk verzoek een vergadering bijeen, 

dan mag Stichting NPEX Bewaarbedrijf of mogen de stemgerechtigde beleggers die om de vergadering 

hebben verzocht, dit zelf doen. 

11.3   Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als BOB autowas hier schriftelijk 

om verzoekt en daarbij een agenda meestuurt. Als Stichting Obligatiehoudersbelangen niet binnen twee 

weken na ontvangst van dit schriftelijke verzoek een vergadering bijeenroept, dan mag BOB autowas dit 

zelf doen.

11.4   Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen wanneer dat in deze trustakte 

staat. De vergadering moet plaatsvinden binnen vier weken nadat de gebeurtenis die hiertoe aanleiding 

gaf, plaatsvond. Behalve als het gaat om de vergadering uit artikel 11.1.

11.5   Stichting Obligatiehoudersbelangen mag vaker een vergadering bijeenroepen als dit volgens haar oordeel 

in het belang van Stichting NPEX Bewaarbedrijf, BOB autowas of de beleggers is.

12. Hoe wordt de vergadering bijeengeroepen?

12.1  Stichting Obligatiehoudersbelangen roept Stichting NPEX Bewaarbedrijf op voor een vergadering met 

een bericht op de website www.obligatiehoudersbelangen.org.  

Ook stuurt Stichting Obligatiehoudersbelangen hiervoor een email naar Stichting NPEX Bewaarbedrijf. 

12.2  De oproeping voor de vergadering bevat de agenda met onderwerpen en het adres waar de vergadering 

wordt gehouden. Alleen over onderwerpen die op de agenda staan, kan worden gestemd. 

12.3  Stichting Obligatiehoudersbelangen moet minimaal 14 dagen voor de vergadering Stichting NPEX Bewaar-

bedrijf oproepen. Deze termijn mag alleen korter zijn als dit naar het oordeel van Stichting Obligatiehou-

dersbelangen in het belang is van Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers. Stichting Obligatiehou-

dersbelangen moet in dit geval Stichting NPEX Bewaarbedrijf per email oproepen.

13. Hoe wordt de vergadering gehouden?

13.1  De vergadering wordt gehouden in Amsterdam of op een andere locatie die Stichting Obligatiehoudersbe-

langen heeft gekozen. Bijvoorbeeld op het kantoor van BOB autowas. Ook kan Stichting Obligatiehoudersbe-

langen bepalen dat de vergadering op een andere dan een fysieke locatie wordt gehouden, bijvoorbeeld via 

internet. 

13.2  De vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Als geen 

bestuurder van Stichting Obligatiehoudersbelangen aanwezig is, kiest de vergadering zelf haar voorzitter.

13.3  De notulen van de vergadering worden gemaakt door een notulist die wordt aangewezen door de voorzitter. 

De voorzitter ondertekent de notulen.

13.4  De concept-notulen worden binnen vier weken na de vergadering op de website www.obligatiehoudersbelan-

gen.org en de website van BOB autowas geplaatst en/of per email verstuurd naar Stichting NPEX Bewaarbedrijf. 

In de volgende vergadering worden de notulen voor goedkeuring aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf voorgelegd. 
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13.5  De vergadering is toegankelijk voor Stichting NPEX Bewaarbedrijf, stemgerechtigde beleggers en de bestuur-

ders van Stichting Obligatiehoudersbelangen. De voorzitter van de vergadering mag alle andere personen de 

toegang tot de vergadering weigeren, zonder dit te hoeven motiveren en zonder hierover verantwoording te 

hoeven afleggen aan de vergadering. 

13.6  Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de aanwezige stemgerechtigde beleggers hebben spreekrecht in de vergadering. 

14.  Wie mogen er stemmen in de vergadering?

14.1  Stichting NPEX Bewaarbedrijf mag altijd stemmen in de vergadering. Stichting NPEX Bewaarbedrijf is dus een 

stemgerechtigde belegger. Ook beleggers kunnen een stemgerechtigde belegger zijn. Dat kan alleen als een 

belegger een volmacht heeft van Stichting NPEX Bewaarbedrijf om de vergadering bij te wonen en te stemmen.  

Een belegger met een volmacht van Stichting NPEX Bewaarbedrijf is dus een stemgerechtigde belegger.

14.2  Elke obligatie geeft recht op één stem in de vergadering. Stemmingen gebeuren schriftelijk of elektronisch met 

stembriefjes en altijd vertrouwelijk. 

14.3  Besluiten in de vergadering worden genomen met gewone meerderheid (50% +1) van de aanwezige stemge-

rechtigde beleggers. Behalve als volgens deze trustakte een andere meerderheid geldt. De vergadering kan 

tevens besluiten nemen bij acclamatie. 

15.  Volmacht voor beleggers 

15.1  Stichting NPEX Bewaarbedrijf mag zich tijdens een vergadering rechtsgeldig laten vertegenwoordigen door 

een belegger met volmacht. Dat mag alleen als de volmacht volgens de voorzitter van de vergadering volledig 

en juist is ingevuld en door Stichting NPEX Bewaarbedrijf is ondertekend. 

15.2  Een belegger met volmacht moet een kopie van de door Stichting NPEX Bewaarbedrijf ondertekende volmacht 

meenemen naar de vergadering van obligatiehouders en deze kunnen tonen aan de voorzitter of van tevoren 

tonen aan Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

16. Vergoeding Stichting Obligatiehoudersbelangen en kosten van juridische bijstand

16.1  BOB autowas betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen de volgende vergoedingen:

 1.   een bedrag van € 1.500 (exclusief BTW) voor het organiseren en het voorzitten van de jaarlijkse ver-

gadering. Voor dit bedrag zal Stichting Obligatiehoudersbelangen ieder jaar een rekening sturen. 

    Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de eerste keer de rekening sturen op de dag waarop deze 

trustakte is ondertekend. In de daarop volgende jaren zal zij BOB autowas dit bedrag in rekening 

brengen op de verjaardag van deze trustakte.

 2.  een bedrag, berekend op basis van een uurtarief van € 225 (exclusief BTW), voor alle overige werk-

zaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen, zoals het veranderen van de trustakte of het 

organiseren en voorzitten van alle andere vergaderingen. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal 

BOB autowas deze werkzaamheden in rekening brengen na afloop van de maand waarin zij deze 

heeft verricht.

16.2  BOB autowas zal rekeningen van Stichting Obligatiehoudersbelangen maximaal 30 dagen na de datum van de 

rekening betalen.
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16.3  Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om BOB autowas te onderzoeken of ju-

ridische bijstand (zoals een advocaat) inschakelen? Dan kan Stichting Obligatiehoudersbelangen de kosten 

hiervoor zelf betalen. 

16.4  Is het nodig om BOB autowas te onderzoeken met een deskundige of juridische bijstand in te schakelen? Be-

taalt Stichting Obligatiehoudersbelangen deze kosten niet zelf?  

Dan zal Stichting Obligatiehoudersbelangen de kosten ook niet vooruit betalen. Stichting Obligatiehouders-

belangen zal daarom een vergadering bijeenroepen. In die vergadering zullen de beleggers besluiten of de 

beleggers deze kosten zullen betalen. Ook zullen de beleggers besluiten hoe de beleggers de kosten vooruit 

zullen betalen.  

  De beleggers zijn aan besluiten over het inschakelen van een deskundige of juridische bijstand gebonden, als 

minimaal 66% van de aanwezige stemgerechtigde beleggers in de vergadering voor het besluit stemden en 

minimaal 50% van alle stemmen op die vergadering aanwezig is. 

  Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft pas een deskundige of juridische bijstand in te schakelen als er vol-

doende zekerheid is gegeven voor de betaling van de kosten door de beleggers.

16.5  Stichting NPEX bewaarbedrijf is niet verplicht om de kosten van een deskundige of juridische bijstand te beta-

len of vooruit te betalen. 

16.6  Indien Stichting Obligatiehoudersbelangen op enig moment omzetbelastingplichtig wordt, zal zij over boven-

genoemde bedragen BTW in rekening brengen.

  

17.  Wanneer stoppen de werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen? 

17.1  Als BOB autowas alle verplichtingen uit hoofde van de lening ten opzichte van Stichting NPEX Bewaarbedrijf en 

de beleggers helemaal is nagekomen, stoppen de werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

17.1  Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar werkzaamheden eerder stoppen?  

Dan mag dat alleen als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken en bevoegdheden heeft overgedragen 

aan een vervanger. Deze vervanger moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

i. De vervanger moet bereid zijn om de werkzaamheden te verrichten; 

ii. De vervanger moet over de eventueel noodzakelijke vergunningen en kwaliteiten beschikken; en

iii. De vervanger moet onafhankelijk zijn ten opzichte van BOB autowas. “Onafhankelijk” betekent dat 

de vervanger en haar bestuurders geen obligaties of (direct of indirect) aandelen hebben van BOB 

autowas. Dat betekent ook dat zij geen bestuurder zijn van BOB autowas. Of van een bedrijf dat bij 

BOB autowas hoort (een groepsmaatschappij).

17.3  Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken overdragen aan een vervanger?  

Dan informeert Stichting Obligatiehoudersbelangen Stichting NPEX Bewaarbedrijf minimaal drie maanden 

van tevoren. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal ook de reden van de vervanging en de naam en kwali-

teiten van de vervanger geven. Pas na deze periode mag de vervanging doorgaan. Deze vervanging gaat niet 

door als Stichting NPEX Bewaarbedrijf of stemgerechtigde beleggers die gezamenlijk recht hebben op meer 

dan 10% van de uitgegeven obligaties, schriftelijk om een vergadering verzoeken en als tijdens deze vergade-

ring meer dan 66% van de aanwezige stemgerechtigden tegen de vervanging stemmen.
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17.4  Als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken niet goed uitvoert, kan in de vergadering een vervanger 

worden benoemd. Dat kan alleen als het volgende geldt:

 1.    Stichting NPEX Bewaarbedrijf of beleggers die indirect gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% 

van de uitgegeven obligaties, hebben schriftelijk aan Stichting Obligatiehoudersbelangen aangege-

ven waarom Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken naar hun mening niet goed uitvoert; 

 2.  Op de vergadering stemt meer dan 66% van de aanwezige stemgerechtigde beleggers voor vervan-

ging van Stichting Obligatiehoudersbelangen.  

Deze vergadering moet worden gehouden binnen drie maanden na ontvangst van de gemotiveerde 

klacht; en

 3.  Stichting NPEX Bewaarbedrijf heeft een vervanger voorgedragen die voldoet aan alle eisen van arti-

kel 17.2. 

17.5  BOB autowas zal meewerken aan de overdracht aan een vervanger voor Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

BOB autowas zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte overeenkomen. 

18.  De trustakte kan veranderen

Stichting Obligatiehoudersbelangen en BOB autowas mogen deze trustakte veranderen. Elke verandering 

die volgens Stichting Obligatiehoudersbelangen van materieel belang is of de belangen van Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf en de beleggers schaadt, moet Stichting Obligatiehoudersbelangen voorleggen aan de ver-

gadering. 

De verandering gaat alleen door als 66% van de aanwezige stemgerechtigde beleggers in de vergadering 

voor deze verandering hebben gestemd en minimaal 50% van alle beleggers in de vergadering aanwezig was. 

19. Wanneer is Stichting Obligatiehoudersbelangen aansprakelijk?

19.1   Stichting Obligatiehoudersbelangen is alleen aansprakelijk ten opzichte van BOB autowas, Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf en de beleggers als de schade die zij hebben komt door grove schuld of opzet van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen is niet aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade.

19.2   De aansprakelijkheid van Stichting Obligatiehoudersbelangen is nooit groter dan de vergoeding die Stichting 

Obligatiehoudersbelangen in totaal voor haar werkzaamheden volgens deze trustakte heeft gekregen. 

20. Welk recht geldt? 

Voor deze trustakte geldt het Nederlands recht.

21. Welke rechter is bevoegd?

Alle geschillen naar aanleiding van deze trustakte moeten worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam. 

22. Rechten Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

BOB autowas en Stichting Obligatiehoudersbelangen verklaren hierbij dat Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

ten opzichte van hen rechten kan ontlenen aan deze trustakte.
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