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Prospectus voor de achtergestelde obligaties van  

DirAct It B.V.  

26 september 2017 

 

U kunt geld uitlenen aan ons, DirAct It 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 5 jaar. Wij betalen ook rente. Die rente is 8%. U belegt dan in ons. In 

totaal willen wij € 1.500.000 lenen. Wij bieden in totaal dus 1.500 obligaties aan. 

 

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

Bewaarbedrijf 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 obligatie, 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.  

 

Om de obligaties te kunnen kopen, heeft u een beleggingsrekening nodig bij Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Verkoopt u de obligatie aan een andere belegger? 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.  

 

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 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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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 

samenvatting 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 prospectus 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 (DirAct It B.V.), die deze samenvatting, hebben ingediend, 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 

prospectus 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 andere 
naam die wij 
gebruiken 

Onze officiële (statutaire) naam is DirAct It B.V. Wij gebruiken geen 
andere naam. 

B.2 Onze rechtsvorm, Wij zijn een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 
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de plaats waar wij 
zijn gevestigd, het 
land waar wij zijn 
opgericht en welk 
recht voor ons 
geldt 

Wij zijn statutair gevestigd in Almere. Wij zijn opgericht in Nederland. 
Het Nederlands recht geldt voor ons bedrijf. 

B.4
b 

Bekende 
tendensen 

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.1
0 

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. 

B.1
2 

Belangrijke 
financiële 
informatie uit het 
verleden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze balans: 
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Belangrijke 
negatieve 
wijzigingen sinds 
onze laatste 
jaarrekening 
 
Veranderingen in 
onze financiële 
positie of onze 
handelspositie 

Onze winst- en verliesrekening: 
 
 

 
 
 
 
Onze halfjaarcijfers: 
 

 
 
 
 
 
Wij hebben op 19 juni 2017 onze laatste financiële overzichten 
bekend gemaakt. Sinds de datum van bekendmaking van de laatste 
gepubliceerde financiële overzichten zijn er geen negatieve 
wijzigingen van betekenis geweest in onze vooruitzichten.  
 
Onze laatste verslagperiode is op 31 december 2016 geëindigd. Na 
het einde van de laatste verslagperiode waarover wij financiële 
informatie hebben gepubliceerd, zijn er geen wijzigingen van 
betekenis geweest in onze financiële positie of handelspositie van de 
groep van bedrijven waar wij bij horen.  

B.1
3 

Belangrijke 
gebeurtenissen 
van de afgelopen 
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.1
4 

De groep van 
bedrijven waar wij 
bij horen 

Wij maken onderdeel uit van een groep. Wij hebben 1 
aandeelhouder. Dat is BIP IT B.V.  
 

B.1
5 

Onze belangrijkste 
activiteiten 

Wij zijn een software bedrijf. Wij hebben onze eigen software, onze 
Ceyenne software, voor de logistiek en de afhandeling van orders 
van webshops en winkels ontwikkeld. Wij verkopen licenties van 
onze Ceyenne software.  
 
Onze Ceyenne software bestaat uit onderdelen die los of samen 
kunnen worden gebruikt. Dit zijn de belangrijkste 4 onderdelen: 

 Ceyenne warehouse management system. Deze 
software stuurt alle logistieke processen aan in 
magazijnen. De software bepaalt hoe en waar de 
goederen in een magazijn zijn opgeslagen en houdt de 
voorraden bij. Daarnaast bepaalt de software hoe de 
goederen zo efficiënt mogelijk verzameld, verpakt en 
verzonden worden. De software stuurt op slimme wijze 
mensen en materialen aan. 

 Ceyenne concentrator. Deze software regelt dat 
informatie over orders en producten van verschillende 
systemen op een centrale plek worden verzameld. 
Vanuit die centrale plek worden alle verschillende 
systemen op de juiste wijze up to date gehouden. De 
software berekent welke informatie waar, wanneer en 
onder welke voorwaarden getoond mag worden. Zo 
kunnen bedrijven met verschillende websites en winkels 
bijvoorbeeld op alle websites en in alle winkels een 
voorraadstatus laten zien. Ook bepaalt de Ceyenne 
concentrator hoe een order het meest efficiënt kan 
worden afgehandeld en uitgeleverd. 

 Ceyenne business intelligence. Met deze software 
hebben bedrijven bedrijfsinformatie (zoals voorraden en 
orders) gemakkelijk beschikbaar. Bedrijven kunnen 
hiermee analyses, rapporten en dashboards maken. 
Daarnaast wordt deze techniek gebruikt om de grote 
hoeveelheid data (“Big Data”) in de software te 
analyseren en de berekeningen te maken die de 
processen in de overige onderdelen van de Ceyenne 
software aan sturen. 

 Ceyenne order entry portal. Met deze software kunnen 
bedrijven een webshop opzetten en beheren. De 
Ceyenne order entry portal heeft verschillende apps 
voor mobiel gebruik. Zo kan de Ceyenne order entry 
portal ook worden gebruikt op bijvoorbeeld beurzen, in 
winkels en door vertegenwoordigers. Ook consumenten 
kunnen de portal gebruiken. 

 
Naast deze software leveren wij ook diensten. Het gaat om de 
volgende diensten: 

 Wij kunnen onze software die bij bedrijven 
geïmplementeerd is ondersteunen en beheren. Hierbij 
verrichten we taken als applicatiebeheer, gebruikers 
ondersteuning en database administrator.  

 Wij kunnen de hosting van onze software verzorgen en 
de servers van onze klanten beheren.  

 Wij kunnen voor onze klanten ook software op maat 
ontwikkelen. 

 Wij kunnen onze klanten adviseren bij de optimalisatie 
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van hun bedrijfsprocessen. Dat doen wij als het gaat om 
logistiek en orderafhandeling. 

 
Wij zijn actief in Nederland en België. Binnenkort willen wij ook in 
Duitsland en Oostenrijk starten.  

B.1
6 

Van wie is ons 
bedrijf? 

Wij maken onderdeel uit van een groep. Wij hebben 1 
aandeelhouder. Dat is BIP IT B.V. 

B.1
7 

Kredietbeoordeling 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 categorie 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.  
De obligaties zijn achtergesteld op andere schulden. 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. 

C.2 Munteenheid De obligaties zijn in euro. U leent het geld in euro uit. U krijgt het 
geld ook in euro terug. 

C.5 Beperkingen als u 
de obligaties wilt 
verkopen 

U mag de obligaties aan iemand anders verkopen. U mag dat alleen 
doen aan een andere belegger die een NPEX rekening heeft bij 
Stichting NPEX Bewaarbedrijf. U kunt de obligaties dus niet 
overmaken naar een andere rekening van u of iemand anders 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 8% 
rente per jaar. Voor iedere obligatie krijgt u dus ieder jaar € 80 
aan rente. Dat is € 6,67 per maand. 

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

 U krijgt rente vanaf de eerste dag dat u obligaties krijgt. Dat is op 
vrijdag 20 oktober 2017.  

 U krijgt iedere maand rente. De maand begint op de dag dat u de 
obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 20 oktober 2017? Dan 
krijgt u een maand later de rente. Dan krijgt u de rente dus op 20 
november 2017 of maximaal 5 werkdagen later. Daarna krijgt u 
de rente op 20 december 2017 of maximaal 5 werkdagen later. 
Zo krijgt u de rente iedere maand. 

 U krijgt het geld van de lening terug na 5 jaar vanaf het moment 
dat u het geld uitleent. Die 5 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 terugbetalen. 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 gezamenlijke 
belangen van alle beleggers in onze obligaties.  
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C.1
0 

Rentebetalingen 
die afhankelijk zijn 
van derivaten  

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

C.1
1 

Beurs Dit is niet van toepassing. U kunt de obligaties niet op een 
gereglementeerde markt, zoals Euronext Amsterdam N.V., kopen of 
verkopen.  

 
D. Risico’s 
 

D.2 Belangrijkste 
risico’s die horen bij 
ons 

Wij hebben niet voldoende geschikte medewerkers 
Voor het verlenen van onze diensten en het ontwikkelen van onze 
Ceyenne software zijn geschikte medewerkers met de juiste kennis 
nodig. Neemt de vraag naar onze diensten toe? Maar hebben wij 
niet voldoende geschikte medewerkers om de diensten uit te 
voeren? Dan kunnen wij minder opdrachten aannemen. Het kan ook 
zijn dat wij niet genoeg geschikte medewerkers kunnen vinden. Of 
dat medewerkers vertrekken. Ook dan kunnen wij minder 
opdrachten aannemen.  
Wij hebben dan minder winst. Als wij minder winst hebben kan het 
zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor 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.  
 
Er komen te weinig nieuwe klanten bij 
Wij hebben op dit moment een pijplijn aan mogelijke nieuwe klanten. 
Als wij contracten sluiten met deze klanten, dan zal onze omzet 
stijgen. We willen groeien, waarbij we minimaal per saldo 5 nieuwe 
klanten per jaar willen binnenhalen. 
Kunnen wij niet genoeg nieuwe contracten sluiten? Dan hebben wij 
minder winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook 
een lagere kasstroom hebben. Daardoor 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. 
 
Onze reputatie is belangrijk 
Loopt onze reputatie schade op? Dan kan het zijn dat bedrijven of 
onze contacten ons niet meer inschakelen. Dan is er minder vraag 
naar onze Ceyenne software of onze diensten. Daardoor hebben wij 
minder inkomsten.  
Wij hebben dan minder winst. Als wij minder winst hebben kan het 
zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor 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. 
 
Wij kunnen onze Ceyenne software en onze diensten niet meer 
verkopen 
Wij verkopen licenties van onze Ceyenne software en wij bieden 
aanvullende diensten. Komen er bedrijven die dezelfde of 
vergelijkbare software verkopen? Of komen er bedrijven die dezelfde 
of vergelijkbare diensten bieden? Dan kan het zijn dat wij onze 
diensten en licenties niet meer kunnen verkopen.  
Wij hebben dan minder winst. Als wij minder winst hebben, kan het 
zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij 
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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.  
 
Wij moeten subsidie terugbetalen of krijgen geen subsidie meer 
Wij krijgen op dit moment subsidie. Die subsidie is gebaseerd op de 
Wet Bevordering Speur en Onderzoek of WBSO-regeling van de 
RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De WBSO-
regeling houdt in dat wij minder loonheffing betalen over het salaris 
van onze medewerkers in Nederland.  
Ieder jaar kan de RVO onze administratie onderzoeken. Daarna stelt 
RVO vast of wij de subsidie terecht hebben gekregen. Wij hebben 
van de RVO voor de jaren tot en met 2016 een bevestigende 
beschikking ontvangen.  
Het kan zijn dat RVO de subsidie helemaal of voor een deel 
terugvordert. Het kan ook zijn dat RVO in de toekomst geen subsidie 
meer verstrekt voor de Wet Bevordering Speur en Onderzoek. Ook 
kan het zijn dat WBSO-regeling verandert en wij minder subsidie 
krijgen.  
Wij hebben dan minder winst. Als wij minder winst hebben kan het 
zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor 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 belastingregels kunnen ongunstig veranderen  
De belastingregels zijn belangrijk voor uw obligaties. Veranderen de 
belastingregels? Of gaat een rechter belastingregels anders 
uitleggen? Dan kan het zijn dat u (meer) belasting moet betalen. Of 
dat wij meer belasting moeten betalen. Daardoor hebben wij minder 
geld. Als wij niet voldoende geld hebben, kan het zijn dat wij de 
rente niet kunnen betalen. In het ergste geval kunnen wij u helemaal 
niet meer terugbetalen. 

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. 
 
Risico wanneer het platform van NPEX stopt 
NPEX heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten 
voor het verlenen van beleggingsdiensten. Door veranderingen in de 
wetgeving kan NPEX het huidige platform niet meer aanbieden met 
deze vergunning. Daarom stopt NPEX het huidige platform. Dat 
gebeurt op 18 november 2017.  
NPEX onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om een nieuw 
platform te starten. Dat kost tijd. Het kan zijn dat NPEX nog geen 
nieuw platform heeft op 18 november 2017. Heeft NPEX geen nieuw 
platform op 18 november 2017? Dan kunt u vanaf dat moment de 
obligaties niet verkopen via NPEX. Dat kan pas weer als NPEX een 
nieuw platform heeft.  
 
Het kan ook zijn dat er geen oplossing komt en het platform niet 
meer start. U kunt de obligaties dan niet meer verkopen via 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 
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obligaties van u wil kopen. 
 
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.  
 
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 NPEX. De obligaties 
staan dan op uw 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 aan iemand anders 
met een NPEX rekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Met het 
geld kunt u dan opnieuw beleggen. Maar het kan zijn dat u niemand 
vindt die 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 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 gezamenlijk 
belang van de obligatiehouder 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 
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komen de kosten daarvan voor rekening van de beleggers. 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 
obligaties heeft gekocht. 
 
Risico als wij de samenwerking met NPEX stoppen 
U kunt de obligaties aan andere beleggers op het platform 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 platform 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 krijgen alleen onze 
aandeelhouders.  

 
E. Aanbieding: als u obligaties wilt kopen 
 

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

Wij willen € 1.500.000 lenen van beleggers. Hiermee willen wij 
verder groeien. Wij willen dit doen door te investeren in de 
ontwikkeling van onze Ceyenne software, in sales & marketing, in 
werving & selectie van nieuwe mensen en in training & opleiding 
van bestaande en nieuwe medewerkers.  
 
 

E.3 Regels die gelden 
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 
inschrijfperiode 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 gekregen 
natuurlijk terug. 

 
Maandag 16 oktober 2017 om 17:00 uur 
De inschrijfperiode stopt. Op dat moment moet NPEX het 
inschrijfformulier en de betaling van u hebben ontvangen. 
 
Woensdag 18 oktober 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 ontvangen.  
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Vrijdag 20 oktober 2017 
Wij geven de obligaties uit. Dit gebeurt er allemaal op deze dag: 
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 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.  

 
Wij mogen de inschrijfperiode veranderen. Wij kunnen een eerdere 
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 € 1.000.000 aan inschrijvingen 
hebben. Als wij dat doen, zullen wij dat op de website van NPEX 
bekendmaken. 

E.4 Belangen die een 
rol spelen bij de 
verkoop van de 
obligaties  

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 platform. Dat is een marktplaats voor beleggingen. 
Onze obligaties kunt u op het platform van NPEX kopen.  
 
NPEX houdt het platform 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 belangen 
van de obligatiehouders 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 
bestuurder, BIP IT B.V. BIP IT B.V. heeft alle aandelen van ons. Als 
aandeelhouder heeft zij 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 het 

bedrag 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 
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 
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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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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 

beleggen. 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 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. 

 

Risico wanneer het platform van NPEX stopt 

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

beleggingsdiensten. Door veranderingen in de wetgeving kan NPEX het huidige platform niet 

meer aanbieden met deze vergunning. Daarom stopt NPEX het huidige platform. Dat gebeurt 

op 18 november 2017.  

 

NPEX onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om een nieuw platform te starten. Dat kost tijd. 

Het kan zijn dat NPEX nog geen nieuw platform heeft op 18 november 2017. Heeft NPEX geen 

nieuw platform op 18 november 2017? Dan kunt u vanaf dat moment de obligaties niet 

verkopen via NPEX. Dat kan pas weer als NPEX een nieuw platform heeft.  

 

Het kan ook zijn dat er geen oplossing komt en het platform niet meer start. U kunt de 

obligaties dan niet meer verkopen via NPEX. 
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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. 

 

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.  

 

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 NPEX. De obligaties staan dan op uw 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 aan iemand anders met een NPEX rekening bij Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Met het geld kunt u dan opnieuw beleggen. Maar het kan zijn dat u niemand 

vindt die 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 anderen 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 gezamenlijk belang van de 

obligatiehouders 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de obligatiehouder 

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 

beleggers. 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 obligaties 

heeft gekocht. 

 

Risico als wij de samenwerking met NPEX stoppen 

U kunt de obligaties aan andere beleggers op het platform 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 platform 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. 
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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 krijgen alleen 

onze aandeelhouders.  

 
 
3.2. Risico’s die horen bij ons 

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

nakomen.  

 

Wij hebben niet voldoende geschikte medewerkers 

Voor het verlenen van onze diensten en het ontwikkelen van onze Ceyenne software zijn 

geschikte medewerkers met de juiste kennis nodig. Neemt de vraag naar onze diensten toe? 

Maar hebben wij niet voldoende geschikte medewerkers om de diensten uit te voeren? Dan 

kunnen wij minder opdrachten aannemen. Het kan ook zijn dat wij niet genoeg geschikte 

medewerkers kunnen vinden. Of dat medewerkers vertrekken. Ook dan kunnen wij minder 

opdrachten aannemen.  

 

Wij hebben dan minder dan begrote winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook 

een lagere kasstroom hebben. Daardoor 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.  

 

Er komen te weinig nieuwe klanten bij 

Wij hebben op dit moment een pijplijn aan mogelijke nieuwe klanten. Als wij contracten sluiten 

met deze klanten, dan zal onze omzet stijgen. We willen groeien, waarbij we minimaal per 

saldo 5 nieuwe klanten per jaar willen binnenhalen. 

 

Kunnen wij niet genoeg nieuwe contracten sluiten? Dan hebben wij minder winst. Als wij 

minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor 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. 

 

Onze reputatie is belangrijk 

Loopt onze reputatie schade op? Dan kan het zijn dat bedrijven of onze contacten ons niet 

meer inschakelen. Dan is er minder vraag naar onze Ceyenne software of onze diensten. 

Daardoor hebben wij minder inkomsten.  
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Wij hebben dan minder winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een lagere 

kasstroom hebben. Daardoor 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. 

 

Wij kunnen onze Ceyenne software en onze diensten niet meer verkopen 

Wij verkopen licenties van onze Ceyenne software en wij bieden aanvullende diensten. Komen 

er bedrijven die dezelfde of vergelijkbare software verkopen? Of komen er bedrijven die 

dezelfde of vergelijkbare diensten bieden? Dan kan het zijn dat wij onze diensten en licenties 

niet meer kunnen verkopen.  

 

Wij hebben dan minder winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een lagere 

kasstroom hebben. Daardoor 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.  

 

Wij moeten subsidie terugbetalen of krijgen geen subsidie meer 

Wij krijgen op dit moment subsidie. Die subsidie is gebaseerd op de Wet Bevordering Speur en 

Onderzoek of WBSO-regeling van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De 

WBSO-regeling houdt in dat wij minder loonheffing betalen over het salaris van onze 

medewerkers in Nederland.  

 

Ieder jaar kan de RVO onze administratie onderzoeken. Daarna stelt RVO vast of wij de 

subsidie terecht hebben gekregen. Wij hebben van de RVO voor de jaren tot en met 2016 een 

bevestigende beschikking ontvangen.  

 

Het kan zijn dat RVO de subsidie helemaal of voor een deel terugvordert. Het kan ook zijn dat 

RVO in de toekomst geen subsidie meer verstrekt voor de Wet Bevordering Speur en 

Onderzoek. Ook kan het zijn dat WBSO-regeling verandert en wij minder subsidie krijgen.  

 

Wij hebben dan minder winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een lagere 

kasstroom hebben. Daardoor 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 belastingregels kunnen ongunstig veranderen  

De belastingregels zijn belangrijk voor uw obligaties. Veranderen de belastingregels? Of gaat 

een rechter belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat u (meer) belasting moet 

betalen. Of dat wij meer belasting moeten betalen. Daardoor hebben wij minder geld. Als wij 
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niet voldoende geld hebben, kan het zijn dat wij de rente niet kunnen betalen. In het ergste 

geval kunnen wij u helemaal niet meer terugbetalen. 
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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. DirAct It 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 21 juli 2017 besloten om de leningen aan te gaan 

en de obligaties uit te geven.  

 

Alle informatie over ons staat op onze website www.diract-it.com. U vindt ook informatie over 

ons op de website van NPEX www.npex.nl/diract-it. Hebben wij nieuwe informatie over ons die 

voor u belangrijk is? Dan vindt u die informatie ook op onze website en de website van NPEX. 

 

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

beperkte aansprakelijkheid. Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn opgericht op 21 

februari 2008 in Nederland. Wij hebben het volgende als doel, zoals dat staat in artikel 2 van 

onze akte van oprichting:  

 

‘’De vennootschap heeft ten doel: 

a. het ontwikkelen en het exploiteren van software alsmede het geven van adviezen 

en consultancy op het gebied van software ontwikkeling of implementatie; 

b. het detacheren van personeel ten behoeve van software ontwikkeling, consultancy 

of project management; 

c. het verwerven, vervreemden, beheren en exploiteren van, en het beleggen in, 

goederen en (beperkte genots)rechten daarop; 

d. het - al dan niet tezamen met derden - verwerven en vervreemden van, en het 

beleggen in, deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, 

vennootschappen en ondernemingen; 

e. het - al dan niet tezamen met derden - samenwerken met rechtspersonen, 

vennootschappen en ondernemingen; 
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f. het - al dan niet tezamen met derden - besturen van deelnemingen, 

rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; 

g. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch 

niet uitsluitend - aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappen en/of 

deelnemingen van de vennootschap - alles met inachtneming van het bepaalde in 

lid 2 van dit artikel -, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden; 

h. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zekerheid stelt door zich 

onder meer als borg of hoofdelijk medeschuldenaar te verbinden, zich sterk te 

maken of zich naast of voor andere te verbinden, in het bijzonder - doch niet 

uitsluitend - in het belang van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor 

onder g. bedoeld; 

i. het, niet bedrijfsmatig, doen van periodieke uitkeringen, zowel ten titel van 

pensioen als anderszins; 

j. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn.’’ 

 

Wij zijn statutair gevestigd in Almere. Wij hebben ons kantoor aan de Versterkerstraat 12 in 

(1322 AP) Almere. Ons telefoonnummer is +31 36 545 89 39. Wij zijn ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel op 22 februari 2008. Het nummer is 39100950. 

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 

regels dus niet toe voor ons bedrijf.  

 

Meer informatie over ons leest u in hoofdstuk 8.  

 
4.3. NPEX B.V. 

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

platform beleggingen kunt kopen en verkopen. Onze beleggingen kunt u ook op het platform 

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  
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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. 

 

Let op! Door veranderingen in de wetgeving kan NPEX het huidige platform niet meer 

aanbieden met deze vergunning. Daarom stopt NPEX het huidige platform. Dat gebeurt op 18 

november 2017.  

 

NPEX onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om het platform weer te starten. Het kan zijn dat 

NPEX nog geen nieuw platform heeft op 18 november 2017. Heeft NPEX geen nieuw platform 

op 18 november 2017? Dan kunt u de obligaties tijdelijk niet verkopen via NPEX. Het kan ook 

zijn dat er geen oplossing komt en het platform niet meer start.  

 

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

beperkte aansprakelijkheid. NPEX B.V. is statutair gevestigd in Amsterdam. NPEX B.V. heeft 

haar kantoor 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 sturen 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 platform. Dat is Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Bij die stichting hebben alle beleggers die willen handelen op het platform 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 Stichting 

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

Bewaarbedrijf 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. 

 

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 

http://www.afm.nl/
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waarde van de obligatie en de rente die wij betalen. Ook spreekt u bijvoorbeeld af dat Stichting 

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 Stichting 

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 

welke 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 Stichting 

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 Bewaarbedrijf 

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 

inschrijving 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.  

 

4.5. Stichting Obligatiehoudersbelangen  
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Stichting Obligatiehoudersbelangen is onafhankelijk van ons en van onze bestuurder.  

Wij hebben afspraken gemaakt met Stichting Obligatiehoudersbelangen. Koopt u onze 

obligaties? 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 obligatiehouders 

en daarmee van alle beleggers bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen 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 uitlenen 

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

andere bedrijven via het platform van NPEX. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft dus ook 

verantwoordelijkheden voor die beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft een 

aparte administratie voor de obligaties van ieder bedrijf.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen is gevestigd in Amstelveen. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen 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 

beleggers. Dat betekent niet automatisch dat de obligaties voor u geschikt zijn als u een 

particuliere 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 beleggen 

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 uw geld te verdelen over verschillende beleggingen. 

 

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 onze Ceyenne software en wat wij verder 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 

(bijvoorbeeld 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 5 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 1.500 obligaties kopen. Het kan zijn dat u niet 

alle obligaties krijgt. Daarover leest u in hoofdstuk 6. 

Totale lening Wij zullen maximaal € 1.500.000 lenen van beleggers. Dat zijn 

1.500 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 bijvoorbeeld € 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-rekening krijgt van ons. Deze 

kosten kunnen veranderen. Verandert NPEX deze 

kosten? Dan staat dat op de website van NPEX.  

Tot wanneer kunt u obligaties 

kopen? 

U kunt tot en met maandag 16 oktober 2017 17:00 uur, 

obligaties kopen. Op die datum stopt de inschrijfperiode. Deze 

datum kunnen wij veranderen. Wanneer wij dat kunnen doen, 

leest u in hoofdstuk 6.  

Vanaf wanneer leent u het 

geld uit?  

U leent het geld uit op vrijdag 20 oktober 2017. Op die dag 

krijgt u ook de obligaties. Behalve als wij die datum hebben 

veranderd. Dan krijgt u de obligaties op de nieuwe datum. U 

krijgt een bericht als u de obligaties krijgt. U leest in hoofdstuk 

6 wanneer u bericht krijgt. 

Wanneer krijgt u het geld 

terug? 

U krijgt het geld terug na 5 jaar. De termijn begint te lopen 

vanaf de dag dat u de obligaties krijgt. Dat is op 20 oktober 

2017. Krijgt u bijvoorbeeld op 20 oktober 2017 de obligaties? 

Dan krijgt u op 20 oktober 2022 uw geld terug.  

Wat krijgt u terug van de U krijgt het hele bedrag van de lening terug. U krijgt dus  
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lening? € 1.000 per obligatie terug. 

Hoeveel rente krijgt u? Wij betalen 8% rente per jaar. Voor 1 obligatie betalen wij ieder 

jaar dus € 80 aan rente. U krijgt rente 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 € 6,67 aan rente. De maand begint op de dag dat 

u de obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 20 oktober 2017? 

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

dus op 20 november 2017 of maximaal 5 werkdagen later. 

Daarna krijgt u de rente op 20 december 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 8% rente. Die rente is hoger dan sommige andere 

obligaties. Wij hebben daarvoor onder andere de volgende 

redenen: 

1. De obligaties zijn achtergesteld. Dat betekent dat het risico 

dat wij de lening niet terugbetalen groter is dan bij een 

obligatie die niet is achtergesteld. U leest meer hierover in 

paragraaf 5.3. 

2. De looptijd van de obligaties is niet kort. U moet 5 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 software te verkopen om zo uw geld terug te 

krijgen. Wij spreken hierover niets af. 

Kunnen wij de rente 

veranderen? 

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

veranderen.  

Obligaties zijn op naam De obligaties zijn op naam. Dat betekent dat de eigenaar van 

de obligaties bij ons staat geregistreerd. De obligatie is geen 

fysiek stuk dat wij afgeven.  

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 zekerheden U krijgt geen zekerheden. Betalen wij niet? Dan heeft u niet 

het recht om bezittingen of inkomsten van ons te verkopen om 

alsnog betaald te krijgen. 

U bent economisch eigenaar Niet u, maar Stichting NPEX Bewaarbedrijf koopt de obligaties 
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van de obligaties bij ons. Stichting NPEX Bewaarbedrijf is eigenaar van de 

obligaties. U bent economisch eigenaar. U bent dus wel de 

belegger. U krijgt namelijk 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 Bewaarbedrijf. 

Dit staat in het Reglement NPEX. 

 

Betalen wij rente of de lening terug? Dan betalen wij dus aan 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

betaalt u. 

U heeft een NPEX rekening 

nodig 

U heeft een NPEX rekening nodig bij Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Daarop staat hoeveel obligaties u heeft 

gekocht. U betaalt kosten om een rekening bij NPEX te 

hebben. Daarover leest u hierboven in de tabel bij ‘kosten’.  

 

U maakt afspraken met Stichting NPEX Bewaarbedrijf over de 

NPEX rekening. Die staan in het Reglement 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 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf leest u in hoofdstuk 4. 

 

Het kan zijn dat u geen NPEX rekening kunt openen. Dat is zo 

als de regels van de Amerikaanse belastingwet FATCA 

(Foreign Account Tax Compliance Act) voor u gelden. Kunt u 

geen NPEX rekening openen? Dan kunt u de obligaties niet 

kopen.  

U heeft een bankrekening bij 

een Europese bank nodig 

U heeft een bankrekening nodig bij een bank in de Europese 

Unie om een NPEX rekening te kunnen 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 Bewaarbedrijf hoeft dat niet opnieuw te 

doen. U moet daarom een bedrag overmaken van deze 

bankrekening naar de bankrekening van Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Dan kan Stichting NPEX Bewaarbedrijf bij die 

andere bank uw gegevens opvragen.  

In het register staat op 

hoeveel obligaties u recht 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf heeft een register. In dat 

register houdt Stichting NPEX Bewaarbedrijf precies bij wie 

http://www.npex.nl/
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heeft een NPEX rekening heeft en op hoeveel obligaties een 

belegger recht heeft.  

Stichting 

Obligatiehoudersbelangen  

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het belang van 

alle beleggers samen. Betalen wij bijvoorbeeld de rente niet? 

Of betalen wij de lening niet terug? Dan mag Stichting 

Obligatiehoudersbelangen maatregelen treffen. Meer hierover 

leest u in de trustakte. Die trustakte vindt u als de bijlage bij dit 

prospectus.  

U gaat akkoord met de 

afspraken in de trustakte 

Wij maken afspraken met Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

Die afspraken staan in de trustakte. Die vindt u als bijlage bij 

dit prospectus. Die afspraken gelden ook voor u. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen mag bijvoorbeeld het volgende 

doen: 

1. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag eisen dat wij onze 

afspraken nakomen die in dit prospectus staan. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen 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.  

 

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 

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. 

 

Wij hebben op dit moment twee leningen. Het gaat om een lening van Coöperatieve Rabobank 

U.A. Daarnaast hebben wij een lening van onze indirecte aandeelhouder, Van Rijn 

Informatiemanagement B.V. U leest meer over deze leningen in hoofdstuk 8.9. Wij hebben 

afgesproken 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 

3. Van Rijn Informatiemanagement B.V. 
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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. Pas daarna heeft onze indirect aandeelhouder 

recht op terugbetaling van de lening. 

 

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

ook eerder betaald krijgen dan u.  

 

5.4. Wij mogen de lening eerder terugbetalen 

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

Daarmee 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. 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 terugbetalen. 

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 bedrag. 

Betalen wij terug in het vijfde jaar? Dan betalen wij 2% 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 

Obligatiehoudersbelangen 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.  

 

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/diract-it. Heeft u uw inschrijfformulier verstuurd? Dan kunt u uw inschrijving 

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

 

NPEX moet het inschrijfformulier uiterlijk op maandag 16 oktober 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 

bijvoorbeeld doen als wij genoeg inschrijvingen hebben om de 1.500 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 

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

Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt ons. U moet het bedrag uiterlijk op maandag 16 

oktober 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 16 oktober 2017 om 17:00 uur 

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

hebben ontvangen. 

 

Woensdag 18 oktober 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 

ontvangen.  

 

Vrijdag 20 oktober 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 

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, mag u vanaf nu de obligaties verkopen.  

 

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 ontvangen. 

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 binnen 3 werkdagen na 20 oktober 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  

€ 1.000.000 lenen. Hebben wij niet genoeg inschrijvingen? Dan zullen wij de aanbieding 

stoppen. Dat mogen wij besluiten.  

 

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

it.nl/obligaties en de website van NPEX (www.npex.nl/diract-it). 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.  

  

http://www.diract-it.nl/obligaties
http://www.diract-it.nl/obligaties
http://www.npex.nl/
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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 belegger verkopen die een rekening heeft bij Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. 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 platform 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 obligaties op 

zijn NPEX rekening. Hoe u precies de obligaties verkoopt, staat in de afspraken die u maakt 

met Stichting NPEX Bewaarbedrijf over de NPEX rekening.  

 

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 platform. Welke kosten dat zijn, 

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

 

Hoe kunt u verkopen wanneer NPEX het platform stopt?  

Wij hebben in hoofdstuk 4.3. geschreven dat het platform van NPEX stopt. Dat gebeurt op 18 

november 2017. U kunt dan alleen de obligaties verkopen bij een belegger die een rekening 

heeft bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Hoe u precies de obligaties verkoopt, staat in de 

afspraken die u maakt met Stichting NPEX Bewaarbedrijf over de NPEX rekening. Zonder het 

platform kan het moeilijker zijn om een geïnteresseerde belegger te vinden. 

 

Stopt de samenwerking met NPEX? En wilt u verkopen?  

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

obligaties dus zelf. Dat betekent dat wij in ons register met beleggers administreren dat u de 

obligaties heeft en hoeveel obligaties u heeft. 

 

Heeft u een koper gevonden voor de obligaties? Dan stuurt Stichting NPEX Bewaarbedrijf het 

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

moet ontvangen. Dan zal Stichting NPEX Bewaarbedrijf dit in haar administratie op die datum 

aanpassen. 
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8. Informatie over ons 

 

8.1. Wat doen wij? 

Wij zijn een software bedrijf. Wij hebben onze eigen software voor de logistiek en de 

afhandeling van orders van webshops en winkels ontwikkeld. Wij verkopen licenties van deze 

software en installeren de software bij onze klanten. Daarnaast bieden wij aanvullende 

diensten. 

 

De software die wij hebben ontwikkeld is de Ceyenne software. Onze Ceyenne software 

automatiseert logistieke processen van bedrijven op het gebied van afhandeling van orders. 

Onze Ceyenne software stuurt goederenstromen, orderstromen en stromen van 

productgegevens en klantgegevens aan. De software is daarmee geschikt voor de 

omnichannel markt: het kan worden gebruikt voor orders die via verschillende 

verkoopkanalen kunnen worden geplaatst en die via verschillende distributiekanalen kunnen 

worden afgehandeld.  

 

Onze Ceyenne software bestaat uit onderdelen die los of samen kunnen worden gebruikt. Dit 

zijn de belangrijkste 4 onderdelen: 

 Ceyenne warehouse management system. Deze software stuurt alle logistieke 

processen aan in magazijnen. De software bepaalt hoe en waar de goederen in 

een magazijn zijn opgeslagen en houdt de voorraden bij. Daarnaast bepaalt de 

software hoe de goederen zo efficiënt mogelijk worden verzameld, verpakt en 

verzonden. De software stuurt op slimme wijze mensen en materialen aan. 

 Ceyenne concentrator. Deze software regelt dat informatie over orders en 

producten van verschillende systemen op een centrale plek worden verzameld. 

Vanuit die centrale plek worden alle verschillende systemen op de juiste wijze up 

to date gehouden. De software berekent welke informatie waar, wanneer en onder 

welke voorwaarden getoond mag worden. Zo kunnen bedrijven met verschillende 

websites en winkels bijvoorbeeld op alle websites en in alle winkels een 

voorraadstatus laten zien. Ook bepaalt de Ceyenne concentrator hoe een order 

het meest efficiënt kan worden afgehandeld en uitgeleverd. 

 Ceyenne business intelligence. Met deze software hebben bedrijven 

bedrijfsinformatie (zoals voorraden en orders) gemakkelijk beschikbaar. Bedrijven 

kunnen hiermee analyses, rapporten en dashboards maken. Daarnaast wordt 

deze techniek gebruikt om de grote hoeveelheid data (“Big Data”) in de software te 

analyseren en de berekeningen te maken die de processen in de overige 

onderdelen van de Ceyenne software aan sturen. 

 Ceyenne order entry portal. Met deze software kunnen bedrijven een webshop 

opzetten en beheren. De Ceyenne order entry portal heeft verschillende apps voor 
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mobiel gebruik. Zo kan de Ceyenne order entry portal ook worden gebruikt op 

bijvoorbeeld beurzen, in winkels en door vertegenwoordigers. Ook consumenten 

kunnen de portal gebruiken. 

 

Naast deze software leveren wij ook diensten. Het gaat om de volgende diensten: 

 Wij kunnen onze software die bij bedrijven geïmplementeerd is ondersteunen en 

beheren. Hierbij verrichten we taken als applicatiebeheer, gebruikers 

ondersteuning en database administrator.  

 Wij kunnen de hosting van onze software verzorgen en de servers van onze 

klanten beheren. Als Certified Microsoft Partner doen wij dit op het Microsoft Azure 

Hosting platform.  

 Wij kunnen voor onze klanten ook software op maat ontwikkelen. 

 Wij kunnen onze klanten adviseren bij de optimalisatie van hun bedrijfsprocessen. 

Dat doen wij als het gaat om logistiek en orderafhandeling. 

 

In het overzicht hieronder ziet u dat onze Ceyenne software een steeds groter deel van onze 

omzet uitmaakt.  

Het aandeel van de omzet uit de dienstverlening aan de 2 grootste klanten ten opzichte van de 

totaal omzet is gedaald tot onder de 10% in de eerste jaarhelft van 2017. Het aandeel van de 

Ceyenne omzet binnen onze totaal omzet is gestegen van 15% in 2011 tot bijna 90% in 2017. 
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Wij zijn actief in Nederland en België. Wij willen op korte termijn ook actief zijn in Duitsland en 

Oostenrijk. Wij verkopen onze Ceyenne software en diensten in al deze landen met onze eigen 

sales afdeling en met sales partners waar wij mee samenwerken. Over deze sales partners 

leest u in hoofdstuk 8.7. 

 

Onze klanten zijn divers: het gaat om verschillende soorten producten en branches in retail en 

wholesale. In dit overzicht ziet u een aantal van onze klanten:  

 

 

 

 

Onze klanten zijn voornamelijk actief in de volgende branches:  

 

 elektronica 

 fashion 

 DIY (doe-het-zelf)/home/garden 

 food 

 

Hieronder ziet u de omzetverdeling over deze branches voor de eerste jaarhelft van 2017:  
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Uit dit plaatje volgt dat onze omzet evenwichtig verdeeld is over verschillende sectoren. Dit is 

een gewenste basis voor onze continuïteit en groei. 

 

De ontwikkeling over de jaren is hieronder weergegeven: 
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In dit overzicht is te zien dat het grote aandeel van electronica in de omzet substantieel is 

verminderd over de afgelopen jaren, van circa 60% in 2013 naar 25% in 2017. Dit is met name 

het gevolg van de vermindering van onze retail omzet door faillissementen van grote klanten 

met een aantal electronica winkelketens (eind 2015 en begin 2017). 

 

Hieronder ziet u een omzetverdeling over onze klanten naar bedrijfstype over de eerste 

jaarhelft van 2017:  

 

 

 

Zoals u in dit plaatje ziet zijn de meeste van onze klanten actief in wholesale en e-commerce. 

Daarna volgt de logistieke dienstverlener en retail. 

 

De ontwikkeling over de jaren is hieronder weergegeven: 
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Het aandeel in wholesale en e-commerce is in de afgelopen jaren gegroeid ten koste van het 

aandeel in retail. Dit is een gewenste basis voor onze continuïteit en groei. 

 

8.2. Hoe ziet ons bedrijf er uit? 

  

Wij maken onderdeel uit van een groep bedrijven. Onze uiteindelijke aandeelhouders zijn de 

heer A. van Rijn en de heer R. Reeskamp. Hieronder ziet u welke bedrijven onderdeel zijn van 

de groep. 
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Hieronder geven wij u een korte beschrijving van deze bedrijven: 

 

DirAct It B.V. ontwikkelt en verkoopt Ceyenne software en levert aanvullende diensten. Alle 

aandelen worden gehouden door BIP IT B.V. BIP IT B.V. is de bestuurder van DirAct It B.V. 

 

BIP IT B.V. is een holding vennootschap en heeft als dochtervennootschappen DirAct It B.V., 

Beluga IT OOD en Dutch Intelligence Group B.V. 60% van de aandelen wordt gehouden door 

Van Rijn Informatiemanagement B.V. 40% van de aandelen worden gehouden door 3R Creatie 

& Control B.V. Van Rijn Informatiemanagement B.V. en 3R Creatie & Control B.V. zijn de 

bestuurders van BIP IT B.V. 

 

One Man Stan EOOD is een holding vennootschap en heeft als dochtervennootschap Beluga 

IT OOD. Alle aandelen worden gehouden door de heer S. Todorov. De heer S. Todorov is de 

bestuurder van One Man Stan EOOD. 

 

Beluga IT OOD verzorgt detachering van IT professionals en IT/software ontwikkeling voor 

bedrijven. Beluga IT OOD is haar activiteiten gestart in 2016 en levert op dit moment met name 

professionals aan ons, maar inmiddels ook aan andere bedrijven in Nederland en Bulgarije. 

50% van de aandelen wordt gehouden door BIP IT B.V. en 50% door One Man Stan EOOD. 

BIP IT B.V. en One Man Stan EOOD zijn de bestuurders van Beluga IT OOD.  
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Van Rijn Informatiemanagement B.V. is een holding vennootschap en houdt 60% van de 

aandelen in BIP IT B.V. Alle aandelen worden gehouden door de heer A. van Rijn. De heer A. 

van Rijn is de bestuurder van Van Rijn Informatiemanagement B.V..  

 

3R Creatie & Control B.V. is een holding vennootschap en houdt onder andere 40% van de 

aandelen in BIP IT B.V. en 50% van de aandelen in THNK UP B.V. Alle aandelen worden 

gehouden door de heer R. Reeskamp. De heer R. Reeskamp is de bestuurder van 3R Creatie 

& Control B.V.  

 

THNK UP B.V. is een holding vennootschap en houdt 50% van de aandelen in Dutch 

Intelligence Group B.V. 50% aandelen van THNK UP B.V. wordt gehouden door 3R Creatie & 

Control B.V. De andere 50% van de aandelen wordt gehouden door 64 kilobyte B.V. 3R 

Creatie & Control B.V. en 64 kilobyte B.V. zijn de bestuurders van THNK UP B.V. 

 

Dutch Intelligence Group B.V. is een holding vennootschap en houdt 42,50% van de 

aandelen in ID Insite B.V. 50% van de aandelen wordt gehouden door BIP IT B.V. en 50% van 

de aandelen wordt gehouden door THNK UP B.V. BIP IT B.V. en THNK UP B.V. zijn de 

bestuurders van Dutch Intelligence Group B.V. 

 

ID Insite B.V. ontwikkelt en verkoopt Beegua software. Dit is een programma dat dashboards 

maakt. Daarmee kunnen klanten informatie inzichtelijk maken en rapporteren. 42,5% van de 

aandelen wordt gehouden door Dutch Intelligence Group B.V. Dutch Intelligence Group B.V. en 

IFS Insite B.V. zijn de bestuurders van ID Insite B.V. 

 

8.3. Wij maken gebruik van subsidies 

Wij krijgen op dit moment subsidie. Voor 2016 ging het om een bedrag van € 122.765 (na 

aftrek van gerelateerde advieskosten gaat het om € 107.725). Die subsidie is gebaseerd op de 

Wet Bevordering Speur en Onderzoek of WBSO-regeling van de RVO (Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland). De WBSO-regeling houdt in dat wij minder loonheffing betalen over 

het salaris van onze medewerkers in Nederland. Wij krijgen deze subsidie, omdat wij voldoen 

aan de eisen. Het gaat om de eisen voor de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen 

van) programmatuur. Deze subsidie vragen wij ieder jaar opnieuw aan. 

 

Wij zijn verplicht om hiervoor een deugdelijke administratie bijhouden van alle activiteiten die 

wij als research en development beschouwen. De RVO kan hier een controle op uitvoeren.  

De RVO stelt vast of wij de subsidie terecht hebben gekregen. Wij hebben van de RVO voor de 

jaren tot en met 2016 een bevestigende beschikking ontvangen.  
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8.4. Belangrijkste markten 

Wij zijn actief in  de markt voor logistieke software en software voor de fulfilment van bedrijven 

in de  B2B en B2C markt. Wij zijn actief in Nederland en België. Binnenkort willen wij ook actief 

zijn in Duitsland en Oostenrijk.  

Een duidelijk omlijnde markt definitie is er voor ons dus niet. De markt waar wij ons in begeven 

is hierdoor groot. Wij hebben daar nu een klein marktaandeel in. De bedrijven waar wij mee 

concurreren in onze acquisitie trajecten zijn veelal grote internationale bedrijven. De software 

markt is een groeisector. Dit meldt onder andere de ING Bank N.V. in haar beschouwingen op 

de economie voor 2017 (https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-

sector/ondernemen-in/software-en-services-sector.html). De drijfveren die ING Bank N.V. daar 

beschrijft zijn ook als trend zichtbaar in ons deel van de markt. Ook zien wij de door ING Bank 

N.V. beschreven mogelijke rem op expansie vanwege het vinden van geschikt personeel als 

risico.  

Dat hebben wij succesvol ondervangen door een kantoor in Bulgarije te openen. In de 

hoofdstukken 8.7 en 11.2 leest u hier meer over.  

 

Naast bovengenoemde trends zien wij ook trends als meer mobiel gebruik van apps en 

internet, het verdwijnen van de traditionele verschillen tussen wholesale en retail, de algemene 

groei van de e-commerce verkopen en kansen voor de groothandel als ketenregisseur in de 

supply chain. Door integratie met eigen afzetkanalen of door eigen productie, proberen ze meer 

grip te krijgen op de keten. Groothandels kunnen retailers ontzorgen door extra dienstverlening 

aan te bieden. Maar ook kunnen ze leveranciers helpen de consument makkelijker te bereiken. 

 

Vooral deze laatste twee trends, de groei van e-commerce en kansen voor de groothandel, in 

de markt zijn van belang voor ons. Als eerste geldt voor de rol van de groothandel dat onze 

producten zich steeds meer hebben onderscheiden als toegevoegde waarde oplossing voor 

groothandel bedrijven die in een digitale transitie naar de e-commerce zitten. Doordat onze 

producten meerdere aspecten van het logistieke en fulfilment proces afdekt, kunnen bedrijven 

in een keer meerdere stappen maken. De brede toepasbaarheid van onze software 

ondersteunt de verandering die de groothandels door moeten maken. In haar economische 

beschouwingen voor 2017 op de groothandel (https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-

economie/uw-sector/ondernemen-in/groothandel.html) meldt de ING Bank N.V. dat de omzet 

van de groothandel in de afgelopen jaren gestegen is, de komende jaren blijft stijgen en er 

grote kansen als regisseur van de keten zijn. Bedrijven zullen dan wel moeten automatiseren, 

omdat de branche hier vaak in achter loopt. Wij kunnen hier met onze Ceyenne software een 

uitstekende rol in spelen.  

 

De stijging van de e-commerce markt bedroeg in de eerste helft van 2017 13% ten opzichte 

van het vorige jaar. Dit meldt onder meer Thuiswinkel.Org in haar persbericht 
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(https://www.thuiswinkel.org/nieuws/3532/online-bestedingen-stijgen-in-eerste-zes-

maanden-van-2017-met-13-naar-10-66-miljard). De verwachting is dat dat de stijging  over 

heel 2017 12% zal bedragen. Deze trend heeft een positieve invloed op de omvang van de 

markt waarin wij actief zijn. 

 

8.5. Belangrijkste contracten 

Wij hebben geen belangrijke contracten gesloten buiten onze normale bedrijfsuitoefening. Wel 

hebben wij contracten gesloten voor de licenties van onze Ceyenne software en onze diensten.  

 

Wij sluiten met onze klanten in de regel een raamovereenkomst. Daarin staan alle afspraken 

tussen ons en de klant. Deze raamovereenkomst bestaat vaak uit meerdere contracten. Wij 

hanteren onder andere licentiecontracten, service level agreements (SLA’s) en hosting 

contracten.  

 

In onze licentiecontracten maken wij afspraken over de licentie van onze Ceyenne software. In 

het verleden maakten wij vaak afspraken over eenmalige licentiebedragen en jaarlijkse 

maintenance fees. Sinds 2016 spreken wij meestal een maandbedrag af voor de door de klant 

afgenomen onderdelen van onze Ceyenne software.  

 

Wij bieden verschillende diensten. Daarover leest u in hoofdstuk 8.1. Een van die diensten is 

het ondersteunen en beheren van onze software die bij bedrijven is geïmplementeerd. De 

afspraken hiervoor leggen wij vast in onze service level agreements. Wij rekenen hiervoor 

maandelijkse abonnementskosten.  

 

Voor onze hostingdiensten maken wij afspraken in onze hostingcontracten. Ook voor onze 

hostingdiensten rekenen wij maandelijkse kosten.  

 

Onze contracten hebben looptijden die variëren van een maand tot een jaar. De contracten 

worden automatisch verlengd, behalve als een van de partijen het contract stopt. Onze 

licentiecontracten hebben doorgaans een looptijd van één jaar, met automatische verlenging 

van één jaar en opzegtermijnen van één maand voor de contractverlengingsdatum.  

 

Tot op heden is het één keer voorgekomen dat een klant een Ceyenne contract heeft 

opgezegd.  Deze klant heeft daarbij gekozen voor andere onderdelen van onze Ceyenne 

software. 

 

In 2016 bedroegen de inkomsten uit de licentiecontracten, service level agreements en hosting 

contracten samen ruim € 566.000, waarvan het aandeel Ceyenne contracten € 444.000 betrof.  

Over de ontwikkeling van deze inkomsten leest u meer in hoofdstuk 11.2. 
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Leads en sales funnel 

Wij werken continu aan het werven van nieuwe klanten en daarmee nieuwe contracten. 

Sinds medio 2015 hebben wij actief opvolging gegeven aan onze leads middels een bel team. 

Dit heeft gezorgd voor de groei in het aantal actieve prospects (leads)  en daarmee de forse 

groei van onze sales funnel. De grafieken hier onder laten deze ontwikkeling zien. 

 

 

 

Toelichting op bovenstaande trendlijn: 

Een lead is door ons gedefinieerd als een bedrijf waarvan wij weten dat zij overwegen om één 

van de producten die wij kunnen leveren aan te schaffen. Wij kwalificeren dit door contact op te 

nemen met de verantwoordelijke functionaris in het bedrijf. Dit doen wij zelf en we hebben het 

sinds medio 2015 deels uitbesteed aan een gespecialiseerd belbureau. Na de kwalificatie 

proberen wij een kennismaking bij de lead te realiseren. Het beslistraject bij onze leads kan 

enkele maanden tot zelfs enkele jaren duren. 

De kleine stijging in 2012 is nog het gevolg van inspanningen uit de jaren 2010 en 2011. De 

focus op de dienstverlening aan de grote klanten in de periode 2011 tot en met 2013 ging ten 

koste van de verkoopinspanningen, en zorgde ervoor dat deze groei niet doorzette. Door de 

gewijzigde strategie vanaf 2014 (focus op werven van nieuwe Ceyenne klanten) en de inzet 

van de belteams vanaf medio 2015 steeg het aantal leads vanaf 2015 weer substantieel. 

 

Hieronder een overzicht dat inzicht geeft in de samenstelling van onze leads (prospects) 

portfolio: 
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Prospect gekwalificeerd houdt in dat er minimaal telefonisch contact is geweest met de 

potentiële klant en deze heeft aangegeven dat er serieuze interesse is voor één van onze 

producten en wij in aanmerking komen als potentiële leverancier. Er is een telefonische of 

schriftelijke toelichting gegeven op de producten en diensten die we leveren. 

 

Kennismakingsgesprek betekent dat wij op bezoek zijn geweest bij de klant en een eerste 

algemene uitleg of beknopte demonstratie hebben gegeven van onze producten.  

 

Als een lead de status Shortlist krijgt betekent dit dat we op verzoek van de klant een concreet 

voorstel voor de mogelijke levering van één van onze producten doen. Het kan zijn dat we 

hiervoor een analyse uitvoeren, een uitgebreide specifieke demonstratie geven of een offerte 

afgeven. We zijn op dat moment één van enkele partijen (concurrenten) waar de potentiële 

klant mee spreekt. 

 

Closing betekent dat we in de afrondende fase met de potentiële klant zijn aangeland. De klant 

heeft aangegeven dat hij ons product wil aanschaffen. Er wordt nog gesproken over de 

voorwaarden, zoals prijs en startdatum, van de levering. Soms is er in deze fase nog een 

tweede partij waar de potentiële klant ook mee in onderhandeling is. 

 

8.6. Partijen waar wij mee samenwerken 

Wij werken samen met verschillende partijen. Dat zijn partijen uit de groep waar bij horen.  
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Wij werken samen met Beluga IT OOD. Beluga IT OOD levert ons personeel voor onze 

Ceyenne software en onze aanvullende diensten. Op dit moment werken 7 personen via 

Beluga IT OOD bij ons. Beluga IT OOD rekent ons hiervoor uurtarieven.  

 

Wij werken verder samen met sales partners. Het gaat om Cadran Consultancy B.V. en 

Flexitude B.V. in Nederland. In Duitsland zijn wij in gesprek met beoogde sales partners. De 

sales partners verkopen onze Ceyenne software en onze diensten. Wij betalen aan deze sales 

partners een bedrag per aangeleverde klant en/of een percentage over de omvang van de 

afgenomen software of diensten.  

 

8.7. Belangrijkste investeringen 

Wij hebben een belangrijke investering gedaan sinds 1 januari 2017. Wij hebben in de eerste 

jaarhelft van 2017 geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze Ceyenne software voor een 

bedrag van € 183.040. In dezelfde periode in 2016 bedroeg onze investering in Ceyenne 

software ontwikkeling € 166.625. In hoofdstuk 11.2 bij onze halfjaarcijfers leest u hier meer 

over.  

 

8.8. Wij hebben leningen 

Wij hebben twee leningen. Dat betekent dat wij niet alleen rente betalen voor de obligaties en 

deze obligaties moeten terugbetalen. Ook moeten wij betalen voor deze andere leningen. 

 

Lening Coöperatieve Rabobank U.A. 

Wij hebben een lening bij Coöperatieve Rabobank U.A. Wij mogen maximaal € 400.000 lenen. 

Deze lening bedroeg €377.831 op 30 juni 2017. Deze lening heeft geen einddatum. De rente 

van de lening is circa 7,65% per jaar. Deze rente verandert per kwartaal en is gebaseerd op de 

Rabobank basisrente plus een opslag. De rente betalen wij ieder kwartaal achteraf.  

 
Wij hebben de bank zekerheden gegeven voor deze lening. Het gaat om een pandrecht op alle 

huidige en toekomstige inventaris, transportmiddelen en rechten en vorderingen van ons. 

 

Onze indirecte aandeelhouders hebben ook zekerheden gegeven aan de bank via een 

persoonlijke borg van € 200.000 (van de heer A.G. van Rijn) en € 100.000 (van de heer R.R. 

Reeskamp).  

 

Lening Van Rijn Informatiemanagement B.V. 

Wij hebben een lening van onze indirecte aandeelhouder, Van Rijn Informatiemanagement 

B.V. Hierover leest u bij hoofdstuk 8.2. De lening bedroeg € 22.364 op 30 juni 2017. Deze 

lening heeft geen einddatum. De rente van de lening is 2% per jaar. Deze rente staat vast. Wij 

hebben Van Rijn Informatiemanagement B.V. geen zekerheden gegeven voor deze lening. Het 

gaat om een achtergestelde lening. Meer hierover leest u in hoofdstuk 5.3. 
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Wij zullen geen rente betalen aan onze indirecte aandeelhouder, Van Rijn 

Informatiemanagement B.V., tijdens de looptijd van deze obligaties. Ook zullen wij deze lening 

niet terugbetalen gedurende de looptijd van de obligatie. Van Rijn Informatiemanagement B.V. 

heeft aangegeven hiermee akkoord te zijn. 

 

De afspraken die wij hebben gemaakt met Van Rijn Informatiemanagement B.V. vindt u op 

onze website www.diract-it.nl/obligaties. U vindt deze informatie ook op de website van NPEX: 

www.npex.nl/diract-it. 

 

8.9. Informatie over onze aandelen 

Wij hebben voor een bedrag van € 18.000 aandelen geplaatst. Dit bedrag hebben wij ook 

ontvangen. Wij hebben in totaal 18.000 aandelen uitgegeven. Al onze aandelen zijn in handen 

van BIP IT B.V.  

 

8.10. Wij keren geen winst uit aan onze aandeelhouder 

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.  

 

Meer leest u hierover op onze website www.diract-it.nl/obligaties en de website van NPEX: 

www.npex.nl/diract-it.  

http://www.diract-it.nl/obligaties
http://www.npex.nl/diract-it
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9. Waarom willen wij de obligaties verkopen? 

 

9.1. Onze reden om obligaties te verkopen 

Wij willen maximaal € 1.500.000 lenen van beleggers. Met het geld van de obligaties willen wij 

verder groeien. Wij willen groeien door te investeren in de volgende zaken: 

 

Sales & marketing 

Wij willen onze naamsbekendheid vergroten en daarmee meer potentiële klanten vertellen wie 

we zijn en wat we kunnen. Dit willen wij doen door verschillende marketing activiteiten op te 

zetten. De online marketing via onze website en social media willen wij professionaliseren en 

uitbreiden. Ook willen wij onze aanwezigheid op vakbeurzen met onze eigen beursstand in 

Nederland en België uitbreiden.  

Door middel van investeren in marketing willen wij het aantal prospects nog verder laten 

stijgen. 

 

Om prospects (onze potentiële klanten) goed te kunnen bewerken en bedienen willen wij ons 

verkoopteam uitbreiden met ervaren verkopers.  

Tot op heden hebben wij nauwelijks inspanningen op dit gebied gedaan. De huidige 

klantenkring is organisch ontstaan en vooral het gevolg van reactieve sales. Sinds medio 2015 

hebben wij actief opvolging gegeven aan onze leads middels een bel team.  

Een investering in de kwaliteit en kwantiteit van ons verkoopteam zal vervolgens tot een hogere 

conversie moeten gaan zorgen. Dit zal invulling moeten geven aan onze groei voor de 

komende drie jaar.  

 

In eerste instantie zullen wij de verkoop en implementatie van onze software nog voornamelijk 

zelf uitvoeren. Wij zullen hiervoor ook ons operationele team proactief uitbreiden. Het is ons 

plan om binnen drie jaar onze software ook door derden te laten verkopen en implementeren. 

Dit zowel in de Benelux als daar buiten. De eerste initiatieven hiertoe zijn al opgestart. 

Zowel in Duitsland als sinds kort ook in Bulgarije voeren we daartoe al gesprekken met 

mogelijke partners. We zijn ook gestart met een marktverkenning in Duitsland en Oostenrijk.  

De verkoop door derden moet er voor zorgen dat wij binnen enkele jaren de start van een 

volgende groeicurve kunnen bereiken. 

Daarom willen wij investeren in onze sales en marketing activiteiten. 

 

Software ontwikkeling 

Wij willen onze Ceyenne software doorontwikkelen. Wij willen bestaande onderdelen van de 

software verder verbeteren en nieuwe mogelijkheden toevoegen, om deze nog beter af te 

stemmen op de behoefte in de markt. Een onderdeel hiervan is ook de optimalisatie van de 

software als Cloud oplossing. Tevens willen wij ervoor zorgen dat de software eenvoudiger 
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door derden te verkopen en implementeren is, zodat dit onze verkoopmogelijkheden in de 

toekomst verder verbetert. Daarom willen wij investeren in software ontwikkeling. 

 

Werving & selectie 

Wij willen ontwikkelaars, business consultants, technisch consultants en verkopers aannemen. 

Het vinden van de juiste mensen is moeilijk. Daarom willen wij investeren in werving & selectie 

(recruitment).  

 

Training & opleiding 

Wij willen onze nieuwe mensen de vereiste productkennis bijbrengen. Ook willen wij dat onze 

mensen bij ons kunnen doorgroeien. Daarom willen wij investeren in training & opleiding.  

 

Lenen wij minder dan € 1.500.000? Of het minimumbedrag van € 1.000.000? Dan kunnen wij 

minder geld investeren en minder groeien.  

 

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 € 1.500.000 lenen, willen  wij 

dit zo besteden: 

Als wij € 1.000.000 lenen, willen wij dit 

zo besteden: 

Sales & marketing  € 500.000  € 350.000 

Software ontwikkeling € 575.000 € 400.000 

 

Werving & selectie  

 

€ 175.000 

 

€ 100.000  

 

Training & opleiding  

  

 

€ 250.000  

 

€ 150.000  

Totaal  € 1.500.000  € 1.000.000  

 

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 corporate finance check. Deze kosten begroten wij op € 10.000. 

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

3. Kosten voor het schrijven van het prospectus. Deze kosten begroten wij op € 20.000. 
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4. Kosten voor de succes fee aan NPEX. Dit bedrag hangt af van hoeveel obligaties wij 

verkopen. Het gaat om een bedrag van maximaal € 45.000 (als wij 1.500 obligaties 

verkopen) en minimaal € 30.000 (als wij 1.000 obligaties verkopen). 

 

Deze kosten zijn eenmalig. In totaal gaat het om € 80.000. 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 € 10.000 per jaar. Het 

bedrag hangt niet 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. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen rekent een uurtarief van € 225 voor andere 

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

hoofdstuk 4.5 en in de bijlage.  

 

Al deze kosten zijn exclusief BTW. 

 

9.3. Hoe betalen wij de rente en de lening 

 
Het terugbetalen van de lening 

Wij zullen de lening terugbetalen na 5 jaar. Dan zullen wij de lening terugbetalen. Wij zijn van 

plan om de lening terug te betalen uit de bestaande en toekomstige cash flow: als wij groeien, 

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

 

Het betalen van de rente 

Voor de obligaties betalen wij 8% rente per jaar. Lenen wij € 1.500.000? Dan betalen wij dus  

€ 120.060 per jaar aan rente. De rente willen wij aan u betalen uit onze bestaande en 

toekomstige cash flow. 

 

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

Er zijn (mogelijke) belangenconflicten tussen ons en onze bestuurder, BIP IT B.V. BIP IT B.V. 

heeft alle aandelen van ons. Als aandeelhouder heeft zij belang bij onze groei en daarmee ook 

belang bij het succes van deze uitgifte van obligaties. 
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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 leden van ons management team: 

 

 André van Rijn - Algemeen Directeur (CEO) 

 Richard Reeskamp – Directeur Operations & Finance (CFOO) 

 Tomas Straathof - Operations 

 Rogier Mouissie – Quality Assurance  

 Willem Lutgerink – ICT & Hosting Services  

 Coen van der Wel – Product Development 

 Lukas Huzen – Business Consultancy  

 Rob de Koning - Human Resources 

 

Wij hebben in totaal 37 personen die voor ons werken op ons kantoor in Almere 

(Versterkerstraat 12). Dat is inclusief onze twee bestuurders en 1 persoon die wij inhuren. 37,6 

FTE is bij ons in dienst per 30 juni 2017. Verder huren wij 7 personen in van Beluga IT OOD. 

 

10.1. Onze bestuurders  

De heer A.G. van Rijn is indirect onze bestuurder en CEO (via BIP IT B.V. en Van Rijn 

Informatiemanagement B.V.). Ook is hij indirect bestuurder van Beluga IT OOD. Hij heeft geen 

andere functie die voor ons relevant is.  

 

De heer R.R. Reeskamp is indirect onze bestuurder en CFOO (via BIP IT B.V. en 3R Creatie & 

Control B.V.). Ook is hij indirect bestuurder van Beluga IT OOD. Hij heeft geen andere functie 

die voor ons relevant is. 

 

Er zijn geen (mogelijke) belangenconflicten tussen ons en onze bestuurders. 
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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 19 juni 2017 gepubliceerd. De jaarrekeningen hebben wij opgesteld volgens de Richtlijnen 

voor de jaarverslaggeving (RJk).  

 

Onze accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven voor onze jaarrekeningen. 

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

verklaring van onze accountant. Onze accountant is Flynth adviseurs en accountants B.V. Het 

adres van onze accountant is Meeuwenlaan 8 (8011 BZ) Zwolle. De accountant is lid van de 

Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA).  

 

De jaarrekeningen vindt u op de website van NPEX www.npex.nl/diract-it. 

 

11.2. Belangrijke financiële informatie 

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

vergelijkende 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: 

 

 

http://www.npex.nl/diract-it
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Onze financiële strategie is sinds 2014 gericht geweest op omzetgroei bij nieuwe klanten van 

onze Ceyenne software. Wij hebben daarbij maximaal geïnvesteerd in de ontwikkeling van 

onze Ceyenne software en op professionalisering van onze organisatie (mensen en 

processen). Daarnaast hebben wij gestuurd op het handhaven van een positief EBITDA 

resultaat en een bedrijfsresultaat dat rond de break-even zou uitkomen.  

 

Onze klantenbasis is in de periode 2014 tot en met 2016 50% gegroeid van 32 tot 48  klanten  

per 31 december 2016. Van deze 16 nieuwe klanten, vertegenwoordigde Ceyenne er 15.   

 

Hieronder lichten wij de belangrijkste posten in onze winst- en verliesrekening toe: 

 

Omzet  

In 2015 nam de omzet met 19% toe van € 3.167.592 naar € 3.755.176, waarbij de Ceyenne 

omzet met 33% groeide (een toename van € 430.000). Er kwamen 5 nieuwe Ceyenne klanten 

bij. De overige omzet nam toe met € 136.000. De terugkerende Ceyenne omzet (terugkerende 

inkomsten uit Ceyenne licenties, SLA’s en hosting) steeg in 2015 met 44%. Dat is een toename 

van € 67.000 ten opzichte van 2014. 

De omzet is in 2016 met 4% gestegen van € 3.755.176 naar € 3.921.054. De Ceyenne omzet 

groeide in 2016 met 30% (een toename van € 521.000). Er kwamen 9 nieuwe Ceyenne klanten 

bij. De overige omzet daalde met € 333.000 in vergelijking met 2015 met name als gevolg van 

de drastische vermindering van de dienstverlening aan één van onze 2 grootste retailklanten 

met ingang van het tweede kwartaal in 2016 De terugkerende Ceyenne omzet steeg in 2016 

met 101% ten opzichte van 2015. Dat is een toename van € 223.000 ten opzichte van 2015. 

 

De ontwikkeling van onze Ceyenne omzet is hieronder grafisch weergegeven, naast de totale 

omzet van DirAct It. 

Daaronder is de ontwikkeling van ons klantenaantal weergegeven. 
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De jaarlijkse gemiddelde groei van de Ceyenne omzet bedroeg over de jaren 2014 t/m 2016 

gemiddeld ruim 30% (2014: 34% meer Ceyenne omzet dan in 2013; 2015: + 33% versus 2014; 

2016: + 30% versus 2015).  
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De in bovenstaande grafiek weergegeven klantenontwikkeling toont een versnelde groei van 

het aantal nieuwe klanten dat wij binnengehaald hebben, waarbij het merendeel Ceyenne 

klanten betreft (in 2015: 5 van de 6 nieuwe klanten, en in 2016: 9 van de 11 nieuwe klanten). 

In de periode 2008 tot  2011 kwam onze groei in klanten vooral vanuit de mond-op-mond 

reclame. Wij ontwikkelden nieuwe producten en brachten deze binnen ons netwerk en dat van 

klanten en partners onder de aandacht. In de periode 2011 tot 2014 kwam onze omzet 

ontwikkeling vooral uit de groei bij enkele grote klanten. Hoewel dit een stimulatie van de 

overige verkopen zou moeten betekenen bleek het in de praktijk een rem op de groei van 

nieuwe klanten te zijn. Dit kwam doordat er teveel beslag gelegd werd op de resources en 

operatie (mensen en middelen) waardoor de focus op groei in nieuwe klanten afnam. In 2014 is 

bewust voor een andere strategie gekozen, welke moest leiden tot een groei in klanten en een 

meer evenwichtige verdeling van de omzet over deze klanten.  

 

De ontwikkeling van onze terugkerende Ceyenne omzet over de periode 2014-2016 is 

hieronder weergegeven: 

 

 

Kostprijs van de omzet 

Het gaat hierbij met name om inkoopkosten van hosting en inkoop van hardware. De hardware 

is bedoeld voor klanten (met name voor Ceyenne implementaties). Deze kosten brengen wij bij 

klanten in rekening en valt onder de kostprijs van de omzet. In 2015 steeg de kostprijs van de 

omzet met 24% (een toename van € 51.000) door gestegen hostingkosten. In 2016 daalde de 

kostprijs van de omzet met  € 6.871 (3%). Deze daling was het saldo van € 3.426  gestegen 

hostingkosten en € 10.297 lagere overige inkoopkosten.  

 

Brutomarge 

Het gaat hierbij om de omzet minus de kostprijs van de omzet. In 2015 nam de brutomarge met 

18% toe (een toename van € 536.194) en bleef het brutomargepercentage constant op 93% 

van de omzet.  

In 2016 nam de brutomarge met 5% toe (een toename van € 172.749) en kwam het 

brutomargepercentage net als het jaar ervoor uit op 93% van de omzet. 

  

Som der bedrijfslasten  

De som der bedrijfslasten steeg in 2015 met 13% ten opzichte van 2014. Deze toename met € 

394.273 werd grotendeels veroorzaakt door hogere personeelskosten (€ 383.134). 
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Het aantal werknemers ontwikkelde zich als volgt: 

 

 

 

*Fte = “full time equivalent” ofwel voltijdsmedewerker 

 

De bijna 19% stijging van de personeelskosten in 2015 kwam tot stand door een 10% 

toegenomen personeelsaantal bij 8% hogere gemiddelde personeelskosten.  

 

De stijging van de som der bedrijfslasten met € 204.560 (+6%) werd in 2016, net als in 2015, 

bijna geheel veroorzaakt door een stijging van de personeelskosten, welke in 2016 € 213.211 

bedroeg, bij nagenoeg gelijkblijvende overige kosten (afschrijvingen en overige bedrijfskosten).  

De 9% stijging van de personeelskosten in 2016 kwam tot stand door een 9% toegenomen 

personeelsaantal bij gelijkblijvende gemiddelde personeelskosten (door minder dure inhuur in 

Nederland en de start van inhuur van goedkopere inhuur in Bulgarije).  

 

Bedrijfsresultaat  

Het gaat om de brutomarge minus som der bedrijfslasten. Het bedrijfsresultaat bedroeg  

€ 64.980 in 2016 en was daarmee lager dan in 2015 (€ 96.791). Deze daling met € 31.811 was 

het saldo van de hierboven beschreven stijging van de brutomarge met € 172.749 en de € 

204.560 toegenomen som der bedrijfslasten.  

In 2015 bedroeg het bedrijfsresultaat € 96.791, dat daarmee € 141.921 steeg ten opzichte van 

het € 45.130 negatieve bedrijfsresultaat in 2014. Deze stijging was het gevolg van de hierboven 

beschreven stijging van de brutomarge met € 536.194 en de € 394.723 toegenomen som der 

bedrijfslasten.  

 

Resultaat voor belastingen 

Het gaat om het bedrijfsresultaat minus financiële lasten plus financiële baten. In 2015 was er 

sprake van een eenmalige financiële bate door vrijval van een rekening courant schuld aan een 

voormalig aandeelhouder.  

De rentelasten in de afgelopen 3 jaar waren als volgt:  
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EBITDA 

Hiermee bedoelen wij het bedrijfsresultaat (brutomarge minus de som der bedrijfslasten) 

exclusief afschrijvingen. Dit is gelijk aan het resultaat voor aftrek van afschrijvingen, interest en 

belastingen. Over de afgelopen 3 jaar was de ontwikkeling en opbouw van onze EBITDA als 

volgt:  

 

 

 

De EBITDA was in 2015 hoger dan in 2014 door een hoger bedrijfsresultaat en hogere 

afschrijvingslasten die bij de berekening van de EBITDA buiten beschouwing gelaten worden. 

De EBITDA in 2016 kwam lager uit dan in 2015 door een afgenomen bedrijfsresultaat bij wat 

lagere afschrijvingen. Hierboven leest u over de ontwikkelingen van ons bedrijfsresultaat. 

 

Onze balans 

 

Activa: 
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Passiva: 

 

 

Hieronder lichten wij de balansposten toe: 

 

Immateriële activa  

Wij waarderen onze immateriële activa tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. 

Uitgaven voor ontwikkeling van onze software worden geactiveerd op onze balans als het 

waarschijnlijk is dat de ontwikkelde software technisch en commercieel succesvol zal zijn, zal 

bijdragen aan toekomstige winstgevendheid en waarde creatie van ons bedrijf, en de kosten 

betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Voor de geactiveerde ontwikkelingskosten van onze 

software is een wettelijke reserve onder het eigen vermogen gevormd ter hoogte van het 

geactiveerde bedrag. De afschrijving van de geactiveerde ontwikkelingskosten van onze 

software start na oplevering van de software en vindt plaats over de verwachte toekomstige 

levensduur van 10 jaar. Wij houden rekening met bijzondere waardeverminderingen; dit is het 

geval als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. 

Hieronder geven wij de ontwikkeling en samenstelling van onze immateriële vaste activa: 

 

 

 



- 60 - 

 

 

 

De geactiveerde kosten van ontwikkeling betreft de ontwikkeling van onze Ceyenne software. 

Deze balanspost is het saldo van activeringen (investeringen) en afschrijvingen.  

Hieronder is het verloop van deze post weergegeven: 

 

 

 

De activering in bovenstaand overzicht betreft onze investeringen in Ceyenne software 

ontwikkeling. 

 

Materiële vaste activa 

Wij waarderen onze materiele activa tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire 

afschrijvingen (waarbij de afschrijving per periode gelijk is) gedurende de verwachte 

toekomstige gebruiksduur en rekening houdend met bijzondere waardeverminderingen. Op de 

balans staat de boekwaarde van onze inventaris (met name ons kantoormeubilair). 

Aangeschafte apparatuur (voornamelijk computers, laptops en netwerkapparatuur) is tot en met 

2016 in de overige bedrijfskosten opgenomen. Nieuw aangeschafte apparatuur zal met ingang 

van 1 januari 2017 geactiveerd worden en over de economische levensduur (drie jaar) 

afgeschreven worden als de aanschafwaarde hoger dan € 450 is.  

 

Financiële vaste activa 

Het gaat hierbij om een actieve belastinglatentie uit hoofde van fiscale verliescompensatie. Er 

is sprake van fiscale verliezen uit voorgaande boekjaren die met fiscale winsten in de toekomst 

verrekend kunnen worden. Per 31 december 2016 bedraagt de omvang van nog te verrekenen 

verliezen € 438.915 (ultimo 2015: € 257.835). Deze compensabele verliezen zijn tegen het 

nominale belastingtarief van 20% gewaardeerd.  

 

Vorderingen 

De vorderingen zijn hieronder gespecificeerd: 

 

Kosten van ontwikkeling 2016 2015 2014

Stand per 1 januari 924.418              793.915              592.330              

Activering 360.048              290.943              293.314              

Afschrijving -146.669             -160.440             -91.729               

Stand per 31 december 1.137.797           924.418              793.915              



- 61 - 

 

 

 

 

Handelsdebiteuren: dit betreft de handelsvorderingen na aftrek van voorziening voor dubieuze 

vorderingen. In 2016 bedroeg deze voorziening € 14.016. In 2015 en 2014 was geen sprake 

van voorzieningen.  

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen: dit betreft een vordering op BIP IT B.V.  

 

Overige vorderingen en overlopende activa: dit betreft per 31 december nog te facturen 

dienstverlening over het dan voltooide boekjaar. Dit betreft de facturatie inzake support en 

development voor de klanten (die wij altijd aan het begin van de nieuwe kalendermaand over 

de dan afgelopen maand doen) en onderhanden projectwerk inzake Ceyenne implementaties 

bij klanten.  

 

Eigen vermogen: de specificatie van het eigen vermogen is hieronder weergegeven. 

 

 

 

De wettelijke reserves zijn gevormd in verband met de activering van productontwikkeling (op 

de activazijde van de balans opgenomen onder immateriële vaste activa). In beginsel mogen 

deze reserves niet worden aangewend voor uitkeringen aan aandeelhouders, bijvoorbeeld door 

het uitkeren van dividend. Een dividenduitkering mag slechts worden gedaan voor zover het 

eigen vermogen groter is dan de wettelijke en de eventuele statutaire reserves.  

Op de geactiveerde ontwikkelkosten wordt jaarlijks afgeschreven. De wettelijke reserve muteert 

dan ook jaarlijks met het saldo van de geactiveerde ontwikkelkosten over het betreffende 

boekjaar en de afschrijvingen die plaatsvinden over deze geactiveerde kosten.  

Aangezien een wettelijke reserve ook een onderdeel van het eigen vermogen is, wordt de 

mutatie op de wettelijk reserve jaarlijks rechtstreeks gemuteerd ten gunste of ten laste van de 

overige reserves. 
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De jaarlijkse in het eigen vermogen opgenomen activering van ontwikkelkosten (Ceyenne 

software ontwikkeling) bedroeg in 2016 € 213.379 en in 2015 € 130.503 (2014: 201.585).  

 

Voorzieningen  

Dit betreft de voorziening voor latente belastingverplichtingen. Deze voorziening heeft 

betrekking op tijdelijke verschillen tussen de waardering in de jaarrekening en de fiscale 

waardering van activa en passiva. Deze verschillen ontstaan doordat de in de jaarrekening 

geactiveerde investeringen in software ontwikkeling fiscaal direct worden afgeschreven. De 

voorziening wordt berekend naar een belastingtarief van 20% over het verschil tussen de 

bedrijfseconomische en de fiscale boekwaarde.  

 

Langlopende schulden:  

Dit betreft het deel van de € 150.000 lening van BIP IT B.V. dat niet binnen 1 jaar (niet in 2017) 

zou worden terugbetaald.  

 

Kortlopende schulden: deze worden hieronder gespecificeerd.  

 

 

 

Schulden aan kredietinstellingen: dit betreft het bedrag van de lening bij Coöperatieve 

Rabobank U.A.  

 

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden: dit betrof het deel van de € 150.000 lening van 

BIP IT B.V. dat per balansdatum binnen 1 jaar zou worden afgelost. Inmiddels is deze lening 

afgelost door verrekening met onze vordering op BIP IT B.V. (zie toelichting hierboven onder 

“vorderingen groepsmaatschappijen”). 

 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten: dit betreffen de handelscrediteuren.  

 

Schulden aan groepsmaatschappijen: dit betreft onze lening van Van Rijn 

Informatiemanagement B.V.  
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Schulden aan participanten: dit betrof in 2014 een lening van een toenmalige aandeelhouder.  

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen: dit betreft te betalen BTW over het vierde 

kwartaal van ieder boekjaar en de te betalen loonbelasting en premies sociale verzekeringen 

over de maand december. 

 

Overige schulden en overlopende passiva: dit betreft financiële verplichtingen, zoals het per 

balansdatum nog te betalen vakantiegeld, de reservering voor opgebouwde vakantierechten en 

nog te ontvangen facturen van leveranciers, waaronder ook facturatie inzake tijdelijke 

medewerkers (inhuur).  

 

Onze halfjaarcijfers 

Hieronder geven wij onze resultaten over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 

vergeleken met de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.  

 

 

 

Hieronder lichten wij de halfjaarcijfers toe: 

 

Netto-omzet 

De netto omzet liep in de eerste jaarhelft van 2017 terug van € 2.072.478 naar € 1.713.948. 

Deze daling van 17% was het saldo van 83% daling in onze overige omzet en 19% stijging in 

onze Ceyenne omzet. Deze door ons grotendeels geanticipeerde daling was het gevolg van 

het wegvallen van de omzet bij onze twee grootste klanten, beide retail groepen (winkelketens) 

veroorzaakt door faillissement bij één klant (begin februari 2017) en drastische inkrimping van 

de dienstverlening bij de andere klant na het eerste kwartaal in 2016. In totaal liep de overige 

omzet daarmee terug van € 724.000 vorig jaar naar € 124.000 dit jaar.  
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In onze Ceyenne klantenportfolio was er in de eerste jaarhelft sprake van groei: onze Ceyenne 

omzet steeg in de eerste jaarhelft van 2017 met 19% ten opzichte van dezelfde periode in 2016 

(van € 1.332.000 naar € 1.589.000). Wij implementeerden gedurende het eerste halfjaar onze 

Ceyenne oplossing bij vier nieuwe klanten.  

 

Met het oog op bovengenoemde ontwikkelingen bij onze grootste klanten hebben wij reeds in 

het tweede kwartaal van 2016 de reductie van personeelskosten ingezet, welke in de eerste 

jaarhelft van 2017 leidde tot een besparing van € 185.000 vergeleken met 2016. Deze 

besparing was mogelijk door afbouw van personeel in Nederland. De personeelsreductie betrof 

zowel personeel in dienst als ingehuurd personeel dat met name werkzaamheden verrichtte ten 

behoeve van de 2 grootste grote retailklanten. Gelijktijdig was sprake van opbouw van de 

goedkopere inhuur vanuit Beluga IT OOD in Bulgarije.  

 

De ontwikkeling van ons personeelsbestand is hieronder weergegeven: 

 

 

De overige bedrijfskosten werden met ruim 10% gereduceerd. De daling met ruim € 39.000 

vergeleken met de zelfde periode vorig jaar betrof een optelling van besparingen in alle overige 

kostenposten, zoals verkoop, leasing en algemene kosten.   

 

Kostprijs van de omzet  

De brutomarge daalde met € 42.646 door het stopzetten van de hosting voor een grote 

klantengroep, die in het eerste kwartaal van 2016 nog wel gehost werd. Deze hosting werd niet 

door ons uitgevoerd. Op deze hosting zat geen marge.  

 

Brutomarge  

De afname van de brutomarge met € 315.984 kwam tot stand door de hierboven beschreven 

daling van de omzet met € 358.530 en de € 42.646 gedaalde kostprijs van de omzet.    

 

Som der bedrijfslasten 

De som der bedrijfslasten was € 213.356 lager dan in de eerste jaarhelft van 2016. Deze 

reductie met 12% werd, zoals hierboven toegelicht, grotendeels veroorzaakt door verlaging van 

de personeelskosten. 
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Bedrijfsresultaat  

Het bedrijfsresultaat bedroeg € 35.321 en was daarmee substantieel lager dan de € 124.916 in 

dezelfde periode van 2016. De vermindering van € 85.595 was het saldo van een € 315.884 

lagere  brutomarge door de hierboven toegelichte  omzetafname en de € 213.356 reductie van 

de som der bedrijfslasten. 

 

Resultaat voor belastingen 

De financiële lasten lagen op vergelijkbaar niveau als 2016, waarmee het resultaat voor 

belastingen over de eerste jaarhelft van 2017 uitkwam op € 23.422 vergeleken met € 124.916 

in dezelfde periode van 2016. 

 

Verrekening van vordering met lening per 30 juni 2017 

 

Per eind december 2016 stond er op de balans zowel een vordering vanuit DirAct It B.V. op 

aandeelhouder BIP IT B.V. uit als een lening van (een schuld aan) BIP IT B.V. 

De vordering bedroeg € 152.219  en de lening € 150.000. Deze lening bestond uit een 

langlopend deel van € 90.000 (aflosbaar ná 2017) en een kortlopend deel van € 60.000 

(aflosbaar in 2017).  

 

Op 30 juni 2017 stond er van de lening nog € 120.000 open door € 30.000 aflossing in het 

eerste halfjaar. Door verrekening per 30 juni 2017 van de op dat nog moment openstaande 

lening met de vordering, resteert een vordering van € 32.219. 

 

Hieronder is het verloop van vordering en lening weergegeven:  

 

 

 

Door de verrekening met de vordering op BIP IT B.V. is de lening van BIP IT B.V. daarmee 

terugbetaald per 30 juni 2017.  
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11.3. Geen belangrijke recente gebeurtenissen van invloed op onze solvabiliteit 

 

Onze solvabiliteit geeft de mate aan waarin wij staat zijn om op langere termijn aan onze 

verplichtingen te voldoen. 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 balanstotaal. Dat ziet 

er zo uit: 

 

Eigen vermogen 
_________________ 

 
      Balanstotaal 

 

Onze solvabiliteit heeft zich zo ontwikkeld over de laatste 3 jaar:  

 

 

 

Het eigen vermogen nam in 2015 en 2016 toe door winsttoevoeging aan de reserves en 

activering van productontwikkeling. (Zie Eigen vermogen op pagina 61) Bij een toenemend 

balanstotaal ontwikkelde de solvabiliteit zich positief van 40% in 2014 tot 43% in 2016. 

 

11.4. Rechtszaken 

In de laatste 12 maanden zijn er geen rechtszaken, overheidsingrepen of arbitrages (met 

inbegrip 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. 

 

11.5. Onze vooruitzichten zijn niet slechter geworden sinds de publicatie van onze 

laatste financiële overzichten 

Wij hebben op 19 juni 2017 onze laatste financiële overzichten bekend gemaakt.  

Sinds de datum van bekendmaking van de laatst gepubliceerde 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. 
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11.6. 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 wijzigingen 

van betekenis geweest in de financiële positie of handelspositie van de groep van bedrijven 

waar wij bij horen. 

  



- 68 - 

 

 

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 gevallen 

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 

rechtspersonen (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 inkomstenbelasting. 

Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van het soort inkomen dat u heeft. De inkomstenbelasting 

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 uw obligaties dus niet 

gelden. 

3) In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast.  

  

Of u voor uw obligaties 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-

leeftijd 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 

rekening bij Stichting Bewaarbedrijf NPEX staan? Dan krijgt u van NPEX informatie over de 

waarde van uw obligaties op 1 januari. 

 

U betaalt dus belasting over uw bezittingen minus uw schulden. Ten aanzien van de in 

aanmerking te nemen schulden is een drempel van toepassing. Deze houdt in dat u de eerste 

€ 3.000 aan schulden niet mag meetellen. Belastingschulden mag u ook niet meetellen.  
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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 

bezittingen 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. 

 

Voor wie geldt de vrijstelling? 
 
Het bedrag van de vrijstelling 

U bent volwassen en alleenstaand  
 
€ 25.000 

U bent volwassen en gehuwd of samenwonend 

(fiscale partner)  

€ 50.000 gezamenlijke vrijstelling 

 

 

De bedragen van de vrijstelling gelden voor 2017 

 

Hoeveel belasting u betaalt, berekent u zo. Heeft u het bedrag van de vrijstelling van uw 

bezittingen minus uw schulden gehaald? En blijft er nog een bedrag over? Dan betaalt u 

belasting 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 

belasting 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. 
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De inkomsten zijn samen € 3.302 (€ 2.153 + € 1.149). Over dit bedrag betaalt u 30% belasting. 

Dat is € 991.  

 

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 beleggingen 

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 geldt een aantal 

uitzonderingen. De belangrijkste uitzondering is wanneer het APV zelf belasting moet betalen 

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 

betalen 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 tarieven. 

Het tarief dat van toepassing is, hangt af van de relatie die de ander met u heeft. In 

onderstaande 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 

erfenis 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 totale bedrag  

van uw erfenis (inclusief de  

obligaties)? 

Partners en kinderen 

(tariefgroep 1) 

Kleinkinderen 

(tariefgroep 1a) 

Andere personen 

(tariefgroep 2)  

tot € 122.269 10% 18% 30% 

Vanaf € 122.269  20% 36% 40% 

 

Wordt er bronbelasting ingehouden? 
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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 

vennootschap (B.V.) en een naamloze vennootschap (N.V.) moeten vennootschapsbelasting 

betalen. Een stichting hoeft alleen vennootschapsbelasting te betalen, indien en voor zover 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 u 25% belasting. 

 

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 geleden. 

Dan mag u dit verschil aftrekken van de belasting die u moet betalen. 

  

13. Wie zijn verantwoordelijk voor dit prospectus?  

 

Wij, DirAct It B.V. te Almere, zijn verantwoordelijk voor de informatie in dit prospectus. 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. 

 
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 altijd 

de trustakte.  

 

Wanneer is er een vergadering voor beleggers? 

Ieder jaar zal Stichting Obligatiehoudersbelangen een vergadering voor beleggers organiseren. 

In de vergadering geeft Stichting Obligatiehoudersbelangen informatie over hoe het met ons 

gaat. Ook kunnen belangrijke besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld wat er moet gebeuren 

als wij niet op tijd de rente hebben betaald.  
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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 

onderwerpen 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. 

 

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@diract-it.nl. U kunt ook een brief sturen naar: 

 

DirAct It B.V 

Versterkerstraat 12 

1322 Almere 

 

Komt u er niet uit met ons? Dan kunt u met uw klacht naar de rechter in Amsterdam gaan.  

 

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.  

 

17. Informatie die ook bij het prospectus hoort 

 

Wij verwijzen in dit prospectus naar informatie die u niet in de bijlage vindt. Wij hebben hiervan 

een lijst gemaakt. Deze informatie hoort dus ook bij dit prospectus. Hieronder vindt u de lijst: 

 

- onze akte van oprichting 

- ons uittreksel uit de Kamer van Koophandel 

- onze jaarrekening en de samenstellingsverklaring over 2014, 2015 en 2016. 

- de statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen 

- de afspraken met onze aandeelhouder en van Rijn Informatiemanagement B.V. 

 

Zolang het prospectus geldig is, vindt u al deze informatie op onze website www.diract-

it.nl/obligaties. U vindt deze informatie ook op de website van NPEX: www.npex.nl/diract-it. 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.diract-it.nl/obligaties. 

 

 

  

mailto:info@diract-it.nl
http://www.diract-it.nl/obligaties
http://www.diract-it.nl/obligaties
http://www.diract-it.nl/obligaties
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Bijlage - Trustakte 

 

Partijen:   

 

1. DirAct It B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel in 

Almere, Nederland en kantoorhoudende aan de Versterkerstraat 12 (1322 AP ) in 

Almere, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 39100950 (“DirAct It ”),  

 

en 

 

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen, een stichting naar Nederlands recht, met statutaire 

zetel in Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 

172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 53177770 ("Stichting Obligatiehoudersbelangen"), 

 

Partijen nemen het volgende in overweging: 

 

A. DirAct It geeft voor maximaal € 1.500.000 obligaties uit. De lening bestaat uit maximaal 

1.500 obligaties 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. Stichting NPEX Bewaarbedrijf bewaart de obligaties voor de beleggers. De obligaties 

staan op naam van Stichting NPEX Bewaarbedrijf geregistreerd bij DirAct It. Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf is dus de juridisch 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 DirAct It. 

 

C. Stichting NPEX Bewaarbedrijf bewaart niet alleen de obligaties die door DirAct It zijn 

uitgegeven. Stichting NPEX Bewaarbedrijf bewaart ook de obligaties die door andere 

bedrijven zijn uitgegeven en die via NPEX verkocht kunnen worden.  

 

D. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de gezamenlijke belangen van Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers waarvoor Stichting NPEX Bewaarbedrijf de 

obligaties bewaart, ten opzichte van DirAct It. Daarvoor krijgt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen op grond van een privatieve last de bevoegdheden en taken 

die in deze trustakte staan.  
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E. De afspraken over de obligaties staan in het prospectus. Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

en de beleggers hebben zich met het prospectus gebonden aan deze trustakte.  

 

DirAct It en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende met elkaar af: 

 

1. Eigenschappen van de obligaties 

 

De afspraken over de obligaties staan in het prospectus.  

 

 

2. DirAct It heeft een schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen: de parallelle schuld  

 

2.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt hierbij een exclusief en zelfstandig recht op 

betaling door DirAct It van alle bedragen die DirAct It moet betalen aan Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf op grond van de afspraken in het prospectus.  

 

2.2 De schuld die DirAct It heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen is gelijk aan de 

totale schuld die DirAct It aan de beleggers heeft. De totale schuld is het bedrag van de 

lening en de rente die DirAct It aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf moet betalen. De 

vergoeding die DirAct It aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betaalt voor haar 

werkzaamheden volgens artikel 16, telt hier niet mee. Betaalt DirAct It rente of betaalt 

DirAct It de lening terug aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan gaat de totale schuld 

aan Stichting Obligatiehoudersbelangen ook automatisch met dat bedrag omlaag.  

 

2.3 Is DirAct It ten opzichte van Stichting NPEX Bewaarbedrijf in verzuim? Dan is DirAct It 

ook in verzuim ten opzichte van Stichting Obligatiehoudersbelangen.  

Is een vordering opeisbaar door Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan is DirAct It ook in 

verzuim jegens Stichting Obligatiehoudersbelangen dan wel is de vordering van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen op DirAct It ook opeisbaar. 

3. DirAct It moet eerst betalen aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

 

3.1 DirAct It 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,  
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(ii) wanneer Stichting Obligatiehoudersbelangen hierom schriftelijk verzoekt.  

Dit kan alleen als DirAct It de betalingsafspraken met de beleggers niet 

nakomt.  

 

Dan moet DirAct It aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag zij niet aan 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van DirAct It aan 

Stichting Obligatiehoudersbelangen gelden als een betaling aan Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. 

 

3.2 Betaalt DirAct It aan Stichting Obligatiehoudersbelangen? Of verzoekt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen DirAct It 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 DirAct It of van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen? Dan zal Stichting NPEX Bewaarbedrijf deze bedragen 

doorbetalen aan beleggers die daar volgens haar administratie recht op hebben. 

 

4. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen 

 

4.1 DirAct It moet de beleggers rente betalen en de lening terugbetalen.  

Krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen hiervoor een bedrag van DirAct It , die 

Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen aan Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf? Dan krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen een schuld ten opzichte 

van Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Die schuld is gelijk aan het bedrag dat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen heeft ontvangen van DirAct It. Dat geldt alleen voor bedragen 

waarvan vast staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen die niet hoeft terug te betalen 

aan DirAct It. 

 

4.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de ontvangen bedragen zo snel mogelijk 

doorbetalen aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen gebruikt daarvoor de informatie die zij van DirAct It 

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.  
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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 betekent dat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen alleen maar dit lagere bedrag hoeft te betalen aan Stichting 

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 Obligatiehoudersbelangen 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.  

 

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 DirAct It, 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 stemming 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 redelijkheid niet in het 

gezamenlijke belang van Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers is. In dat geval 

zal opnieuw over dit onderwerp worden gestemd. 
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6. DirAct It moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren  

 

6.1 DirAct It moet Stichting Obligatiehoudersbelangen dezelfde informatie geven als 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Welke informatie DirAct It moet geven, staat in het 

prospectus. 

 

6.2 DirAct It mag aan Stichting Obligatiehoudersbelangen meer informatie verstrekken dan 

aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft deze 

informatie niet door te geven aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf, 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.obligatiehoudersbelangen.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 beleggers 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 DirAct IT de afspraken over de obligaties 

veranderen. Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers van DirAct It 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. 
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Er is bijvoorbeeld spoed bij een reorganisatie, dreigend faillissement of surseance van 

betaling van DirAct It.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag zelf beoordelen wanneer sprake is van spoed. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal daarna zo snel mogelijk Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf informeren over de veranderingen. 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 DirAct It de afspraken 

over de obligaties wijzigen.  

 

9. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als DirAct It de afspraken 

niet nakomt 

 

9.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de betalingsverplichtingen over 

de obligaties en de afspraken in deze trustakte eisen van DirAct It.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische procedure starten tegen 

DirAct It. Stichting 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 DirAct It of tegen de bestuurders van DirAct It als DirAct It de afspraken 

niet nakomt. Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers doen hierbij onherroepelijk 

afstand van het recht om een juridische procedure tegen DirAct It of tegen de 

bestuurders van DirAct It te starten. 

 

9.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de gezamenlijke belangen behartigen van 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers in juridische procedures of officiële 

vergaderingen, bijvoorbeeld in een vergadering van crediteuren als DirAct It failliet gaat.  

 

9.4 Komt DirAct It de betalingsverplichtingen niet na? Dan mag Stichting 

Obligatiehoudersbelangen aan DirAct It 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.  
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Stichting Obligatiehoudersbelangen moet Stichting NPEX Bewaarbedrijf hierover 

informeren.  

 

9.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag aan DirAct It ook uitstel van betaling voor 

langer dan 2 maanden verlenen. Stichting NPEX Bewaarbedrijf en de beleggers zijn aan 

dit uitstel van betaling gebonden, 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 DirAct It de betalingsverplichtingen niet nakomt 

 

10.1 Stichting NPEX Bewaarbedrijf en Stichting Obligatiehoudersbelangen mogen de lening 

en de rente opeisen als DirAct It in verzuim is. DirAct It is in verzuim als het volgende 

geldt: 

 

1. DirAct It heeft de lening niet of niet op tijd terugbetaald.  

Of DirAct It heeft de rente niet of niet op tijd betaald, is een andere afspraak over 

de obligaties of een afspraak in deze trustakte niet nagekomen;  

 

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft DirAct It hiervoor schriftelijk in gebreke 

gesteld; en 

 

3. DirAct It 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 direct opeisen in een van de volgende situaties.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen en Stichting NPEX Bewaarbedrijf hoeven dan geen 

ingebrekestelling te sturen: 
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1. Als het faillissement van DirAct It is aangevraagd of als DirAct It failliet gaat. Of als 

DirAct It (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of een stille 

bewindvoerder is aangesteld, of als DirAct It wordt ontbonden. 

 

2. Als DirAct It een vergunning nodig heeft voor haar bedrijf, maar deze vergunning 

niet heeft. Of als DirAct It die vergunning verliest of niet meer aan de voorwaarden 

van de vergunning voldoet. 

 

3. Als DirAct It zich niet aan de wet houdt. 

 

4. Als DirAct It in strijd handelt met de wet door een lening te hebben of door een 

lening aan te gaan. 

 

5. Als DirAct It een licentie nodig heeft voor haar bedrijf en deze niet heeft.  

Of als DirAct It de licentie verliest of niet meer aan de voorwaarden van de licentie 

voldoet. 

 

6. Als DirAct It afspraken over een andere lening niet nakomt. 

 

7. Als DirAct It verkeerde of (mogelijk) misleidende informatie aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen, Stichting NPEX Bewaarbedrijf en/of de beleggers heeft 

verstrekt. 

 

8. Als meer dan 50% van de geplaatste en gestorte aandelen van DirAct It worden 

overgedragen aan een derde. 

 

9. Als DirAct It geld leent aan een derde. Of als DirAct It afspreekt dat zij voor een 

derde gaat betalen (garant stellen). Of als DirAct It zekerheid geeft aan een derde. 

  

10. Als DirAct It de activiteiten van haar bedrijf verandert. 

Het moet dan gaan om een verandering die naar het oordeel van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen 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? 
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11.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal minimaal één keer per kalenderjaar een 

vergadering bijeenroepen. Dat zal Stichting Obligatiehoudersbelangen doen binnen vier 

maanden nadat zij de jaarrekening van DirAct It heeft gekregen. DirAct It moet Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de jaarrekening binnen zes maanden na afloop van elk 

boekjaar verstrekken.  

 

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 obligaties 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 Obligatiehoudersbelangen 

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 DirAct It 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 DirAct It 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, DirAct It 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.  
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12.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen moet minimaal 14 dagen voor de vergadering 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf oproepen. Deze termijn mag alleen korter zijn als dit naar 

het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen in het belang is van Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf en de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen 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 

Obligatiehoudersbelangen heeft gekozen. Bijvoorbeeld op het kantoor van DirAct It. Ook 

kan Stichting Obligatiehoudersbelangen 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.obligatiehoudersbelangen.org en de website van DirAct It geplaatst en/of per email 

verstuurd naar Stichting NPEX Bewaarbedrijf. In de volgende vergadering worden de 

notulen voor goedkeuring aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf voorgelegd.  

 

13.5 De vergadering is toegankelijk voor Stichting NPEX Bewaarbedrijf, stemgerechtigde 

beleggers en de bestuurders 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 
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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 stemgerechtigde 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 DirAct It betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen de volgende vergoedingen: 

 

1. een bedrag van € 1.500 (exclusief BTW) voor het organiseren en het voorzitten 

van de jaarlijkse vergadering. 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 

DirAct It 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 werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen, zoals het 

veranderen van de trustakte of het organiseren en voorzitten van alle andere 
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vergaderingen. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal DirAct It deze 

werkzaamheden in rekening brengen na afloop van de maand waarin zij deze 

heeft verricht. 

 

16.2 DirAct It zal rekeningen van Stichting Obligatiehoudersbelangen maximaal 30 dagen na 

de datum van de rekening betalen. 

 

16.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om DirAct It te 

onderzoeken of juridische bijstand (zoals een advocaat) inschakelen? Dan kan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de kosten hiervoor zelf betalen.  

 

16.4 Is het nodig om DirAct It te onderzoeken met een deskundige of juridische bijstand in te 

schakelen? Betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen deze kosten niet zelf?  

Dan zal Stichting Obligatiehoudersbelangen de kosten ook niet vooruit betalen. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen 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 voldoende 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 betalen of vooruit te betalen.  

 

16.6 Indien Stichting Obligatiehoudersbelangen op enig moment omzetbelastingplichtig wordt, 

zal zij over bovengenoemde bedragen BTW in rekening brengen. 

   

17. Wanneer stoppen de werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen?  

 

17.1 Als DirAct It 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.  
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17.2 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 DirAct It. "Onafhankelijk" 

betekent dat de vervanger en haar bestuurders geen obligaties of (direct of 

indirect) aandelen hebben van DirAct It. Dat betekent ook dat zij geen bestuurder 

zijn van DirAct It. Of van een bedrijf dat bij DirAct It 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 kwaliteiten 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 vergadering meer dan 66% van de aanwezige stemgerechtigden 

tegen de vervanging stemmen. 

 

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 aangegeven 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 vervanging van Stichting Obligatiehoudersbelangen.  

Deze vergadering moet worden gehouden binnen drie maanden na ontvangst van 

de gemotiveerde klacht; en 
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3. Stichting NPEX Bewaarbedrijf heeft een vervanger voorgedragen die voldoet aan 

alle eisen van artikel 17.2.  

 

17.5 DirAct It zal meewerken aan de overdracht aan een vervanger voor Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. DirAct It zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte 

overeenkomen.  

 

18. De trustakte kan veranderen 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen en DirAct It 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 vergadering.  

 

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 DirAct It , 

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  



- 89 - 

 

 

 

DirAct It en Stichting Obligatiehoudersbelangen verklaren hierbij dat Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf ten opzichte van hen rechten kan ontlenen aan deze trustakte. 

 

 

Opgesteld en ondertekend in drievoud: 

 

         

Stichting Obligatiehoudersbelangen  

 
Stichting NPEX Bewaarbedrijf, in haar hoedanigheid van obligatiehouder, verklaart 

hierbij kennis te hebben genomen van deze trustakte en verklaart zich – voor zover op 

haar van toepassing – te houden aan deze trustakte.  

 
Stichting NPEX Bewaarbedrijf             
 
DirAct It  B.V.  
 
     


