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Prospectus voor de achtergestelde obligaties van 

Kaizen B.V. 

9 oktober 2020 

 

U kunt geld uitlenen aan ons, Kaizen 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 9,25%. U belegt 

dan in ons. Wij willen € 3.750.000 lenen. Wij bieden in totaal dus 3.750 obligaties aan. 

 

Heeft u obligaties die wij op 26 april 2016 hebben uitgegeven? Dan kunt u met die 

obligaties betalen als u deze obligaties koopt.  

 

Voor de obligatie is toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd.  

Als de obligaties tot de handel worden toegelaten, kunnen de obligaties worden gekocht en 

verkocht via het handelsplatform van NPEX. 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 betaald. 

 

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 en 

hebben die voorrang? 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. 

 

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

Op deze rekening houdt u de obligaties aan. Ook heeft u een geldrekening nodig bij Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf.  

 

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. Leest u ook de risico’s die horen bij de obligaties en bij 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. 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 2.1. 

2. Risico’s waardoor wij de afspraken met u niet nakomen. U leest hierover bij 2.2. 

 

2.1 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.  

 

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 wat wij doen. 

- U snapt niet hoe obligaties werken. 

- U wilt geen geld verliezen. 

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

 

2.2 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 de risico’s van de obligaties uit. Het gaat om 

risico’s die materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van obligaties. 

 

Risico´s die horen bij de obligaties 

Deze obligaties lijken op aandelen 

Ons eigen vermogen is negatief. Dit betekent dat een buffer aan eigen vermogen ontbreekt, 

waardoor wij bij tegenvallende resultaten relatief snel niet meer aan onze verplichtingen op de 

obligaties zullen kunnen voldoen. Het risicoprofiel van de obligaties lijkt daardoor op het 

risicoprofiel van aandelen. 

 

De obligaties zijn achtergesteld 

Wij zullen gelden lenen van anderen. Ook kunnen wij in de toekomst geld lenen van anderen. 

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

worden wij ontbonden? En krijgen die 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.  

Het kan zijn dat wij dan geen geld hebben om de lening terug te betalen of om de rente te betalen. 

Meer over deze volgorde leest u in hoofdstuk 4.2. 

 

Niemand wil uw obligaties kopen 

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

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

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

kunt verkopen. 

 

De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen 

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

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

moment wil betalen voor uw obligaties. 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. 
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Risico van vervroegde terugbetaling  

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven. 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 bijvoorbeeld een 

andere obligatie koopt.  

 

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 winstuitkering 

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. 

 

Risico´s die horen bij de samenwerking met NPEX 

U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere rekening 

U kunt alleen beleggen in onze obligaties via de beleggingsrekening bij NPEX. 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 beleggingsrekening bij NPEX? En loopt de lening nog niet af? 

Dan kunt u de obligaties alleen verkopen aan iemand anders met een beleggingsrekening bij 

NPEX. 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 

obligaties lager is dan het bedrag dat u heeft betaald. Dan krijgt u dus minder terug voor uw 

obligaties.  

 

Risico als de samenwerking met NPEX stopt 

Wij hebben toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd.  

Als de obligaties tot de handel worden toegelaten, kunnen de obligaties worden gekocht en 

verkocht via het handelsplatform van NPEX. 

 

U kunt de obligaties dan aan andere beleggers bij NPEX verkopen. Stopt de samenwerking met 

NPEX? Dan kunt u de obligaties niet meer verkopen via het handelsplatform van NPEX.  

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

zijn dat u niemand kunt vinden die de obligaties van u wil kopen.  
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Risico wanneer het platform van NPEX stopt 

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

handelsplatform. Stopt deze vergunning? Dan kunt u de obligaties niet meer op het 

handelsplatform van NPEX verkopen. 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. 

 

Risico’s die horen bij Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de 

beleggers 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de beleggers in deze 

obligaties. Dit betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niet handelt in het individuele 

belang van beleggers. Het kan dus zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen beslissingen 

neemt die in het gezamenlijk belang zijn van de beleggers, maar niet in het belang zijn van een 

individuele belegger. Bijvoorbeeld als 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 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. 

 

2.3 Risico’s die horen bij ons 

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

nakomen. Het gaat om de risico’s die materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van 

obligaties. 
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Risico’s die horen bij onze activiteiten 

Wagamama Ltd. stopt het contract met ons 

Het franchisecontract met Wagamama Ltd. is de spil van onze activiteiten. Komen wij de 

afspraken met Wagamama Ltd. niet na? Betalen wij bijvoorbeeld niet op tijd de franchise fee, 

voeren wij de recepturen niet goed uit of leven wij de richtlijnen voor management en personeel 

niet na? Dan kan Wagamama Ltd. het franchisecontract met ons stoppen. Stopt Wagamama het 

contract? Dan moeten wij dus stoppen met de Wagamama formule in onze restaurants. 

  

Dan heeft dit een negatief effect op ons financiële resultaat. Dan kan het zijn dat wij minder geld 

hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij 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 

Zoals voor ieder bedrijf geldt, is de reputatie van Wagamama voor ons belangrijk. Het kan 

voorkomen dat Wagamama imagoschade oploopt, bijvoorbeeld als in één of meer van onze of 

andere (internationale) restaurants gasten ziek zijn geworden door voedselvergiftiging.  

 

Loopt onze reputatie schade op? Dan heeft dit een negatief effect op ons financiële resultaat. 

Daardoor hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een 

lagere cash flow hebben. Dan hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat 

wij 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. 

 

Anderen doen het beter 

Wij zijn actief in de restaurantmarkt en wel in fast casual dining. Doen anderen dit beter dan wij 

waardoor wij minder klanten hebben? Dan hebben wij minder winst. Als wij minder winst 

hebben kan het zijn dat wij ook een lagere cash flow 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 invloed van de politiek is belangrijk 

Een onzekere factor is de invloed van de politiek. Onder politieke risico’s worden verstaan risico’s 

met betrekking tot stabiliteit en legitimiteit van politieke instituten, ordelijke opvolging van de 

politieke leiders, transparantie bij de economische besluitvorming, nationale veiligheid, sancties 

en geopolitieke risico’s. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook maatregelen zoals die in Nederland 

zijn genomen in verband met COVID-19. Zo hebben die specifieke maatregelen grote gevolgen 

voor ons bedrijf. Hierover leest u in hoofdstuk 10. 
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Dit kan leiden tot minder winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere 

cash flow hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat 

wij 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. 

 

Risico’s die horen bij onze financiële situatie 

Wij gaan failliet 

Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om te betalen. Als wij failliet gaan, 

hebben wij geen geld om de lening terug te betalen. Of om de rente te betalen. Dan kan het zijn 

dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt. 

 

Ons eigen vermogen is negatief 

Ons eigen vermogen is negatief. Dit betekent dat een buffer aan eigen vermogen ontbreekt, 

waardoor wij bij tegenvallende resultaten relatief snel niet meer aan onze verplichtingen op de 

obligaties zullen kunnen voldoen.  

 

Anderen willen niet meer aan ons lenen 

Wij lenen ook geld van anderen. Dat geld gebruiken wij voor ons bedrijf. Die anderen mogen de 

leningen stoppen als wij de afspraken niet nakomen of als wij niet voldoen aan de extra eisen die 

gelden voor een aantal van deze leningen. U leest meer over deze leningen in hoofdstuk 7.6. 

Voldoen wij niet aan de afspraken? Dan kunnen die anderen onze leningen stoppen of verlagen.  

 

Moeten wij een nieuwe lening afsluiten? Dan kan het zijn wij daarvoor meer rente moeten 

betalen. Of dat wij meer tussentijds moeten terugbetalen van die lening. Dan hebben wij minder 

winst. Het kan ook zijn dat wij geen nieuwe lening kunnen afsluiten. 

 

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

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

u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Wij gebruiken onze cash flow niet alleen om de rente te betalen en de lening terug 

te betalen 

Wij moeten rente betalen voor deze obligaties en na 5 jaar deze obligaties terugbetalen.  

Deze betalingen zullen wij doen uit onze cash flow. De cash flow gebruiken wij ook voor 

betalingen voor andere leningen die wij hebben. Voor deze leningen betalen wij rente.  

Ook moeten wij een aantal van deze leningen terugbetalen tijdens de looptijd van deze obligaties. 

Hierover leest u in hoofdstuk 7.6. Ook gebruiken wij de cash flow voor de betaling van onze 

bedrijfskosten, zoals kosten voor huisvesting, verkoop en personeelskosten.  
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Stijgen onze kosten en hebben wij minder winst? Dan kan het zijn dat wij ook een lagere cash 

flow hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te 

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

minder rente. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Wij maken gebruik van subsidie en andere steunmaatregelen 

Wij maken door de crisis als gevolg van COVID-19 gebruik van de steunmaatregelen. Het gaat 

om steunmaatregelen die de overheid in Nederland en België bieden. Hierover leest u ook in 

hoofdstuk 7.8. Valt een subsidie of andere maatregel plotseling weg of wordt een bedrag 

teruggevorderd? Dan heeft dit een negatief effect op ons bedrijfsresultaat.  

 

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

cash flow hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat 

wij 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 meer rente betalen voor onze leningen 

Wij lenen ook geld van anderen, zoals Europese Financierings Maatschappij N.V. Voor die 

leningen betalen wij rente. Die rente staat niet vast. Als de rente hoger wordt, dan is het voor ons 

duurder om geld te lenen. Daardoor hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben, kan 

het zijn dat wij ook een lagere cash flow hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te 

betalen. Ook kan het zijn dat wij 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 ons. Veranderen de belastingregels? Of gaat een rechter 

belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat wij meer belasting moeten betalen. 

Daardoor hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een 

lagere cash flow hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het 

zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente 

krijgt of minder rente. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 
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Risico’s die horen bij de zekerheden 

De heer Schrama kan niet betalen 

Voor onze obligaties staat de heer Schrama borg. Dat betekent dat de heer Schrama zal betalen 

als wij dat niet doen. Betalen wij niet? Dan betaalt de heer Schrama.  

 

Het is niet zeker dat de heer Schrama kan betalen. Zo heeft de heer Schrama ook zekerheden 

afgegeven voor andere leningen. Het gaat om een totaalbedrag van € 1.966.000 voor de andere 

leningen samen. Hierover leest u in hoofdstuk 7.6. Ook heeft het bedrag van de borgstelling voor 

deze obligaties een maximum van € 500.000. Het kan dus ondanks deze borgstelling zo zijn dat 

u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Bedrijven uit onze groep kunnen niet betalen 

Bedrijven uit onze groep zijn hoofdelijk medeschuldenaar bij de obligatielening. Dat betekent dat 

zij – ieder voor zich – moeten betalen als wij dat niet doen. Hierover leest u ook in hoofdstuk 4.1.  

 

Het gaat om Noodlebar Benelux B.V., Noodlebar Max Euwe B.V., Noodlebar Zuid B.V., 

Noodlebar Rembrandtplein B.V., Noodlebar Centraal B.V., Noodlebar België B.V., Noodlebar 

Witte de Withstraat B.V., Noodlebar Roermond B.V., Noodlebar Utrecht B.V. en Noodlebar 

Leidsenhage B.V. 

 

Het is niet zeker dat deze bedrijven uit de groep kunnen betalen. Dan krijgt u geen rente of minder 

rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Risico’s die horen bij ons bestuur 

Het risico van de afhankelijkheid van ons bestuur en specifieke medewerkers  

Wij zijn afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van onze bestuurder, leden van het 

management team en enkele medewerkers. Het wegvallen van meerdere van deze personen 

betekent dat kennis en ervaring verloren gaat. Ook kan het zijn dat het ons tijd kost om goede 

medewerkers te vinden. Dit kan op de korte dan wel de langere termijn een negatief effect hebben 

op onze bedrijfsvoering en op onze winst. 

 

Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een lagere cash flow 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. 
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3. Met wie werken wij samen voor de obligaties? 

 

3.1. 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. 

 

3.2. Kaizen B.V.  

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

dit prospectus. Ons bestuur heeft op 4 maart 2020 besloten om deze lening aan te gaan en de 

obligaties uit te geven. Onze aandeelhouders zijn hiermee op 8 oktober 2020 akkoord gegaan. 

 

Alle informatie over ons staat op de website van NPEX www.npex.nl/wagamama. Hebben wij 

nieuwe informatie over ons die voor u belangrijk is? Dan vindt u die informatie ook op de website 

van NPEX. 

 

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

aansprakelijkheid. Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn opgericht op 6 januari 2016 in 

Nederland. Wij hebben het volgende als doel, zoals dat staat in artikel 2 van onze statuten:  

 

a. het verrichten van holdingactiviteiten, het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het 

samenwerken met en het voeren van directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) 

financieren, ook door middel van stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name van die 

waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; 

b. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over (register)goederen 

en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen. 

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Wij zijn statutair gevestigd in Amsterdam. Ons kantooradres is Zuidplein 12 in (1077 XV) 

Amsterdam. Ons telefoonnummer is 020-6386328. Onze website is www.wagamama.nl.  

Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 6 januari 2016.  

Het nummer is 64988120. Wilt u een kopie van onze inschrijving in het handelsregister? Laat het 

ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe. Wij hebben ook een Legal Entity Identifier (LEI) 

code. Die code is 724500WY6EARI96NYB19. 

 

Meer informatie over ons leest u in hoofdstuk 7.  
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3.3. NPEX B.V. 

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

dat handelsplatform beleggingen kunt kopen en verkopen. Wij hebben toelating tot de handel op 

het handelsplatform aangevraagd. Onze beleggingen kunt u dan ook op het handelsplatform van 

NPEX kopen en verkopen.  

 

Als u de obligaties wilt kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. In de administratie 

van NPEX staat welke obligaties u heeft. Koopt u onze obligaties? Dan maakt u voor de 

beleggingsrekening bij NPEX dus afspraken met NPEX. De afspraken over de beleggingsrekening 

bij NPEX leest u in het NPEX-reglement.  

  

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

handelsplatform. Officieel heet het handelsplatform een multilaterale handelsfaciliteit (MTF). 

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

van beleggingsdiensten. Hieronder ziet u op welke beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten 

de vergunning van NPEX ziet: 

 

- het ontvangen en doorgeven van orders  

- het plaatsen zonder plaatsingsgarantie 

- het uitvoeren van orders 

- het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit 

- het bewaren en beheren van financiële instrumenten voor rekening van cliënten 

 

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

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

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

NPEX. 

 

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

aansprakelijkheid. NPEX is statutair gevestigd in Amsterdam. NPEX heeft haar kantoor in het  

World Trade Center Den Haag, Toren E, 19e etage, aan het Prinses Margrietplantsoen 76 in (2595 

BR) Den Haag. NPEX 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. 

 
3.4 Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

NPEX gebruikt een onafhankelijke stichting bij haar handelsplatform. Dat is Stichting NPEX 

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

een geldrekening. Die rekening gebruiken de beleggers om geld op te ontvangen of om 

beleggingen mee aan te kopen. 
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Koopt u de obligaties? Dan maakt u voor de geldrekening afspraken met Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. De afspraken over de geldrekening leest u in het NPEX-reglement.  

 

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.  

 

Meer informatie over Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf is statutair gevestigd in ’s-Gravenhage. Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf heeft haar kantoor in het World Trade Center Den Haag, Toren E, 19e etage, aan 

het Prinses Margrietplantsoen 76 in (2595 BR) Den Haag. 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. 

 

3.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen  

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.  

De trustakte vindt u in de bijlage van dit prospectus.  

 
Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijke belang van de beleggers. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt dus niet in ons belang.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt ook de belangen van beleggers die geld uitlenen 

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

gekocht van andere bedrijven via NPEX. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft dus ook 

verantwoordelijkheden voor die beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft een aparte 

administratie voor de obligaties van ieder bedrijf.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen organiseert vergaderingen van beleggers in deze obligaties. 

Hierover leest u meer in hoofdstuk 13. 
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Stichting Obligatiehoudersbelangen is gevestigd in Amstelveen. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen heeft haar kantoor aan de Burgermeester Haspelslaan 172 in (1181 

NE) Amstelveen. De website van Stichting Obligatiehoudersbelangen is 

www.obligatiehoudersbelangen.org. 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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4. Informatie over de obligaties 

 

In dit hoofdstuk leest u over de obligaties zelf.  

 

4.1 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 3.750 obligaties kopen. Het kan zijn dat u niet 

alle obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als er teveel inschrijvingen 

zijn. Daarover leest u in hoofdstuk 5.  

Totale lening Wij zullen € 3.750.000 lenen van beleggers. Dat zijn 3.750 

obligaties.  

ISIN code Onze obligaties hebben een nummer gekregen. Dat nummer is 

NL0015614629. Soms wordt dit nummer gebruikt in plaats van 

de naam van onze 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 

beleggingsrekening bij NPEX. 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 op de 

beleggingsrekening bij NPEX heeft. NPEX haalt deze 

kosten af van de rente die u van ons krijgt op uw 

geldrekening. Deze kosten kunnen veranderen. Verandert 

NPEX deze kosten? Dan staat dat op de website van NPEX. 

Speciale regeling voor als u al 

obligaties heeft  

Heeft u obligaties die wij op 26 april 2016 hebben uitgegeven? 

Dan geldt een speciale regeling als u deze obligaties koopt: 

1. U betaalt voor een obligatie met een obligatie uit 2016.  

Voor iedere obligatie die u koopt, kunt u betalen met 1 

obligatie uit 2016.  
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2. U betaalt geen inschrijfkosten van 1%. Over die kosten 

leest u hierboven. 

3. U ontvangt geen vergoeding voor vervoegde terugbetaling 

als u betaalt met obligaties uit 2016.  

Tot wanneer kunt u obligaties 

kopen? 

U kunt tot en met 19 november 2020, 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 5.  

Vanaf wanneer leent u het geld 

uit?  

U leent het geld uit op 26 november 2020. 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 

5 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. Krijgt u op 26 november 2020 

de obligaties? Dan krijgt u op 26 november 2025 uw geld terug.  

Wat krijgt u terug van de 

lening? 

U krijgt het hele bedrag van de lening terug. U krijgt dus  

€ 1.000 per obligatie terug. 

Hoeveel rente krijgt u? Wij betalen 9,25% rente per jaar. Voor 1 obligatie betalen wij 

ieder jaar dus € 92,50 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 per obligatie € 7,71 aan rente. De maand begint op de 

dag dat u de obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 26 

november 2020? Dan krijgt u een maand later de rente. U krijgt 

de rente dus op 26 december 2020 of maximaal 5 werkdagen 

later. Daarna krijgt u de rente op 26 januari 2021 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 9,25% rente. Die rente is hoger dan sommige andere 

leningen. Wij hebben daarvoor onder andere de volgende 

redenen: 

1. De obligaties zijn achtergesteld aan andere leningen.  

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 hoofdstuk 4.2. 
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2. De looptijd van de obligaties is niet kort. U moet 5 jaar 

wachten totdat u het geld van de lening terugkrijgt.  

Kunnen wij de rente 

veranderen? 

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

veranderen.  

VIP kaart U krijgt een VIP kaart als u minimaal 1 obligatie koopt.  

Op vertoon van deze kaart krijgt u in een van onze restaurants 

25% korting op de rekening voor twee personen. U krijgt deze 

korting ook als u een maaltijd afhaalt, maar niet als u een 

maaltijd laat bezorgen. Deze VIP kaart geldt tot en met 31 

december 2025.  

Stichting 

Obligatiehoudersbelangen 

krijgt zekerheden 

Voor onze obligaties staat de heer A.J.B. Schrama borg.  

 

Dat betekent dat de heer A.J.B. Schrama zal betalen als wij dat 

niet doen. Zo spreken wij af dat wij het geld van de lening 

terugbetalen en wanneer wij dat doen. Ook spreken wij af dat 

wij rente betalen. Doen wij dat niet? Dan betaalt de heer 

Schrama dus. Hij kan deze afspraak niet intrekken. Het bedrag 

van de borgstelling heeft een maximum van € 500.000.  

 

Dit betekent niet dat u geen geld kunt verliezen. Niet alleen is 

het bedrag van de borgstelling € 500.000 maximaal. Ook geldt 

dat de heer Schrama alleen kan betalen als hij zelf geld heeft.  

Dit is niet zeker. Op dit moment bestaat het vermogen van de 

heer Schrama voornamelijk uit een overwaarde van € 800.000 

op zijn privéwoning. 

 

De afspraken met de heer Schrama over de borgstelling vindt u 

als bijlage bij dit prospectus. Let op: de heer Schrama heeft ook 

voor andere leningen zekerheden afgegeven. Hierover leest u in 

hoofdstuk 7.6. 

Bedrijven uit onze groep 

moeten betalen als wij dat niet 

doen 

Bedrijven uit onze groep zijn hoofdelijk medeschuldenaar bij de 

obligatielening. Dat betekent dat zij – ieder voor zich – moeten 

betalen als wij dat niet doen. 

 

Het gaat om Noodlebar Benelux B.V., Noodlebar Max Euwe 

B.V., Noodlebar Zuid B.V., Noodlebar Rembrandtplein B.V., 

Noodlebar Centraal B.V., Noodlebar België B.V., Noodlebar 

Witte de Withstraat B.V., Noodlebar Roermond B.V., Noodlebar 

Utrecht B.V. en Noodlebar Leidsenhage B.V. 
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De afspraken hierover vindt u in de overeenkomst van 

hoofdelijke medeschuldenaarstelling. Die vindt u in de bijlage. 

De obligaties zijn op naam De obligaties zijn op naam. Dat betekent dat u als eigenaar van 

de obligaties 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. 

Handel op NPEX Wij hebben toelating tot de handel op het handelsplatform van 

NPEX aangevraagd. Als de obligaties tot de handel worden 

toegelaten, kunnen de obligaties worden gekocht en verkocht 

via het handelsplatform van NPEX. 

NPEX zal een verzameldepot 

aanhouden met de obligaties  

De obligaties zullen dan worden opgenomen en bewaard in een 

girodepot bij Nederlands Centraal Instituut voor Giraal 

Effectenverkeer B.V., gevestigd aan de Herengracht 459-469 te 

(1017 BS) Amsterdam.  

 

NPEX is hierbij intermediair. NPEX beheert een verzameldepot 

met alle obligaties. In de administratie van NPEX staat hoeveel 

obligaties iedere belegger heeft. 

U heeft een beleggingsrekening 

en een geldrekening nodig 

U heeft een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Daarop staat 

hoeveel obligaties u heeft gekocht. Ook heeft u een geldrekening 

nodig bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Die rekening gebruikt 

u om geld op te ontvangen en om beleggingen mee aan te kopen. 

 

U maakt afspraken met NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

over deze rekeningen. Die afspraken staan in het NPEX-

reglement, 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 NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

leest u in hoofdstuk 3.3 en 3.4. Op dit moment rekent Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf geen kosten voor het hebben van de 

geldrekening voor deze obligaties. Verandert dit? Dan verandert 

het NPEX-reglement. U krijgt daarvan bericht. Voor de 

beleggingsrekening rekent NPEX wel kosten. Daarover leest u 

in dit overzicht bij ‘kosten’.  
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Het kan zijn dat u geen beleggingsrekening of geldrekening kunt 

openen. Dat is zo als de regels van de Amerikaanse belastingwet 

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

Kunt u deze rekeningen niet openen? Dan kunt u de obligaties 

niet kopen. 

U heeft een bankrekening 

nodig bij een bank in de 

Europese Unie 

U heeft een bankrekening nodig bij een bank in de Europese 

Unie om een beleggingsrekening bij NPEX en een geldrekening 

bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf te kunnen openen.  

Die bankrekening gebruiken NPEX en 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. NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

hoeven dat niet opnieuw te doen. Maar dat geldt alleen als u een 

bedrag overmaakt 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 hoeveel 

obligaties u heeft 

NPEX heeft een register. In dat register houdt NPEX precies bij 

wie een beleggingsrekening bij NPEX heeft en op hoeveel 

obligaties een belegger bij NPEX recht heeft.  

U krijgt overzichten van uw 

beleggingsrekening 

NPEX stuurt u overzichten van uw beleggingsrekening.  

Op die overzichten ziet u precies welke beleggingen u heeft op 

de beleggingsrekening. Daarop staat dus ook hoeveel van onze 

obligaties u heeft. 

Stichting 

Obligatiehoudersbelangen  

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het 

gezamenlijke belang van alle beleggers. 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. 
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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.  

 

4.2 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. Hoe dit precies zit, leest u hierna. 

 

Wij hebben op dit moment leningen. Dat zijn de volgende leningen: 

 

 Twee leningen van Schroder Securitisation II (Luxembourg) S.A.  

 Twee leningen van Dutch Growth B.V. 

 Twee leningen van Europese Financierings Maatschappij N.V. 

 Een lening van Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. 

 De obligatielening die wij op 26 april 2016 hebben uitgegeven. Wij willen deze 

obligatielening in april 2021 terugbetalen met het geld van deze obligaties.  

 Een lening van Arjen Schrama Beheer B.V. 

 

U leest meer over deze leningen in hoofdstuk 7.6.  

 

Wij hebben afgesproken wie als eerste en wie als laatste recht heeft op terugbetaling van de lening 

(inclusief rente). Dit zal de volgorde zijn op het moment dat wij de obligaties hebben uitgegeven: 

 

 Schroder Securitisation II (Luxembourg) S.A., Dutch Growth B.V., Europese 

Financierings Maatschappij N.V., Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. en de 

beleggers in de obligatielening die wij op 26 april 2016 hebben uitgegeven. 

 de beleggers in deze obligatielening  

 Arjen Schrama Beheer B.V. 

 

Deze volgorde betekent dus dat eerst Schroder Securitisation II (Luxembourg) S.A., Dutch 

Growth B.V., Europese Financierings Maatschappij N.V., Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. 

en de beleggers in de obligatielening uit 2016 recht hebben op betaling van de rente en 

terugbetaling van de lening. Zijn deze leningen terugbetaald? Dan geldt dat als er nog geld over 

is, u - samen met de beleggers in deze obligatielening – recht heeft op betaling van de rente en 

terugbetaling van de lening. Daarna heeft Arjen Schrama Beheer B.V. recht op betaling.  
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Lenen wij in de toekomst nog geld van banken of anderen? Dan kunnen wij afspreken dat die 

banken of anderen ook eerder betaald krijgen dan u. Ook dan zullen deze obligaties achtergesteld 

zijn. Lenen wij in de toekomst van aandeelhouders? Dan zullen die leningen achtergesteld zijn 

aan deze obligatielening. 

 

4.3 Hoe betalen wij de rente en de lening 

 
Het terugbetalen van de lening 

De einddatum van de obligaties is na 5 jaar. Dan zullen wij de lening terugbetalen. Wij zijn van 

plan om de lening terug te betalen uit de cash flow en dan de opgebouwde reserves of door 

opnieuw geld te lenen.  

 

Het betalen van de rente 

Voor de obligaties betalen wij 9,25% rente per jaar. Wij betalen dus € 346.875 per jaar aan rente 

als wij € 3.750.000 lenen. De rente willen wij betalen uit de cash flow en de opgebouwde reserves.  

 

4.4 Wij mogen de lening eerder terugbetalen 

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Dat mag de hele lening zijn, maar ook een deel van de 

lening. Dat beslissen wij. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven. U kunt niet beslissen om 

de lening eerder terugbetaald te krijgen. Betalen wij de lening of een deel van de lening eerder 

terug? Dan zullen wij dat niet eerder dan na 3 jaar doen. Daarmee bedoelen wij 3 jaar nadat u het 

geld heeft uitgeleend. Ook zullen wij dat maximaal 1 keer per 12 maanden doen en voor minimaal 

20% van het bedrag waarvoor wij obligaties hebben uitgeven.  

 

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 of een deel van de lening eerder terug? Dan betalen wij een extra bedrag. 

Dat werkt zo:  

 

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

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

 

Stel wij betalen € 1.000 in het vierde jaar terug. Dan betalen wij 2% van € 1.000. Dat is € 20.  

Wij betalen dan € 20 extra. In totaal betalen wij dus € 1.020.  

 

Betalen wij de hele 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.  
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4.5 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 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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5 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.  

 

5.1 U schrijft in en u betaalt 

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

 

1. U schrijft in via de website van NPEX: www.npex.nl/wagamama. Heeft u uw inschrijving 

verstuurd? Dan kunt u uw inschrijving niet meer veranderen. NPEX geeft uw opdracht aan 

ons door.  

 

NPEX moet uw inschrijving uiterlijk op 19 november 2020 om 17:00 uur hebben 

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

datum veranderen. Zo kunnen wij een eerdere datum kiezen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld 

doen als wij genoeg inschrijvingen hebben om alle obligaties te verkopen. Wij kunnen ook 

een latere datum kiezen. Dat kunnen wij doen als wij nog niet genoeg inschrijvingen 

hebben op de inschrijfdatum. Wij kunnen ervoor kiezen om dan alvast een deel van de 

obligaties uit te geven waarvoor is ingeschreven. Veranderen wij de inschrijfdatum? Dan 

laten wij dat weten op de website van NPEX.  

 

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

(inclusief inschrijfkosten) 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.  

 

Betaalt u met obligaties die wij in 2016 hebben uitgegeven? Dan geeft u dit aan bij uw 

inschrijving. Op de dag dat wij de obligaties uitgeven, boekt Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

de obligaties van uw beleggingsrekening af.  

 

U moet uiterlijk op donderdag 19 november 2020 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: 

 

Donderdag 19 november 2020 om 17:00 uur 

De inschrijfperiode stopt. Op dat moment moet NPEX de inschrijving en Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf de betaling van u hebben ontvangen. 
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Maandag 23 november 2020 

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

 
Donderdag 26 november 2020 

Wij geven de obligaties uit. Dit gebeurt er allemaal op deze dag: 

 

1. Wij hebben het geld of de obligaties die wij in 2016 hebben uitgegeven, van de beleggers 

ontvangen.  

2. De beleggers krijgen de obligaties.  

3. NPEX registreert in haar administratie op hoeveel obligaties iedere belegger recht heeft. 

4. NPEX 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 en ons.  

6. Wij betalen vanaf nu rente.  

7. Als u wilt, mag u vanaf nu de obligaties verkopen. Let op: verlengen wij de periode om in 

te schrijven en geven wij alvast obligaties uit? Dan kunt u die obligaties pas verkopen als 

de inschrijving is gestopt en de (eventuele) overige obligaties zijn uitgegeven. 

 

Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt dan u bij uw inschrijving heeft aangegeven.  

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

worden aangeboden. Wij kijken naar het moment dat wij uw betaling hebben ontvangen.  

Wij houden daarbij de volgorde van ontvangen betalingen aan. Betaalt u met de obligaties die wij 

in 2016 hebben uitgegeven? Dan kijken wij naar het moment van ontvangst van uw inschrijving. 

 

Krijgt u minder obligaties? Dan krijgt u een deel van uw geld terug. Krijgt u geen obligaties?  

Dan krijgt u al 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 26 november 2020. Behalve als wij de datum om in te schrijven hebben 

veranderd. Dan krijgt u uw geld 3 werkdagen na die nieuwe datum terug. Heeft u al een 

geldrekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan heeft Stichting NPEX Bewaarbedrijf het 

bedrag van uw inschrijving geblokkeerd op uw rekening. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal het 

bedrag dan deblokkeren. Daarna kunt u het weer gebruiken.  

 

5.2 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  

€ 2.500.000 lenen. Hebben wij niet genoeg inschrijvingen? Dan zullen wij de aanbieding 

stoppen. Dat mogen wij besluiten.  
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Stoppen wij de aanbieding? Dan zetten wij een bericht op de website van NPEX 

(www.npex.nl/wagamama). Ook stuurt NPEX u een e-mail als u al heeft ingeschreven.  

 

Heeft u 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. Heeft u al een geldrekening 

bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan heeft Stichting NPEX Bewaarbedrijf het bedrag van uw 

inschrijving geblokkeerd op uw rekening. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal het bedrag dan 

deblokkeren. Daarna kunt u het weer gebruiken. 

  

http://www.npex.nl/
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6 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 beleggingsrekening heeft bij NPEX. U kunt 

de obligaties niet overmaken naar een andere beleggingsrekening buiten NPEX.  

 

Hoe kunt u verkopen aan een andere belegger bij NPEX via het handelsplatform??  

Hoe u de obligaties verkoopt, werkt zo:  

 

U zet een of meer obligaties te koop op het handelsplatform van NPEX. Andere beleggers kunnen 

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

die de obligaties van u koopt, heeft ook een beleggingsrekening bij NPEX. Die persoon krijgt dan 

de obligaties op zijn beleggingsrekening bij NPEX. Hoe u precies de obligaties verkoopt, spreekt 

u met NPEX af als u de beleggingsrekening opent.  

 

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

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

zijn, spreekt u af met NPEX. Die kosten staan ook op de website van NPEX.  
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7 Informatie over ons 

 

7.1 Wat doen wij? 

Wij exploiteren de restaurants van de Japanse restaurantformule Wagamama in Nederland en 

België.  

 

Wagamama restaurants zijn gebaseerd op het principe van fast casual dining, waarin de Japanse 

keuken centraal staat. Belangrijkste kenmerken van fast casual dining zijn snelle vriendelijke 

service, verse ingrediënten, uitgebreide menukaart, open keuken, fraaie inrichting en een eerlijke 

prijs. Er is een uitgebreide menukaart met noodle- en rijstgerechten. In Wagamama restaurants 

kan men snel en gezond dineren voor een bescheiden prijs.  

 

 

 

Wij hebben hiervoor een franchisecontract gesloten met Wagamama Ltd. in Londen. Wagamama 

Ltd. is sinds 2018 eigendom van The Restaurant Group (TRG) (overgenomen van Duke Street 

Capital). Over dit franchisecontract leest u in hoofdstuk 7.4. Wagamama Ltd. exploiteert 160 

restaurants in Engeland, waarvan het merendeel in Londen is gevestigd. Buiten Engeland worden 

60 Wagamama restaurants geëxploiteerd door franchisenemers, waarvan 9 door ons. Al onze 

restaurants zijn op strategische locaties gevestigd, waar overdag en in de avond veel passanten 

komen. Wij exploiteren momenteel 7 Wagamama restaurants in Nederland, waarvan 4 in 

Amsterdam (op het Max Euweplein, het Rembrandtplein, op de Zuidas en in het Centraal 

Station), 1 in Rotterdam, 1 in Utrecht en 1 in de Designers Outlet in Roermond. In België 

exploiteren wij 2 restaurants en wel in Antwerpen en Brussel.  

 

Medio 2021 openen wij het nieuwste Wagamama restaurant in de Mall Of The Netherlands in 

Leidschendam (winkelcentrum Leidsenhage). De Mall Of The Netherlands wordt het grootste 

winkelcentrum in Nederland en wordt ontwikkeld door Unibail Rodamco Westfield (URW). De 

Mall Of The Netherlands is de nieuwste ontwikkeling van Unibail Rodamco Westfield. De 

investering hierin is € 600.000.000. Het biedt 117.000 m2 voor winkels en andere gelegenheden 

en 4.000 gratis parkeerplaatsen. Een groot gedeelte van de Mall Of The Netherlands is al geopend 

en wordt bezocht door gemiddeld 8 miljoen bezoekers per jaar (bron: 

https://www.mallofthenetherlands.com/nl).  
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In het 2e kwartaal van 2021 staat de opening van bioscopen, ander entertainment en winkels van 

internationale modemerken gepland. Wij zullen een unit van 700 m2 op de dining plaza huren 

met buitenterras en gelegen naast de ingang van de bioscopen. 

 

 

 

Onze missie is om vanaf 2022 te groeien naar 20 restaurants op A1 locaties in alle grote steden 

in Nederland en België. 

   

Wagamama restaurants hebben wereldwijd dezelfde menukaart, waarbij de kwaliteit door 

Wagamama Ltd. streng wordt bewaakt. Alle restaurants worden daarom gecontroleerd door 

middel van ‘mystery dining’ en interne controles op ‘quality’, ‘service’, ‘control and development’ 

en controle op ‘health and safety’.  

 

De doelgroep van Wagamama is breed en gevarieerd en bestaat uit toeristen, zakelijke gasten, 

families, uitgaanspubliek en jongeren. De gemiddelde besteding bedraagt ongeveer € 20 per gast 

en het aantal gasten per restaurant varieert van 200 tot 600 per dag, waarbij een omzet 

gerealiseerd wordt € 4.000 tot € 12.000 per dag per restaurant.  

 

Voor een impressie van Wagamama restaurants wordt verwezen naar onze website: 

www.wagamama.nl. 
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7.2 Hoe ziet ons bedrijf er uit? 

Wij maken onderdeel uit van een groep van bedrijven. Hieronder ziet u welke bedrijven dat zijn: 

 

  

 

De heer A.J.B. Schrama is (indirect via Arjen Schrama Beheer B.V.) bestuurder van al onze 

dochtervennootschappen. Wij hebben 3 aandeelhouders: 

 Onze grootste aandeelhouder is Arjen Schrama Beheer B.V. Arjen Schrama Beheer 

B.V, heeft 80% van aandelen. 

 Gribhold B.V. heeft 10% van onze aandelen.  

 VHC Jongens B.V. heeft 10% van onze aandelen. 

 

Wij hebben zelf geen activiteiten, behalve het houden van alle aandelen in Noodlebar Benelux 

B.V. Meer over onze aandeelhouders leest u in hoofdstuk 7.9.  

 

Hieronder geven wij u een korte beschrijving van alle bedrijven uit onze groep. 

 

 Noodlebar Benelux B.V. is bestuurder van alle dochtervennootschappen en houdt alle 

aandelen in deze dochtervennootschappen. Ook heeft Noodlebar Benelux B.V. het 

eigendom van de inventaris van het restaurant in Brussel en verhuurt dit aan deze 

vestiging. Verder heeft Noodlebar Benelux B.V. geen activiteiten. Wij zijn bestuurder van 

Noodlebar Benelux B.V. 

 Noodlebar Max Euwe B.V. exploiteert het restaurant aan het Max Euweplein in 

Amsterdam. 

 Noodlebar Zuid B.V. exploiteert het restaurant aan het Zuidplein in Amsterdam. 
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 Noodlebar Rembrandtplein B.V. exploiteert het restaurant aan het Rembrandtplein 

in Amsterdam. 

 Noodlebar Centraal B.V. exploiteert het restaurant in het station Amsterdam Centraal. 

 Noodlebar Witte de Withstraat B.V. exploiteert het restaurant aan de Witte de 

Withstraat in Rotterdam. 

 Noodlebar België B.V. exploiteert de restaurants in Antwerpen en Brussel (voorheen: 

Noodlebar Antwerpen BVBA). 

 Noodlebar Roermond B.V. exploiteert het restaurant in de Designer Outlet in 

Roermond. 

 Noodlebar Utrecht B.V. exploiteert het restaurant in Hoog-Catharijne in Utrecht. 

 Noodlebar Leidsenhage B.V. zal het restaurant in het winkelcentrum Leidsenhage in 

Leidschendam exploiteren. 

 Hospitality Flex Services B.V. is de vennootschap waar oproepkrachten een 

arbeidscontract mee sluiten en die de oproepkrachten uitleent aan andere bedrijven (met 

restaurants) uit de groep.  

 

 

 

7.3 Belangrijkste markten 

Wij begeven ons op de restaurantmarkt. Wagamama restaurants zijn fast casual dining 

restaurants. Fast casual dining is het restaurantsegment gepositioneerd boven fast food en onder 

full service restaurants. Bij fast casual dining is ongedwongenheid de rode draad. Snelle service 

staat voorop, maar er is ook sprake van comfort en ambiance en van servies in plaats van 

disposables.  

 

Fast casual dining is het sterkst groeiende segment van de restaurantmarkt en is wereldwijd 

vanaf 1999 tot 2019 met 500% gegroeid. Het aandeel fast casual dining maakte in juli 2020 

slechts 7,7% van de wereldwijde restaurantmarkt uit, tegenover 48,5% van full service 

restaurants en 43,8% van fast food restaurants. Hieruit blijkt de enorme potentie van fast casual 

dining (bron: https://www.franchisehelp.com/industry-reports/fast-casual-industry-analysis-2020-cost-trends/). 
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Fast casual dining had een globaal marktaandeel (omzet) van $125,6 miljard in 2019.  

Verwacht wordt dat dit groeit naar een omzet van $209,1 miljard in 2027. Dat is een gemiddelde 

jaarlijkse groei van 10,6% van 2021 tot 2027 (bron: https://www.alliedmarketresearch.com/fast-casual-

restaurant-market-A06308).  

 

De smaakontwikkeling van de consument en de creativiteit van restaurantconcepten zijn de 

redenen van de groei. De consument is op zoek naar gezonde alternatieven en wil meer diversiteit 

dan pizza en burger, maar wel met dezelfde snelheid en het gemak (bron: 

https://www.pods.com/business/blog/the-fast-casual-dining-phenomenon-whats-new-and-whats-next/). 

Wagamama beantwoordt aan die behoefte met een creatief concept van gezonde, snel 

geserveerde en betaalbare maaltijden. 

 

7.4 Belangrijkste contracten 

Wij hebben - samen met de bedrijven uit de groep – geen contracten die ertoe kunnen leiden dat 

wij de afspraken over deze obligaties niet kunnen nakomen. Wel hebben wij voor ons bedrijf in 

het kader van onze normale bedrijfsuitoefening contracten gesloten. Wij zullen enkele van deze 

contracten hieronder kort beschrijven. 

 

Wij hebben een franchisecontract met Wagamama Ltd., waarin de rechten zijn vastgelegd om 

Wagamama restaurants te mogen openen en exploiteren in Nederland en België. Het contract is 

getekend op 23 maart 2010 en heeft drie termijnen van tien jaar. Het contract eindigt op 23 maart 

2030. Wij zijn in onderhandeling om dit te verder verlengen tot 2040. 

 

De belangrijkste punten in dit contract zijn:  

 Het exclusieve gebruik van de merknaam Wagamama in Nederland en België 

 Het gebruik van recepturen en menukaart van Wagamama 

 Ondersteuning bij het openen van restaurants in Nederland en België 

 Ondersteuning bij het trainen van personeel 

 Ondersteuning van marketing en gebruik van logo’s en reclame afbeeldingen 

 Mystery dining controles en operationele audits 

 

De vergoeding aan Wagamama Ltd. bedraagt £ 35.000 per opening van een nieuw restaurant. 

Daarnaast betalen wij ieder jaar 4% over de netto-omzet voor het gebruik van de merknaam, de 

recepturen en menukaart en alle ondersteuning zoals hierboven genoemd. 

 

Verder hebben wij een contract met Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. om het 

biermerk Asahi te verkopen in onze restaurants. Hiervoor ontvangen wij een bonus over de 

verkochte hectoliters. Dit contract loopt tot 31 december 2026. 
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7.5 Belangrijke investeringen 

Begin van het jaar is er geïnvesteerd in het inmiddels geopende restaurant van Wagamama in 

Brussel. Het ging om een bedrag van € 1.100.000. Verder zijn er geen belangrijke investeringen 

gedaan in 2020.  

 

7.6 Wij hebben leningen 

Wij hebben - samen met de bedrijven uit onze groep - leningen. Dat betekent dat wij niet alleen 

rente betalen voor de obligaties en deze obligaties moeten terugbetalen. Ook moeten wij betalen 

voor andere leningen. Hieronder leest u meer over de 8 leningen die wij per 31 december 2019 

hadden en de lening die wij in 2020 hebben afgesloten.  

 

Leningen Schroder Securitisation II (Luxembourg) S.A. 

Wij hebben twee leningen van Schroder Securitisation II (Luxembourg) S.A. Het gaat om de 

volgende leningen:  

 

1. Wij hebben een lening voor het bedrag van € 1.000.000. Deze lening is afgesloten op 21 

maart 2016. Op 31 december 2019 was het openstaande bedrag  

€ 350.000. De rente van deze lening is 9,25%. De rente staat vast. De rente betalen wij 

ieder kwartaal achteraf. Aan het eind van ieder kalenderkwartaal betalen wij de lening 

terug met een bedrag € 50.000. In 2020 zijn wij twee kwartalen vrijgesteld van 

terugbetalen. De einddatum van de lening is daarom met dezelfde periode verlengd tot 31 

maart 2022.   

 

Wij hebben de volgende zekerheden gegeven voor deze lening: 

 een borgstelling van de heer Schrama (in privé) van € 250.000. 

 een tweede pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris van Noodlebar 

Benelux B.V., Hospitality Flex Services B.V., Noodlebar Max Euwe B.V., Noodlebar 

Zuid B.V., Noodlebar Rembrandtplein B.V., Noodlebar Centraal B.V., Noodlebar 

Witte de With B.V. en Noodlebar België B.V.  

 

2. Wij hebben een lening voor het bedrag van € 500.000. Deze lening is afgesloten op 7 

februari 2017. Op 31 december 2019 was het openstaande bedrag  

€ 200.000. De rente van deze lening is 8%. De rente staat vast. De rente betalen wij ieder 

kwartaal achteraf. Aan het eind van ieder kalenderkwartaal betalen wij de lening terug met 

een bedrag € 25.000. In 2020 zijn wij twee kwartalen vrijgesteld van terugbetalen.  

De einddatum van de lening is daarom met dezelfde periode verlengd tot 30 juni 2022.  
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Wij hebben de volgende zekerheden gegeven voor deze lening: 

 een borgstelling van de heer Schrama (in privé) van € 100.000. 

 een eerste pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris van Noodlebar 

Roermond B.V. 

 

Voor deze leningen gelden 2 extra eisen. Voldoen wij hier niet aan? Dan mag Schroder 

Securitisation II (Luxembourg) S.A. de leningen stoppen. Deze eisen hangen af van onze EBITDA.  

Met EBITDA bedoelen wij ons bedrijfsresultaat vóór: 

- de afschrijvingen op materieel en immaterieel actief 

- het resultaat uit deelnemingen 

- de rente 

- de belastingen 

- het aandeel derden 

 

Het gaat om de volgende eisen: 

 

 voor de totale netto senior schuld ten opzichte van de EBITDA geldt een maximum.  

Het gaat om de totale schuld zonder achtergestelde leningen en hiervan worden de 

liquiditeiten afgetrokken. Per ieder kwartaaleinde wordt deze stand berekend op basis van 

de stand een jaar daarvoor. 

 voor de EBITDA geldt een minimum. Meer over onze EBITDA leest u in hoofdstuk 10.2.  

 

In hoeverre wij voldoen aan deze eisen in 2020, leest u in deze tabel.  

 

Per 30 september 2020 hebben wij niet voldaan aan deze eisen. Schroder Securitisation II 

(Luxembourg) S.A. heeft ons op 8 oktober 2020 een waiver gegeven hiervoor: zij heeft ons 

schriftelijk bevestigd dat zij de leningen niet zal opeisen.  

Eisen Norm Stand  

1. totale netto senior 

schuld ten opzichte van 

de EBITDA 

Per 31/12/2019: kleiner dan 6 

Per 31/3/2020: kleiner dan 6 

Per 30/6/2020: kleiner dan 6  

Per 30/09/2020: kleiner dan 5,5 

 

Per 31/12/2020 tot en met de einddatum van de lening: 

kleiner dan 5 

 

3,95 

5,2 

6,7 

Groter dan 6. Exacte stand nog 

te bepalen. 

2. EBITDA Voor 2019: minimaal € 1.225.000 

Voor 2020: minimaal € 1.300.000 

Voor 2021: minimaal € 1.600.000 

Voor 2022: minimaal € 1.800.000 

€ 1.494.830 (per 31/12/2019) 
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Leningen van Dutch Growth B.V. 

Wij hebben twee leningen van Dutch Growth B.V. Het gaat om de volgende leningen:  

 

1. Wij hebben een lening voor bedrag van € 2.000.000. Deze lening is afgesloten op 29 maart 

2019. Op 31 december 2019 was het openstaande bedrag € 1.666.672. De rente van deze 

lening is 8,75%. De rente staat vast. De rente betalen wij iedere maand achteraf.  

Wij betalen de lening iedere maand terug met een bedrag van € 41.666.  

In 2020 zijn wij 8 maanden vrijgesteld van terugbetalen. Het gaat om een bedrag van  

€ 333.328. Dit bedrag moeten wij verspreid over het laatste jaar van de lening 

terugbetalen. De einddatum van de lening is 15 april 2023. 

 

2. Wij hebben een lening voor het bedrag van € 850.000. Deze lening is afgesloten op 1 

november 2019. Op 31 december 2019 was het openstaande bedrag € 850.000.  

De rente van deze lening is 8,75%. De rente staat vast. De rente betalen wij iedere maand 

achteraf. Wij betalen de lening iedere maand terug met een bedrag van € 17.708. In 2020 

zijn wij 2 maanden vrijgesteld van terugbetalen. Het gaat om een bedrag van € 35.416.  

Dit bedrag moeten wij verspreid over het laatste jaar van de lening terugbetalen. De 

einddatum van de lening is 15 september 2024. 

 

Wij hebben de volgende zekerheden gegeven voor beide leningen: 

 een borgstelling van de heer Schrama (in privé) van maximaal € 300.000. 

 een tweede hypotheek op het woonhuis van onze bestuurder van € 350.000. 

 een eerste pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris van Noodlebar Benelux 

B.V., Noodlebar Zuid B.V., Noodlebar Rembrandtplein B.V. en Noodlebar Utrecht B.V. 

 een eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige voorraden en vorderingen van 

Noodlebar Benelux B.V., Hospitality Flex Services B.V., Noodlebar Max Euwe B.V., 

Noodlebar Zuid B.V., Noodlebar Rembrandtplein B.V., Noodlebar Centraal B.V., 

Noodlebar Witte de With B.V., Noodlebar België B.V., Noodlebar Roermond B.V., 

Noodlebar Utrecht B.V.  

 

Voor deze leningen gelden 2 extra eisen. Voldoen wij hier niet aan? Dan mag Dutch Growth B.V. 

de leningen stoppen. Deze eisen hangen af van onze EBITDA. Met EBITDA bedoelen wij ons 

bedrijfsresultaat vóór: 

- de afschrijvingen op materieel en immaterieel actief 

- het resultaat uit deelnemingen 

- de rente 

- de belastingen 

- het aandeel derden 
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Het gaat om de volgende eisen: 

 

 voor de totale netto senior schuld ten opzichte van de EBITDA geldt een maximum.  

Het gaat om de totale schuld zonder achtergestelde leningen en hiervan worden de 

liquiditeiten afgetrokken. Per ieder kwartaaleinde wordt deze stand berekend op basis van 

de stand een jaar daarvoor. 

 voor de EBITDA geldt een minimum.  

 

In hoeverre wij voldoen aan deze eisen in 2020, leest u in deze tabel.  

 

Per 30 september 2020 hebben wij niet voldaan aan deze eisen. Dutch Growth B.V. heeft ons op 

8 oktober 2020 een waiver gegeven hiervoor: zij heeft ons schriftelijk bevestigd dat zij de leningen 

niet zal opeisen.  

 

Leningen van Europese Financierings Maatschappij N.V. 

Wij hebben twee leningen van Europese Financierings Maatschappij N.V. Het gaat om de 

volgende leningen: 

 

1. Wij hebben een lening voor het bedrag van € 500.000. Deze lening is afgesloten op 23 

oktober 2018. Op 31 december 2019 was het openstaande bedrag  

€ 391.667. De rente van deze lening is 6,85%. De rente is variabel. De rente kan 

maandelijkse veranderen als de rentetarieven veranderen van vergelijkbare leningen die 

Europese Financierings Maatschappij N.V. verstrekt. De rente betalen wij iedere maand 

achteraf. Wij betalen de lening iedere maand terug met een bedrag van  

€ 8.333. In 2020 zijn wij 9 maanden vrijgesteld van terugbetalen. De einddatum van de 

lening is daarom met dezelfde periode verlengd tot 1 september 2024.    

 

Eisen Norm Stand  

1. totale netto senior 

schuld ten opzichte van 

de EBITDA 

Per 31/12/2019: kleiner dan 6 

Per 31/3/2020: kleiner dan 6 

Per 30/6/2020: kleiner dan 6  

Per 30/09/2020: kleiner dan 5,5 

 

Per 31/12/2020 tot en met de einddatum van de lening: 

kleiner dan 5 

 

3,95 

5,2 

6,7 

Groter dan 6. Exacte stand nog 

te bepalen. 

2. EBITDA Voor 2019: minimaal € 1.225.000 

Voor 2020: minimaal € 1.300.000 

Voor 2021: minimaal € 1.600.000 

Voor 2022: minimaal € 1.800.000 

€ 1.494.830 (per 31/12/2019) 
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Wij hebben voor deze lening een borgstelling van de heer Schrama (in privé) van  

€ 500.000 gegeven als zekerheid. 

2. Wij hebben op 3 februari 2020 een lening voor het bedrag van € 150.000 afgesloten.  

De rente van deze lening is 6,85%. De rente is variabel. De rente kan maandelijkse 

veranderen als de rentetarieven veranderen van vergelijkbare leningen die Europese 

Financierings Maatschappij N.V. verstrekt. De rente betalen wij iedere maand achteraf. 

Wij betalen de lening iedere maand terug met een bedrag van € 2.500.  

In 2020 zijn wij 9 maanden vrijgesteld van terugbetalen. De einddatum van de lening is 

daarom met dezelfde periode verlengd tot 1 december 2025. 

 

Wij hebben voor deze lening een borgstelling van de heer Schrama (in privé) van  

€ 150.000 gegeven als zekerheid. 

 

Leningen van Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. 

Wij hebben een lening van Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. Het gaat om een lening voor 

het bedrag van € 166.000. Deze lening is afgesloten op 18 december 2018. Op 31 december 2019 

was het openstaande bedrag € 141.397. De rente van deze lening is 5,5%. De rente staat vast.  

De rente betalen wij iedere maand achteraf. Wij betalen de lening iedere maand terug met een 

bedrag van € 2.611. In 2020 zijn wij 9 maanden vrijgesteld van terugbetalen. De einddatum van 

de lening is daarom met dezelfde periode verlengd tot 1 januari 2026.  

 

Wij hebben voor deze lening een borgstelling van de heer Schrama (in privé) van  

€ 166.000 gegeven als zekerheid. 

 

Obligatielening die is uitgegeven in 2016 

Wij hebben een obligatielening uitgegeven op 26 april 2016. Het gaat om een lening van  

€ 2.499.000. De rente is 9,25% per jaar. Deze rente staat vast. De rente betalen wij iedere maand.  

De einddatum van de lening is 26 april 2021.  

 

Wij hebben de volgende zekerheden gegeven voor deze lening: 

 

 een borgstelling van de heer Schrama (in privé) van € 500.000. 

 een hoofdelijke medeschuldenaarstelling van Noodlebar Benelux B.V., Noodlebar Max 

Euwe B.V., Noodlebar Zuid B.V., Noodlebar Rembrandtplein B.V., Noodlebar Centraal 

B.V., Noodlebar België B.V. en Noodlebar Witte de Withstraat B.V.  

 een eerste pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris van Noodlebar Max Euwe 

B.V., Noodlebar Centraal B.V., Noodlebar Witte de Withstraat B.V. en Noodlebar België 

BVBA. 
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Achtergestelde lening van Arjen Schrama Beheer B.V. 

Wij hebben een achtergestelde lening van de vennootschap van onze indirecte bestuurder en 

aandeelhouder Arjen Schrama Beheer B.V. Het gaat om een bedrag van totaal € 650.000.  

Deze lening is afgesloten op 4 oktober 2019. Op 31 december 2019 was het openstaande bedrag 

€ 650.000. De rente van deze lening is 4%. De rente staat vast. De rente betalen wij ieder jaar 

achteraf. De lening heeft geen einddatum. 

 

Wij hebben geen zekerheden gegeven voor deze lening. Tijdens de looptijd van deze obligaties 

betalen wij deze lening niet terug. Arjen Schrama Beheer B.V. heeft aangegeven hiermee akkoord 

te zijn. 

 

7.7 Wij hebben geen intellectuele eigendomsrechten  

Wij hebben geen intellectuele eigendomsrechten. Deze behoren toe aan Wagamama Ltd.  

Wij betalen Wagamama Ltd. om deze eigendomsrechten te mogen gebruiken. Over de afspraken 

met Wagamama Ltd. leest u in hoofdstuk 7.4.   

 

7.8 Wij maken gebruik van subsidies en andere steunmaatregelen 

Door de crisis als gevolg van COVID-19 is onze omzet teruggevallen. Wij maken daarom gebruik 

van de steunmaatregelen die de overheid in Nederland en België bieden. Het gaat om de volgende 

maatregelen: 

 

Nederland: 

 Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Met deze maatregelen 

krijgen wij een vergoeding voor onze loonkosten. Wij hebben hiermee in totaal € 1.954.000 

ontvangen in 3 delen (NOW 1: € 817.000, NOW 2: € 803.000 en NOW 3: € 334.000).  

Deze vergoeding is een voorschot. De hoogte van de vergoeding hangt af van de werkelijke 

terugval van onze omzet. Het werkelijke omzetverlies is pas achteraf bekend. Is onze omzet 

minder teruggevallen dan wij hebben doorgegeven voor deze maatregel? Dan moeten wij 

het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. NOW 1 is definitief vastgesteld. Voor NOW 2 

wordt dit in 2021 definitief vastgesteld. Het is nog niet bekend wanneer dit voor NOW 3 

definitief wordt vastgesteld.  

 Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Wij hebben 

hiermee € 28.000 ontvangen. 

 Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Met deze maatregelen krijgen wij een vergoeding 

voor onze vaste lasten. Wij hebben hiermee in totaal € 440.000 ontvangen in 2 delen (TVL 

1: € 275.000 en TVL 2: € 165.000). Deze vergoeding is een voorschot. De hoogte van de 

vergoeding hangt af van de werkelijke terugval van onze omzet. Het werkelijke 

omzetverlies is pas achteraf bekend. Is onze omzet minder teruggevallen dan wij hebben 
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doorgegeven voor deze maatregel? Dan moeten wij het teveel ontvangen bedrag 

terugbetalen. TVL 1 is definitief vastgesteld. Voor TVL 2 wordt dit in 2021 definitief 

vastgesteld.  

 

België: 

 Hinderpremie. Wij hebben hiermee € 18.000 ontvangen. In oktober verwachten wij een 

aanvullend bedrag van € 15.000. 

 Wet continuïteit ondernemingen (WCO). Dit is een akkoord met schuldeisers, waaronder 

over te betalen BTW en RSZ (loonbelasting) in België. Dit akkoord wordt in december 

2020 afgerond. Een deel wordt kwijtgescholden en een deel moet over 3 jaar worden 

terugbetaald. Het gaat voor ons om een bedrag van € 900.875 waarvoor wij dit akkoord 

willen sluiten. Wij weten nog niet welk deel wordt kwijtgescholden. 

 

7.9 Informatie over onze aandelen 

Wij hebben in totaal 100 aandelen uitgegeven met een nominale waarde van elk € 1.  

Deze aandelen zijn ook geplaatst bij de aandeelhouders. Elk aandeel A en B geeft volgens onze 

statuten recht op het uitbrengen van één stem in onze algemene vergadering. 

 

Aandeelhouder 

 

Aantal  aandelen A 

 

Aantal aandelen B 

 

Aandelen- 

belang 

Arjen Schrama Beheer B.V. 79 

 

1        

 

80% 

Gribhold B.V. 

 

 

10 

 

 

- 10% 

VHC Jongens B.V. 10 

 

- 

 

 

 

10% 

Totaal 100 

 

1                                  

 

100% 

 

 

7.10 Dividend voor onze aandeelhouders 

Wij zullen tijdens de looptijd van de obligaties geen winst (dividend) uitkeren aan onze 

aandeelhouders.   
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8 Waarom willen wij de obligaties verkopen? 

 

8.1 Onze reden om obligaties te verkopen 

Wij willen € 3.750.000 lenen van beleggers. Wat wij precies willen doen met het geld van de 

obligaties, zullen wij hieronder toelichten: 

 

Wij willen de bestaande obligatielening terugbetalen 

Wij hebben in april 2016 obligaties uitgegeven. Deze obligaties betalen wij terug in april 2021. 

Het gaat om een bedrag van € 2.499.000 (afgerond € 2.500.000). Meer over deze obligaties leest 

u in hoofdstuk 7.6.  

 

Wij willen investeren in een nieuw restaurant 

Wij zijn van plan om medio 2021 een nieuw restaurant te openen. Het gaat om een restaurant in 

de Mall Of The Netherlands, Leidsenhage in Leidschendam. Het gaat om een bedrag van  

€ 1.250.000. 

 

Hieronder ziet u hoe wij het geld van de obligaties willen besteden: 

 

Hier willen wij het geld aan 

besteden:  

Als wij € 2.500.000 lenen, 

willen wij dit zo besteden: 

Als wij € 3.750.000 lenen, willen wij 

dit zo besteden: 

Terugbetalen obligatielening 

(afgerond) 
€ 2.500.000 € 2.500.000 

 

Investering restaurant 

Leidsenhage 

- € 1.250.000 

Totaal   € 2.500.000  € 3.750.000 

 

8.2 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 van juridisch advies. Deze kosten begroten wij op € 18.000. 

2. Kosten van financieel advies. Deze kosten begroten wij op € 41.000 

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

verkopen. Het gaat om een bedrag van maximaal € 112.500 (als wij 3.750 obligaties 

verkopen) en minimaal € 75.000 (als wij 2.500 obligaties verkopen). 

4. Kosten voor de set-up fee van NPEX. Het gaat om een bedrag van € 5.000.  

 



 

- 41 - 

 

 

Deze kosten zijn eenmalig. In totaal gaat het om een bedrag van € 176.500 als wij 3.750 obligaties 

verkopen. Het gaat om € 139.000 als wij 2.500 obligaties verkopen.  

 

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

 

1. Kosten voor de aansluiting op NPEX. Deze kosten begroten wij op minimaal € 10.000 per 

jaar. 

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

jaar. Verkopen wij voor meer dan € 2.500.000 aan obligaties? Dan gaat het om € 2.500 

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 3.5 en in de trustakte. Die vindt u in de bijlage van dit prospectus. 

 

Al deze kosten zijn exclusief BTW. 

 
8.3 Wie hebben er belang bij de uitgifte van deze obligaties? 

Onze aandeelhouders hebben belang bij onze groei en daarmee ook belang bij het succes van deze 

aanbieding van obligaties. Indirect gaat het om de heer A.J.B. Schrama, die ook (indirect) 

bestuurder is van ons. Verder gaat het om VHC Jongens B.V. en Gribhold B.V. 
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9 Wie zijn de belangrijkste mensen in ons bedrijf?  

 

Onze medewerkers zijn belangrijk voor ons bedrijf. Zo ziet onze organisatiestructuur eruit: 

 

  
 

Per 12 juli 2020 hadden wij 293 medewerkers in dienst per 12 juli 2020 (230 FTE). Al deze 

personen zijn werkzaam aan Zuidplein 12 in Amsterdam of bij een van onze andere vestigingen.  

 

9.1 Onze bestuurder  

Arjen Schrama is onze indirecte statutaire bestuurder (via Arjen Schrama Beheer B.V.).  

 

Wij hebben een achtergestelde lening van Arjen Schrama Beheer B.V. De heer Arjen Schrama is 

bestuurder en aandeelhouder van deze vennootschap. Dat betekent dat onze bestuurder 

(indirect) recht heeft op betaling van rente en terugbetaling van de lening. Dit zou (mogelijk) tot 

een belangenconflict kunnen leiden. 

 

Onze bestuurder heeft geen andere functies die voor ons relevant zijn. 
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9.2 Ons management team 

Naast onze bestuurder zijn dit de andere personen uit ons management team: 

 

 Claire Schrama. Zij is business manager en vormt samen met Arjen Schrama de directie. 

 Frank Krapels is operation manager en verantwoordelijk voor bedrijfsvoering in alle 

restaurants. 

 Isabelle Knottnerus is marketing manager. 

 Kim Gras is HR manager. 

 Sako Hopstaken is executive chef en verantwoordelijk voor alle keukens. 

 

Zij hebben geen andere functies die voor ons relevant zijn. Er zijn geen (mogelijke) 

belangenconflicten tussen ons en deze personen. 
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10. Onze financiële informatie 

 

10.1 Onze jaarrekening 

Wij stellen over ieder jaar een jaarrekening op. De jaarrekening over 2019 is het laatste jaar 

waarover wij een jaarrekening hebben opgesteld. Deze jaarrekening is op 29 mei 2020 door de 

algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Op 29 mei 2020 is de jaarrekening ook 

gepubliceerd. De jaarrekeningen hebben wij opgesteld volgens Dutch GAAP. 

 

Onze accountant is Kroese Wevers Audit B.V. Het adres van onze accountant is Colosseum 1 (7521 

PV) in Enschede. De accountant is lid van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants. 

De accountant heeft een controleverklaring afgegeven voor de jaarrekening over 2018 en 2019. 

 

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

 

Let op: in de jaarrekening is een continuïteitsvoorbehoud opgenomen waar ook de accountant op 

wijst. U vindt de jaarrekening met dit voorbehoud ook sop de website www.npex.nl/wagamama: 

 

Materiële onzekerheid over de continuïteit 

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel 'informatieverschaffing over continuïteit' in de 

toelichting van de jaarrekening. In deze paragraaf is de financiële positie van de entiteit 

uiteengezet. Tevens heeft de uitbraak in 2020 van het coronavirus ook invloed op Kaizen B.V. 

Door het management is toegelicht wat de impact van het virus op Kaizen B.V. reeds is geweest 

en met wat voor impact zij verder nog rekening houdt. Ook is toegelicht welke maatregelen het 

management al genomen heeft en welke maatregelen zij voornemens is nog te nemen, waarbij 

ook is aangegeven van welke door de regering beschikbaar gestelde faciliteiten zij verwacht 

gebruik te maken. Uit de toelichting blijkt ook dat er nog steeds grote onzekerheden blijven 

bestaan.  

 

Wij hebben de uiteenzetting van de situatie en de hierbij behorende onzekerheden beoordeeld 

en zijn van mening dat dit gegeven de situatie een adequate toelichting is. Doordat er 

onzekerheid is over wat de uiteindelijke economische impact van het coronavirus zal zijn, 

spreekt er ook veel onzekerheid uit deze toelichting. Op grond van de door ons uitgevoerde 

werkzaamheden en de verkregen controle-informatie zijn wij van mening dat, rekening 

houdend met de onzekerheden die er op het moment van afgifte van deze controleverklaring 

zijn, de onderneming de situatie in haar jaarrekening goed toelicht en haar jaarrekening 

terecht opmaakt op basis van continuïteit in lijn met het verslaggevingsstelsel.  

 

Deze situatie en de condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang 

op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van 

de entiteit. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 



 

- 45 - 

 

 

10.2 Belangrijke financiële informatie 

Hieronder geven wij een overzicht van belangrijke financiële informatie van ons over 2018 en 

2019. De jaarrekeningen horen ook bij dit prospectus. U leest hier meer over in hoofdstuk 16.  

De financiële informatie ziet op onszelf en op de bedrijven uit de groep (het zijn geconsolideerde 

cijfers).  

 

  

 

Netto-omzet 

De netto-omzet bestaat uit de verkoop van maaltijden aan gasten die in onze restaurants lunchen 

of dineren. De gemiddelde besteding is ongeveer € 20 per gast voor eten en drinken, waarbij 80% 

van de besteding voor het eten is en 20% van de besteding voor drank, bestaande uit verse sappen, 

frisdrank, bier of wijn. De gemiddelde omzet bedraagt ongeveer € 2.200.000 per restaurant per 

jaar. 

 

De netto-omzet is gestegen van € 16.8080.118 in 2018 naar € 17.130.997 in 2019. Deze stijging 

komt met name door de opening van ons restaurant in Utrecht begin 2018, maar is beperkt 

doordat in 2019 ons restaurant aan het Max Euweplein in Amsterdam tijdelijk gesloten is geweest 

in verband met een grondige verbouwing.  
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Specificatie omzet per restaurant afgerond op  
1.000 euro 2019 2018  

       

 Max Euweplein Amsterdam 2.787 2.857 

  WTC Amsterdam 1.552 1.569 

  Rembrandtplein Amsterdam 2.035 2.120 

  Centraal Station Amsterdam 2.721 2.605 

  Witte de Withstraat Rotterdam 1.416 1.533 

  Designers Outlet Roermond 2.546 2.416 

  Hoog Catharijne Utrecht 2.056 1.638 

  Keiserlei Antwerpen  2.017 2.070 

    

     Totaal omzet 17.130 16.808 

        

 

Kostprijs van de omzet 

De kostprijs van de omzet bestaat uit de inkoopwaarde van de producten die wij verkopen in onze 

restaurants. Wij kopen onze producten bij drie Nederlandse groothandels. De inkoopkosten is 

inclusief de dagelijkse bezorging aan de restaurants door de groothandels. 

 

De kostprijs is gedaald van 22,1% (€ 3.716.532) in 2018 naar 20,5% (€ 3.509.454) in 2019.  

Dit komt door gunstigere prijsafspraken met Grolsch, het verkopen van restproducten en 

scherper beleid van managers.  

  

Brutowinst 

De brutowinst bestaat uit de netto-omzet minus de kostprijs van de omzet. De brutowinst is licht 

gestegen van € 13.091.586 in 2018 naar € 13.621.5433 in 2019 als gevolg van de stijging van de 

omzet en de daling van de kostprijs van de omzet.  

 

Personeelskosten 

De personeelskosten zijn de grootste post van de totale kosten. Er werken gemiddeld 40 

medewerkers per restaurant. Dit betreft de general manager, assistent general manager, 

headchef, souschef, floormanagers, trainers, koks en het bedienend personeel.  

De personeelskosten zijn in percentage iets gedaald, namelijk van 37,9% in 2018 naar 37,3% in 

2019. Dit komt door het efficiënter inzetten van oproepkrachten.  

 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  

De post afschrijvingen op immateriële vaste activa en materiële vaste activa is gestegen van  

€ 1.258.196 in 2018 naar € 1.360.405 in 2019. Deze post is licht gestegen in 2019 ten opzichte 

van 2018. 
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Het gaat om een afschrijving van € 530.072 op goodwill die betaald is voor de overname van het 

volledig aandelenbelang Noodlebar Benelux in 2016 en afschrijving op openingsfees betaald aan 

Wagamama Ltd. Verder gaat het om afschrijving op materiële vaste activa van  

€ 830.333 dat ziet op de investering van bouw en inventaris van het nieuw geopende restaurant 

in Utrecht en de verbouwing van het restaurant aan het Max Euweplein in Amsterdam.  

 

Overige personeelskosten 

Overige personeelskosten betreft reiskosten, eigen gebruik maaltijden, bedrijfskleding, wasserij, 

verzekering en studiekosten. Deze zijn nagenoeg gelijk gebleven in 2019 ten opzichte van 2018. 

 

Huisvestingskosten 

De huisvestingskosten betreffen huurkosten, kosten voor gas, water en licht, servicekosten, 

onderhoudskosten gebouw en installaties, opstalverzekeringen en gemeentebelastingen van alle 

restaurants.  

 

De huisvestingskosten bedroegen € 2.614.818 in 2019. De stijging van € 277.445 ten opzichte van 

2018 komt door: 

- € 150.000 huurkorting van Utrecht in het eerste huurjaar (2018) die dus in 2019 is 

weggevallen. 

- hogere omzethuur van € 12.760 van het restaurant in Amsterdam Centraal en € 14.410 

Roermond in 2019 

- stijging van servicekosten van € 22.109, van energiekosten van € 20.740 en 

onderhoudskosten en overige kosten van € 57.426 in 2019. De overige kosten zien op 

gemeenteheffingen en gemeentebelastingen. 

 

Exploitatiekosten en machines 

De exploitatiekosten zien op keukengerei, wasserij, schoonmaakmiddelen vuilafvoer, 

verpakkingsmaterialen, chopsticks en placemats, onderhoud inventaris en diverse kosten.  

De exploitatiekosten bedragen € 884.163 in 2019 en zijn gedaald met € 77.466 ten opzichte van 

€ 961.629 in 2018. Deze kosten zijn gedaald door efficiëntere inkoop en lager onderhoud van 

inventaris. 

 

Verkoopkosten 

Verkoopkosten betreffen advertentie en reclamekosten, licentie fee aan Wagamama Ltd., 

commissie aan bezorgdiensten Uber Eats en Thuisbezorgd, kortingsvouchers en andere 

verkoopkosten. De verkoopkosten zijn € 1.194.957 in 2019 en zijn met € 16.569 licht afgenomen 

ten opzichte van € 1.211.526 2018.  
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In 2019 waren deze verkoopkosten: 

- advertentie en reclamekosten: € 154.228 

- licentie fee aan Wagamama Ltd.: € 656.230  

- commissie aan de bezorgdiensten Uber Eats en Thuisbezorgd € 292.405  

- kortingsvouchers € 65.907  

- andere verkoopkosten € 26.187 

 

Autokosten 

Dit betreft voornamelijk de brandstofkosten, onderhoud en parkeerkosten. Deze kosten zijn 

gedaald van € 40.930 in 2018 naar € 22.900 in 2019, omdat een van de twee auto’s in 2019 is 

verkocht. 

 

Kantoorkosten 

Onder deze kostenpost vallen naast de kantoorkosten ook de automatiseringskosten.  

De kantoorkosten in 2019 bedragen € 161.401 en zijn gestegen met € 10.612 ten opzichte van 

2018 door de groei van het bedrijf en het verbeteren en uitbreiden van ons IT systeem.  

 

Algemene kosten 

Algemene kosten bestaan uit administratiekosten, accountantskosten, advieskosten, 

abonnementen, management fee, verzekering en overige algemene kosten. Deze post is 

afgenomen van € 581.908 in 2018 naar € 552.533 in 2019. In 2019 waren deze kosten als volgt: 

- administratiekosten  € 159.472 

- accountantskosten  €  87.985  

- advieskosten   €  85.163 

- abonnementen   €  37.032  

- management fee   € 100.000  

- verzekering   €  43.023 

- overige algemene kosten  €  39.858 

 

Bedrijfsresultaat  

Het bedrijfsresultaat is gestegen van € -163.635 in 2018 naar € 134.425 in 2019.  

  

Financiële baten en lasten 

De post andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten is gedaald van € 7.950 in 2018 naar  

€ 7.362 in 2019. Dit betreft de rente op de rekening-courant verhouding met A. Schrama Beheer 

B.V.  
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De rentelasten en soortgelijke kosten zijn gestegen van € 889.856 in 2018 naar € 1.142.656 in 

2019. Dit is onder andere veroorzaakt door de boeterente in verband met het afkopen van een 

lening van Riverbank S.A. Deze lening met boeterente is terugbetaald met een nieuwe lening van 

Dutch Growth B.V. Deze lening is ook gebruikt voor de verbouwing van het restaurant aan het 

Max Euweplein in Amsterdam.  

 

Voor 2019 bedroeg de rente voor alle leningen samen € 603.056, de financieringskosten van 

NPEX, Dutch Growth B.V. en Riverbank S.A. bedroegen € 102.960, de commissie voor 

creditcards bedroeg € 110.405 en de rente voor crediteuren, belasting en bankkosten bedroeg  

€ 326.235. 

 

Belastingen 

De belastingen bedroeg € - 60.329 door een verhoging van de belastinglatentie. Dit is een post 

die gebaseerd is op toekomstige belastingverrekening in verband met verrekenbare verliezen. 

 

Resultaat na belastingen 

Het resultaat na belastingen is € - 940.540 in 2019. Dit is een verbetering van  

€ 144.977 ten opzichte van het verlies van € - 1.085.517 in 2018. 

 

  



 

- 50 - 

 

 

Balans 
 

   

 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa zijn gedaald van € 3.749.321 per ultimo 2018 naar € 3.219.249 per 

ultimo 2019. Deze daling komt door de afschrijving van € 530.072 op goodwill die betaald is voor 

de overname van het volledig aandelenbelang Noodlebar Benelux B.V. in 2016 alsmede de 

afschrijving op openingsfees betaald aan Wagamama Ltd. 

  

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gestegen van € 3.703.175 per ultimo 2018 naar € 4.356.539 per 

ultimo 2019 en bestaat voornamelijk uit inrichtingskosten en inventaris van de restaurants dat 

in 5 tot 10 jaar wordt afgeschreven. In 2019 is er voor € 1.562.195 geïnvesteerd, voor € 78.498 

gedesinvesteerd en is er voor € 830.333 afgeschreven.  

Per saldo is deze post met € 653.364 toegenomen. De investeringen van 2019 bestaan grotendeels 

uit de herinrichtingskosten van het restaurant aan het Max Euweplein in Amsterdam. Deze 

herinrichting werd medio 2019 afgerond. Ook bestaat de investeringen uit de inventaris en 

inrichtingskosten van de vestiging in Brussel (die in 2020 is geopend).  
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Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa bedroegen in 2018 € 1.268.871 en in 2019 € 1.578.471. De activa bestaan 

per ultimo 2019 voor € 245.227 uit de rekening-courant vordering op Arjen Schrama Beheer B.V., 

voor € 397.957 uit betaalde borgsommen huur en voor € 935.287 uit actieve belastinglatenties 

voor zowel Nederland als België. De toename in 2019 ten opzichte van 2018 ziet voornamelijk toe 

op nieuw betaalde borgsommen voor de huur van € 257.005. 

  

Voorraden 

Deze post betreft de handelsgoederen en emballage voorraden van de restaurants. Deze post is 

nagenoeg gelijk gebleven met € 153.235 in 2018 en € 149.943 in 2019. 

  

Vorderingen 

De kortlopende vorderingen bedroegen per ultimo 2019 € 433.236 vergeleken met € 373.501 per 

ultimo 2018. De voornaamste vorderingen bestaan uit vooruitbetaalde huurtermijnen en kosten. 

Tevens wordt sinds 2018 het Lage Inkomens Voordeel (LIV) uit de Wet tegemoetkomingen 

loondomein gereserveerd onder de vorderingen, welke ultimo 2019 € 90.500 bedroeg. Het LIV 

is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers (zoals wij) die werknemers in dienst hebben 

met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor ons als werkgever voor deze werknemers.  

 

Liquide middelen 

De liquide middelen bestaat uit overlopende kruisposten, alsmede geld dat wij op onze 

bankrekening bij ABN AMRO N.V. en KBC Bank N.V. hebben staan. De totale post liquide 

middelen is afgenomen van € 174.589 ultimo 2018 naar € 50.213 ultimo 2019. 
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Groepsvermogen 

Het groepsvermogen bestaat uit aandelenkapitaal, agioreserves en overige reserves.  

Het geplaatst kapitaal bedraagt € 100. De agioreserve bedraagt € 2.300.000 en is in 2016 

ingebracht door Arjen Schrama Beheer B.V. bij de verkoop van het aandelenbelang in Noodlebar 

Benelux B.V. aan Kaizen B.V. Het groepsvermogen is afgenomen van € 339.652 per ultimo 2018 

naar € - 600.888 per ultimo 2019. Dit komt door het toevoegen van het resultaat van 2019 van  

€ - 940.540 aan de overige reserves.  

  

Langlopende schulden 

De post langlopende schulden zijn schulden die een looptijd hebben van langer dan 1 jaar en 

bestaat uit schulden aan banken en schulden aan aandeelhouders. Leningen die binnen een jaar 

moeten worden terugbetaald zijn opgenomen onder de kortlopende schulden (zie hieronder).  

 

De langlopende schulden zijn van € 4.182.630 per ultimo 2018 toegenomen naar € 5.626.735 per 

ultimo 2019. De (her)financieringen in 2019 zien toe op de investeringen in de restaurants.  

Deze bestaan naast leningen door externe financiers ook uit een achtergestelde lening verstrekt 

door Arjen Schrama Beheer B.V. van € 650.000.  
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Meer over deze leningen leest u in hoofdstuk 7.6.  

  

Kortlopende schulden 

Schulden zijn kortlopend als deze binnen 1 jaar moeten worden terugbetaald. Wij hebben 

kortlopende schulden bestaande uit aflossingsverplichtingen van financieringen, 

handelscrediteuren, het pensioenfonds en de Belastingdienst. Ook hebben wij nog een aantal 

overige kortlopende schulden.  

 

De terugbetalingsverplichtingen bedroegen per ultimo 2019 € 991.393 ten opzichte van € 707.271 

per ultimo 2018. De stijging komt door de nieuwe leningen in 2019 van Dutch Growth B.V. 

 

Onze schulden aan leveranciers zijn met € 661.186 gedaald van € 2.192.981 per ultimo 2018 naar  

€ 1.531.795 per ultimo 2019. Het gaat om bijvoorbeeld horecaleveranciers, adviseurs en 

bedrijfsdiensten.  

 

Aan belastingen en pensioenpremies hadden wij eind 2019 een verplichting van € 1.251.345 die 

met € 84.224 was gestegen ten opzichte van eind 2018. Het gaat om een bedrag van € 299.119 

aan omzetbelasting, € 703.167 aan loonbelasting en € 249.059 aan pensioenpremies.  

 

De overige kortlopende schulden zijn gestegen met € 87.023 van € 833.037 ultimo 2018 naar  

€ 920.060 ultimo 2019. De voornaamste kortlopende schulden bestaan uit de nettosalarissen van 

de laatste 4-wekelijkse verloningperiode van 2019 van € 343.371, de reservering vakantiegeld van 

€ 190.095 en te betalen huurafrekeningen van € 113.379. 
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10.3 Onze tussentijdse cijfers over de periode 1 januari tot en met 12 juli 2020 

Wij rapporteren in 13 vierweekse perioden. Hierna vindt u onze tussentijdse cijfers over de 

periode van 1 januari 2020 tot en met 12 juli 2020 vergeleken met dezelfde periode over 2019. 

 

Let op: op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast. Het zijn interne cijfers. 

 

periode 7                                                      12/07/2020     12/07/2019 

 x 1.000 euro 

 

Netto omzet                                                       5.177                  8.307 

Kostprijs van de omzet                                          1.054                    1.763 

Brutowinst                                                        4.063                 6.544 

 

Personeelskosten                                                    3.294                   3.231 

Afschrijvingen op immateriële en                                                  

Materiele vaste activa                                               764                       685 

Overige personeelskosten                                          99                       105 

Huisvestingskosten                                                 1.117                     1.257 

Exploitatie en machinekosten                                 391                       504 

Verkoopkosten                                                           567                        637 

Kantoorkosten                                                            114                        138 

Algemene kosten                                                       200                       200 

Bijzondere baten en lasten            1.619             -110 

                                                                                  _____                 _____ 

Som der bedrijfslasten                                4.927                 6.647 

 

Bedrijfsresultaat                                             -864                   -103 

 

Andere rentebaten en  

soortgelijke opbrengsten                                           0                       0 

Rentelasten en soortgelijke kosten                       418                        541 

 

Financiële baten en lasten                          -418                     -541 

 

Totaal van resultaat uit bedrijfs- 

Uitoefening voor belastingen                 -1.282                    -644 

 

Belastingen     -  - 

Resultaat na belastingen       -1.282          -644 
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Netto-omzet 

De netto-omzet tot en met 12 juli 2020 is met € 3.130.000 gedaald ten opzichte van dezelfde 

periode in 2019. De reden van deze daling is de crisis als gevolg van COVID-19.   

 

Op 13 maart 2020 zijn de Belgische restaurants gesloten en op 15 maart zijn de Nederlandse 

restaurants gesloten op last van de overheid. Op 1 juni 2020 zijn de Nederlandse restaurants weer 

geopend en op 8 juni 2020 de Belgische restaurants. De sluiting van restaurants voor een periode 

van 11 weken had tot gevolg dat ruim € 3.500.000 minder omzet is gerealiseerd. Om het verlies 

aan omzet enigszins te compenseren, hebben wij vol ingezet op bezorging van maaltijden.  

Tot de datum van sluiting hadden wij alleen met Uber Eats een contract voor maaltijdbezorging. 

Tijdens de sluiting is ook een samenwerking aangegaan met Thuisbezorgd en Deliveroo.  

De omzet uit bezorging gedurende de sluiting bedroeg ongeveer € 40.000 per week.  

De samenwerking met deze drie bezorgdiensten is voortgezet na de heropening van de 

restaurants in juni 2020.  

 

Vanaf 1 juni 2020 mochten de restaurants weer open, echter onder strikte voorwaarden.  

Zo mochten restaurants maximaal 30 gasten toelaten, terwijl onze restaurants een capaciteit 

hebben van gemiddeld 150 gasten. Tevens dient men van tevoren te reserveren en dient er 1,5 

meter afstand te worden gehouden tussen de gasten. Naast de beperkende maatregelen is het 

internationale toerisme tot stilstand gekomen en komt na de sluiting weer langzaam op gang.  

Het toerisme in de zomer van 2019 is slechts een klein percentage van het aantal toeristen dat in 

voorgaande jaren iedere zomer de steden bezoekt. Al deze beperkende maatregelen hebben tot 

gevolg dat de omzet vanaf de opening laag is gestart en groeit naarmate de maatregelen worden 

versoepeld. Per 29 september 2020 zijn er nieuwe beperkende maatregelen ingevoerd, 

waaronder een maximum van 30 personen in het restaurant en 40 personen op het terras.  

Over onze verwachtingen van de netto-omzet voor 2020 en daarna leest u in hoofdstuk 10.4.  

 

Kostprijs van de omzet 

De kostprijs van de omzet is gedaald van 21,2 % in 2019 naar 20,3% in 2020.  

 

Brutomarge 

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet minus de kostprijs van de omzet. De brutowinst is 

gedaald van € 6.544.000 in 2019 naar € 4.063.000 in 2020 als gevolg van de daling van de omzet 

en de kostprijs van de omzet.  
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Personeelskosten 

De personeelskosten zijn met € 63.000 gestegen ten opzichte van 2019 onder andere door de 

opening van het nieuwe restaurant in Brussel in februari 2020. Tijdens de sluiting en in de 

maanden daarna zijn alle salarissen doorbetaald. Deze kosten worden gedeeltelijk 

gecompenseerd door de Nederlandse NOW-subsidie (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 

voor Werkgelegenheid). De opbrengst daarvan wordt hieronder beschreven onder financiële 

baten. 

 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  

De afschrijvingen op immateriële vaste activa is gestegen van € 685.000 in 2019 naar € 764.000 

in 2020, hetgeen is toe te schrijven aan de opening van het restaurant in Brussel. 

 

Overige personeelskosten 

Overige personeelskosten zijn in 2020 met € 6.000 gedaald ten opzichte van 2019.  

 

Huisvestingskosten 

De huisvestingskosten zijn in 2020 met € 140.000 gedaald ten opzichte van 2019 ondanks de 

opening van het negende restaurant in Brussel. De daling is veroorzaakt door huurkorting tijdens 

de sluiting van de restaurants. Met alle verhuurders is overeengekomen dat zij voor een deel van 

de huur kwijting verlenen tijdens de gesloten maanden. Tevens zijn huurkortingen verleend tot 

eind 2020. 

 

Exploitatiekosten en machines 

De exploitatiekosten zijn in 2020 met € 113.000 gedaald ten opzichte van 2019 door de sluiting 

van de restaurants gedurende 11 weken. 

 

Verkoopkosten 

De verkoopkosten zijn in totaal in 2020 met € 70.000 gedaald ten opzichte van 2019.  

Onderdeel van deze verkoopkosten is de commissie voor de bezorgdiensten die wij betalen.  

Deze kosten zijn met € 10.000 gestegen, omdat de opbrengst door bezorging is toegenomen. 

 

Kantoorkosten 

Kantoorkosten zijn in 2020 met € 24.000 gedaald ten opzichte van 2019 door de sluiting van 

restaurants. 

 

Algemene kosten 

De algemene kosten zijn in 2020 met € 200.000 gelijk gebleven ten opzichte van 2019. 
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Bijzondere baten en lasten 

De bijzondere baten en lasten zijn in 2020 gestegen met € 1.509.000 ten opzichte van 2019.  

In deze post zijn de Nederlandse tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 

(NOW), Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en de 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit het steunpakket 1 en een gedeelte van het steunpakket 

2 opgenomen, de Belgische Hinderpremie, alsmede een crediteurensanering in België.  

De subsidies uit het steunpakket 2 en 3 zullen in het tweede halfjaar resulteren in een opbrengst. 

 

Bedrijfsresultaat 

Het bedrijfsresultaat is in 2020 gedaald met € 638.000 ten opzichte van 2019.  

 

Financiële baten en lasten 

De rentelasten zijn ten opzichte van 2019 gedaald van € -541.000 naar € -418.000 door 

aflossingen op leningen. 

 

Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen 

Het totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen over 2020 is gedaald met  

€ 638.000 ten opzichte van 2019.  

 

Belastingen 

In verband met de verliezen zijn er geen belastingen opgenomen. De belastingdruk bij verliezen 

hangt af van de ontwikkelingen over de laatste maanden van 2020.  

 

Resultaat na belastingen 

Het totaal van resultaat na belastingen over 2020 is gedaald van € -644.000 naar € -1.282.000 

ten opzichte van 2019.  
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Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa zijn gedaald van € 3.219.249 per ultimo 2019 naar € 2.929.519 per 

12 juli 2020. Deze daling komt door de reguliere afschrijving op goodwill die betaald is voor de 

overname van het volledig aandelenbelang Noodlebar Benelux B.V. in 2016 alsmede de 

afschrijving op openingsfees betaald aan Wagamama Ltd. In 2020 is de betaalde openingsfee 

voor Brussel van € 40.000 opgenomen onder de concessies en vergunningen.  

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gestegen van € 4.356.539 per ultimo 2019 naar € 4.725.218 per 12 

juli 2020 en bestaat voornamelijk uit inrichtingskosten en inventaris van de restaurants dat in 5 

tot 10 jaar wordt afgeschreven. In 2020 is er voor € 105.761 geïnvesteerd en is er voor € 474.440 

afgeschreven. Per saldo is deze post dus met € 368.679 toegenomen. De investeringen van deze 

periode in 2020 zijn gedaan voor het restaurant in Brussel.  
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Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa bedroegen in 2019 € 1.578.471 en per 12 juli 2020 € 1.576.847.  

De mutaties van 2020 zien toe op de mutatie op de rekening-courant verhouding met Arjen 

Schrama Beheer B.V. 

 

Voorraden 

Deze post betreffen de handelsgoederen en emballage voorraden van de restaurants.  

 

Vorderingen 

De kortlopende vorderingen bedroegen ultimo 2019 € 433.236 en bedragen € 677.942 per 12 juli 

2020. De toename in 2020 bestaat voor een deel uit door verhuurders overeengekomen 

tegemoetkomingen in de huurkosten 2020 vanwege COVID-19. Deze tegemoetkomingen zijn 

reeds verwerkt in de resultaten, maar moeten nog gecrediteerd worden. Tevens worden COVID-

19 bijdragen als vordering begroot en verwerkt als bate in de resultaten, onder aftrek van reeds 

ontvangen voorschotten.  

 

Liquide middelen 

De liquide middelen bestaat uit overlopende kruisposten, alsmede geld dat wij op onze 

bankrekening bij ABN AMRO N.V. en KBC Bank N.V. hebben staan. De totale post liquide 

middelen is toegenomen van € 50.213 ultimo 2019 naar € 469.211 per 12 juli 2020. Dit komt door 

de bedragen die wij hebben ontvangen van de NOW maatregel.  
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Groepsvermogen 

Het groepsvermogen is gedaald van € - 600.88 per ultimo 2019 naar € - 1.872.424 per 12 juli 

2020 door het onttrekken van het negatieve resultaat tot en met 12 juli 2020 aan de overige 

reserves.  

 

Langlopende schulden 

De langlopende schulden zijn van € 5.626.735 per ultimo 2019 afgenomen naar € 5.563.820 per 

12 juli 2020. In 2020 hebben in de eerste maanden nog reguliere terugbetalingen 

plaatsgevonden. Met ingang van maart zijn vanwege COVID-19 terugbetalingsverplichtingen 

opgeschort. Meer hierover leest u bij onze leningen in hoofdstuk 7.6. 

 

Kortlopende schulden 

De terugbetalingsverplichtingen bedroegen per ultimo 2019 € 991.393 en tonen eenzelfde saldo 

per 12 juli 2020. Vanwege COVID-19 en de met geldverstrekkers gemaakte afspraken is dit per 

12 juli 2020 tijdelijk niet de exacte weergave van de kortlopende verplichtingen. Aangezien deze 

verplichtingen per ultimo 2020 weer de reguliere stand zullen weergeven, is om praktische 

redenen deze post per 12 juli 2020 bevroren.  

 

Onze schulden aan leveranciers zijn met € 1.777.961 toegenomen van € 1.531.795 per ultimo 2019 

naar € 3.309.756 per 12 juli 2020. De grootste toename is gedurende het eerste kwartaal 2020 

ontstaan door ontvangen investeringsfacturen voor Brussel die in termijnen zullen worden 

betaald. Sinds maart 2020 zijn de betalingen aan overige leveranciers vertraagd wegens COVID-

19. 

 

Aan belastingen en pensioenpremies bestond eind 2019 een verplichting van € 1.251.345 die met 

€ 385.871 is gestegen tot € 1.637.216 per 12 juli 2020. Het voornaamste deel van deze post bestaat 

uit loonbelasting. Voor deze schulden is wegens COVID-19 uitstel van betaling gefaciliteerd door 

de Belastingdienst tot in ieder geval einde 2020. Volgens de laatste mededelingen van de 

Belastingdienst zullen deze schulden met ingang van 1 juli 2021 worden terugbetaald over een 

periode van 3 jaar. 

 

De overige kortlopende schulden zijn licht gedaald van € 920.060 ultimo 2019 naar  

€ 874.978 per 12 juli 2020.  
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10.4 Onze prognoses 

Hieronder vindt u een overzicht van een mogelijk scenario voor ons voor de boekjaren 2020 tot 

en met 2022.  

 

Let op! Wij weten niet hoe de komende jaren zullen verlopen. Ook hebben wij 

aannames gedaan, maar het kan zijn dat die verkeerd zijn. Of deze prognoses zullen 

uitkomen, is dus heel onzeker. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.  

U moet uw beslissing om te beleggen in de obligaties dus niet nemen op basis van 

deze prognoses.  

 

Wij hebben de volgende aannames gedaan bij deze prognoses:  

 Alle posten die hierna worden weergegeven zijn afhankelijk van de omzet die wij zullen 

realiseren.  

 Wij gaan ervan uit dat de omzet over heel 2020 40% lager zal zijn dan de omzet van  

€ 20.000.000 die wij hadden verwacht over 2020. 

 Wij gaan ervan uit dat COVID-19 voor ons beperkte gevolgen zal hebben in 2021 en geen 

gevolgen in 2022. 

 Wij gaan ervan uit dat de omzet begin 2021 weer op het niveau is van ultimo 2019. 

 Wij gaan ervan uit dat de omzet vanaf 2021 op dezelfde wijze stijgt als dit het geval was 

vóór 2020/COVID-19. Zo was de omzet in 2019 met 8 restaurants in 2019 € 17.100.000. 

In 2021 verwachten wij daarom een omzet van € 21.400.000 dat gebaseerd is op 10 

restaurants.  

 Wij gaan ervan uit dat omzetgroei van de restaurants in 2022 9,8% zal zijn.  

 

Let op: op deze cijfers is geen accountantsonderzoek toegepast. Het zijn interne cijfers. 
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Winst- en verliesrekening 

 

                                                          2020                 2021                2022 

 x 1.000 euro 

 

Netto omzet                                                     11.990              21.387             23500 

Kostprijs van de omzet                                            2.511                   4.436                 4850 

Brutowinst                                                         9.479              16.951             18.650 

 

Personeelskosten                                                    6.109                    8.203                 9093 

Afschrijvingen op immateriële en                                                 

Materiele vaste activa                                            1.535                     1.632                 1.664 

Overige personeelskosten                                        211                        220                    231 

Huisvestingskosten                                                2.440                    3.188                 3375 

Exploitatie en machinekosten                                 906                     1.174                1.242 

Verkoopkosten                                                        1.244                     1.602                1.770   

Kantoorkosten                                                            238                       300                   317 

Algemene kosten                                                        335                       328                   376 

Bijzondere baten en lasten          -2.631                      -130                  -140 

                                                                                  _____                 _____             _____ 

Som der bedrijfslasten                              10.387                16.509            17.928 

 

Bedrijfsresultaat                                              -908                      442                 722                       

Rentelasten en soortgelijke kosten                        678                         756                   618 

 

Financiële baten en lasten                           -678                      -756                -618 

 

Totaal van resultaat uit bedrijfs- 

Uitoefening voor belastingen                  -1.586                      -314                 104 

 

Belastingen      -  -             - 

Resultaat na belastingen       -1.586            -314          104 

 

Netto omzet 

De netto omzet kent in 2020 een zware terugval door de crisis als gevolg van COVID-19, maar 

wordt verwacht begin 2021 weer op het niveau van eind 2019 te komen. Begin 2021 wordt het 

tiende restaurant geopend en de groeiverwachting voor 2022 is 3%. 
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Kostprijs van de omzet 

De kostprijs van de omzet daalt naar verwachting van 20,9% in 2020, naar 20,5% in 2021 en 20% 

in 2022. De samenwerking met onze aandeelhouder en ook groothandel VHC Jongens B.V. stelt 

ons in staat scherp in te kopen. 

 

Brutomarge 

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet minus de kostprijs van de omzet.  

 

Personeelskosten 

De personeelskosten volgen de ontwikkeling van de omzet. De personeelskosten dalen in lijn met 

de omzet naar verwachting van 51% in 2020, naar 38,3% in 2021 en 38,2% in 2022. De salarissen 

worden in 2020 doorbetaald, terwijl de omzet wegzakt door de crisis als gevolg van COVID-19. 

Daartegenover staat de compensatie van de overheid in de vorm van NOW-subsidie, als 

onderdeel van het steunpakket. De opbrengst daarvan wordt valt onder de post financiële baten. 

 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  

De afschrijvingen op immateriële vaste activa stijgen naar verwachting van € 1.535.000 in 2020 

naar € 1.632.000 in 2021 en naar € 1.664.000 in 2022. Deze stijging komt door de opening van 

de vestiging in Brussel 2020, in Leidsenhage in 2021 en een andere nog te openen restaurant in 

20222. 

 

Overige personeelskosten 

Overige personeelskosten stijgen naar verwachting van € 211.000 in 2020 naar € 220.000 in 

2021 en € 231.000 in 2022. Deze stijging komt door de opening van de vestiging in Brussel 2020, 

in Leidsenhage in 2021 en een ander nog te openen restaurant in 20222. 

 

Huisvestingskosten 

De huisvestingskosten stijgen naar verwachting van € 2.400.000 in 2020 naar € 3.200.000 in 

2021 en € 3.375.000 in 2022.  

  

In 2020 zijn forse huurkortingen verleend tot eind 2020 door de crisis als gevolg van COVID-19. 

De huisvestingskosten in 2021 en 2022 liggen in lijn met de kosten in 2019 en zijn in 

overeenstemming met de huurcontracten. 

 

Exploitatiekosten en machines 

De exploitatiekosten stijgen naar verwachting van € 906.000 in 2020 naar € 1.170.000 in 2021 

en € 1.240.000 in 2022 in lijn met de gestegen omzet. 
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Verkoopkosten 

De verkoopkosten stijgen naar verwachting van € 1.240.000 in 2020 naar € 1.600.000 in 2021 

en € 1.770.000 in 2022 in lijn met de gestegen omzet. Onderdeel van de verkoopkosten is de 

licentie fee van 4% over de omzet die betaald wordt aan Wagamama Ltd. 

 

Kantoorkosten 

Kantoorkosten stijgen naar verwachting van € 239.000 in 2020 naar € 300.000 in 2021 en  

€ 317.000 in 2022. De kantoren in 2020 zijn gedeeltelijk gesloten geweest. De stijging in 2021 en 

2022 is in lijn met onze groeiverwachting. 

 

De algemene kosten stijgen in lijn met de omzet naar verwachting van € 335.000 in 2020 naar  

€ 328.000 in 2021 en € 376.000 in 2022. 

 

Bijzondere baten en lasten 

Deze zijn in 2020 hoog door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 

(NOW), Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en de 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit het steunpakket 1 en de Belgische subsidie 

Hinderpremie, alsmede de crediteurensanering. De daling in 2021 en 2022 komt door het 

wegvallen van de steunmaatregelen na 2020.  

 

Bedrijfsresultaat 

Het bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten komt naar verwachting uit op € -1.586.000 

ultimo 2020. Dit verbetert zich in 2021 naar € 483.000 en vervolgens naar € 722.000 in 2022.  

 

Financiële baten en lasten 

De rentelasten en soortgelijke kosten stijgen naar verwachting van € 678.000 in 2020 naar  

€ 756.000 in 2021 en dalen naar € 618.000 in 2022. De lasten stijgen door de rente die wij 

betalen voor deze obligaties en dalen doordat wij andere leningen tussentijds terugbetalen, 

waardoor de rentelasten voor die leningen dalen.  

 

Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen 

Het verwachte resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen is een verlies van  

€ 1.586.000 in 2020, een verlies van € 273.000 in 2021 en een winst van € 104.000 in 2022. 

 

Belastingen 

Wij hebben verrekenbare verliezen, waardoor in de komende jaren geen belasting hoeft te worden 

betaald. 

 

 

 



 

- 65 - 

 

 

Resultaat na belastingen 

Het resultaat na belastingen bedraagt naar verwachting een verlies van € 1.586.000 in 2020,  

een verlies van € 314.000 in 2021 en een winst van € 104.000 in 2022. 

 

Over onze EBITDA 

Met EBITDA bedoelen wij ons bedrijfsresultaat vóór: 

- de afschrijvingen op materieel en immaterieel actief 

- het resultaat uit deelnemingen 

- de rente 

- de belastingen 

- het aandeel derden 

 

De EBITDA bedraagt naar verwachting € 627.000 in 2020 (bij een netto omzet van afgerond  

€ 11.990.000), € 2.074.000 in 2021 (bij een netto omzet van afgerond € 21.387.000) en  

€ 2.386.000 in 2022 (bij een netto omzet van afgerond € 23.500.000). Dit ziet u in de tabel.  

Wij verwachten dus dat de EBITDA als percentage van de omzet (EBITDA marge) zal stijgen van 

5,2% in 2020, naar 9,7% in 2021 naar 10,2% in 2022.  

 

 

 

Doordat de EBITDA stijgt, wordt onze operationele kasstroom hoger.  

Daarmee verwachten wij voldoende ruimte te hebben om in 2021 en 2022 de rente te kunnen 

betalen en aan de aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen.  
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10.5 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. De solvabiliteit berekenen wij door ons eigen vermogen te delen door 

ons balanstotaal. Dat ziet er zo uit: 

 

Eigen vermogen 
_________________ 

 
      Balanstotaal 

 

Hieronder vindt u meer informatie over onze solvabiliteit in 2018 en 2019: 

 

 2018 2019 2019 tot en met 12 

juli 

2020 tot en met 12 

juli 

  Eigen vermogen € 339.652 € -600.888x € -375.609x € -1.872.424x 

Balanstotaal € 9.422.692 € 9.787.651x € 9.381.197x € 10.504.739x 

Solvabiliteit 3.6% -6.1% -4.0% -17.8% 

 

Er zijn belangrijke gebeurtenissen sinds 31 december 2019 die voor ons van bijzonder van belang 

zijn en die van grote betekenis zijn voor onze solvabiliteit.  

 

De solvabiliteit toont een dalend verloop vanaf 2018. Dit komt voornamelijk door de jaarlijkse 

afschrijving- en financieringskosten. Daarnaast zijn in de afgelopen jaren enkele nieuwe 

vestigingen geopend. Dit brengt aanloopkosten en investeringsafschrijvingen met zich.  

Over de periode tot en met 12 juli 2020is de solvabiliteit hoofdzakelijk negatief beïnvloedt door 

COVID-19. 

 

10.6 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.  

 

10.7 Onze vooruitzichten zijn slechter geworden sinds de publicatie van onze 

jaarrekening 

Wij hebben op 29 mei 2020 onze laatste jaarrekening bekend gemaakt. Sinds deze datum zijn er 

negatieve wijzigingen van betekenis geweest in onze vooruitzichten. Er zijn ons gegevens bekend 

waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij wezenlijke gevolgen hebben voor onze 

vooruitzichten. Het gaat om de crisis als gevolg van COVID-19. De impact hiervan op onze 

financiële situatie over 2020 en de verwachtingen na 2020 leest u in hoofdstuk 10.1, 10.3 en 10.4.  

 



 

- 67 - 

 

 

10.8 Er zijn wijzigingen van betekenis geweest in onze financiële positie 

Onze laatste verslagperiode is op 31 december 2019 geëindigd. Na het einde van deze laatste 

verslagperiode is er een wijziging van betekenis geweest in de financiële positie van de groep van 

bedrijven waar wij bij horen. Deze wijziging is ontstaan door de crisis als gevolg van COVID-19.  

De impact hiervan op onze financiële positie over 2020 en onze verwachtingen na 2020 leest u 

in hoofdstuk 10.1, 10.3 en 10.4.  
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11. Informatie over de belastingen 

 

11.1 Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen 

Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen. Dit zijn de gevolgen die in het 

algemeen gelden. Het kan zijn dat deze gevolgen niet voor uw situatie gelden. Onderstaande 

informatie geldt alleen voor Nederlandse belastingplichtigen. Indien u niet in Nederland woont, 

dan zijn de onderstaande gevolgen niet van toepassing op uw situatie. Wilt u investeren in onze 

obligaties? Ga dan eerst naar een belastingadviseur. Zorg dat u weet wat de belastinggevolgen 

zijn van het kopen van onze obligaties. 

 

Het kan zijn dat de gevolgen voor belastingen veranderen. Dat kan in specifieke gevallen ook met 

terugwerkende kracht. Dat betekent dat een verandering ook geldt voor het verleden.  

Hebt u obligaties gekocht? Dan kunnen de belastingen voor u dus nog veranderen. Daarvoor zijn 

wij niet verantwoordelijk. De informatie over de belastingen geldt voor het jaar waarin het 

prospectus gepubliceerd is. Dat is in dit geval 2020. Voor toekomstige wijzigingen verwijzen wij 

u naar de website van de Belastingdienst. 

 

Voor particulieren en rechtspersonen gelden niet dezelfde belastingen. 

 

11.2 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:  

 

- 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. 

- 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.  

- 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. 

 

Hieronder leest u wanneer box 1 geldt  

Heeft u een eenmanszaak? Of werkt u met anderen 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.  
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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 haalt u dit 

verlies af van uw inkomsten voor box 1. 

 

De tarieven voor de inkomstenbelasting zijn afhankelijk van uw leeftijd en inkomen. Zo is het van 

belang of u de AOW leeftijd reeds bereikt hebt. De AOW leeftijd in 2020 is 66 jaar en 4 maanden. 

  

Schijf Belastbaar inkomen  Tot AOW-leeftijd  

1 tot en met € 68.507 37,35% 

2 meer dan € 68.507 49,50% 

 

Schijf Belastbaar inkomen in € Percentage vanaf AOW-leeftijd 

(geboren vóór 1 januari 1946) 

1 tot en met € 35.375 19,45% 

2 € 35.376 t/m€ 68.507 37,35% 

3 meer dan € 68.507 49,50% 

 

Schijf Belastbaar inkomen in € Percentage vanaf AOW-leeftijd 

(geboren na 1 januari 1946) 

1 tot en met € 34.712 19,45% 

2 € 34.713 t/m € 68.507 37,35% 

3 meer dan € 68.507 49,50% 

 

Hieronder leest u wanneer box 3 geldt 

In box 3 betaalt u belasting over het forfaitaire inkomen uit uw vermogen: de zogenoemde 

grondslag sparen en beleggen. Dat is de waarde van uw bezittingen minus uw schulden op 1 

januari van dat jaar.  

 

Voor iedereen geldt een algemene vrijstelling van € 30.846. Dit betekent dat u geen belasting 

betaalt in box 3 als uw bezittingen minus uw schulden minder zijn dan € 30.846. Zijn uw 

bezittingen minus uw schulden meer dan € 30.846? Dan betaalt u over het meerdere belasting.  
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In de tabel hieronder kunt u zien welke vrijstelling in het jaar 2020 voor u geldt.   

 

Voor wie geldt de vrijstelling? Het bedrag van de vrijstelling  

U bent volwassen en alleenstaand: € 30.846 

U bent volwassen en gehuwd of 

samenwonend (fiscale partner) 

€ 61.692 gezamenlijke vrijstelling 

 

In 2020 zijn er drie schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over het berekende 

fictieve rendement betaalt u 30% inkomstenbelasting. In de tabel hieronder ziet u hoe de schijven 

zijn opgebouwd:  

 

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en 

beleggen  

Percentage 0,06%   Percentage 5,33% 

1 tot en met € 72.797 67% 33% 

2 van € 72.798 t/m € 1.005.572  21% 79% 

3 meer dan € 1.005.572 0% 100% 

 

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.  

 

Wordt er bronbelasting ingehouden? 

Nederland kent momenteel geen bronbelasting op de rentebetalingen. Wij houden dus geen 

belasting in over de rente die u krijgt van de obligaties. 

 
11.3 Belastingen voor rechtspersonen 

U bent een rechtspersoon en moet vennootschapsbelasting betalen. U betaalt 

vennootschapsbelasting over de winst die u maakt, met inbegrip van de ontvangen couponrente 

en verkoopwinsten gerealiseerd bij de verkoop van de obligaties. De rente die u van ons krijgt 

geldt ook als winst. Een eventueel geleden verlies mag u aftrekken van de winst. U betaalt in 2020 

over de eerste € 200.000 van de winst 16,5% aan belasting. Heeft u meer winst dan € 200.000? 

Dan betaalt u over het meerdere u 25% belasting.  
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12. Wie zijn verantwoordelijk voor dit prospectus?  

 

Wij, Kaizen B.V. te Amsterdam, zijn verantwoordelijk voor de informatie in dit prospectus.  

Wij verklaren, voor zover ons bekend, dat de gegevens in dit prospectus in overeenstemming zijn 

met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van 

dit prospectus zou wijzigen.  
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13. 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 of geven wij 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.  

 

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.  

 

Hoe weet ik dat er een vergadering is? 

Vergaderingen maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen van tevoren bekend. 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 staan 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? 

Iedereen die onze obligaties heeft, mag op de vergadering komen. 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 als dit op de agenda staat bij bepaalde onderwerpen.  

 

De vergadering heeft een voorzitter. Deze voorzitter zorgt ervoor dat de vergadering efficiënt 

verloopt.  
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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.  

Alle beleggers - ook beleggers die niet op de vergadering waren - kunnen dit verslag lezen.  
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14. Heeft u een klacht? 

 

Hebt u een klacht of opmerking? Laat ons dat dan meteen weten. U kunt ons een e-mail sturen: 

arjen@wagamama.nl. U kunt ook een brief sturen naar: 

 

Kaizen B.V. 

Zuidplein 12 

1077 XV Amsterdam 

 

Komt u er niet uit met ons? Dan is de rechter in Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van 

het geschil.  
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15. Welk recht geldt? 

 

Voor de afspraken met ons over de obligaties geldt het Nederlands recht. Ook geldt het 

Nederlandse recht voor alle informatie die u krijgt van ons over de obligaties.  
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16. 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 geconsolideerde jaarrekening met samenstellingsverklaring over 2018 en 2019 

- de statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen 

 

Zolang het prospectus geldig is, vindt u al deze informatie op de website van NPEX: 

www.npex.nl/wagamama. De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. In dit 

prospectus vindt u ook hyperlinks naar andere websites. De informatie op die websites maakt 

geen onderdeel uit van dit prospectus. 

 

In dit prospectus hebben wij ook informatie opgenomen van derden. Deze informatie is correct 

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

gepubliceerde informatie, zijn er geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie 

onjuist of misleidend zou kunnen zijn.  
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Bijlage    TRUSTAKTE 

 

Partijen:   

 

1. Kaizen B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht, met statutaire zetel in Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan 

Zuidplein 12 (1077 XV) Amsterdam, ingeschreven in het register van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 64988120 (“Kaizen”),  

 

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. Kaizen geeft voor maximaal € 3.750.000 obligaties uit. De lening bestaat uit maximaal 

3.750 obligaties met een nominale waarde van € 1.000 per stuk. Deze lening wordt 

uitgegeven en terugbetaald op de datum die staat in het prospectus, of een eerdere of latere 

datum zoals staat in het prospectus.  

 

B. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de gezamenlijke belangen van de beleggers 

ten opzichte van Kaizen. Daarvoor krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen op grond van 

een privatieve last de bevoegdheden en taken die in deze trustakte staan.  

De belangrijkste taak van Stichting Obligatiehoudersbelangen is het organiseren van de 

vergadering van beleggers.  

 
C. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt niet alleen de gezamenlijke belangen van de 

beleggers in deze obligaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt ook de 

gezamenlijke belangen van de beleggers in de obligaties die Kaizen op 26 april 2016 heeft 

uitgegeven. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt daarnaast ook de gezamenlijke 

belangen van beleggers die obligaties van andere bedrijven hebben gekocht. 

 

D. De afspraken over de obligaties staan in het prospectus. Deze trustakte is een bijlage bij dit 

prospectus. De beleggers hebben zich met de inschrijving gebonden aan het prospectus en 

daarmee met deze trustakte.  
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E. De heer A.J.B. Schrama heeft een borgstelling afgegeven voor de nakoming van de 

verplichtingen van Kaizen aan Stichting Obligatiehoudersbelangen. Het gaat om de 

verplichtingen van Kaizen voor deze obligaties. De heer Schrama heeft ook een borgstelling 

afgeven voor de obligaties die Kaizen op 26 april 2016 heeft uitgegeven. Daarover gaat deze 

trustakte niet. 

 
Kaizen en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende met elkaar af: 

 

1. Eigenschappen van de obligaties 

 

De afspraken over de obligaties staan in het prospectus.  

 

2. Kaizen heeft een schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen: de 

parallelle schuld  

 

2.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt hierbij een exclusief en zelfstandig recht op 

betaling door Kaizen van alle bedragen die Kaizen moet betalen aan de beleggers op grond 

van de afspraken in het prospectus.  

 

2.2 De schuld die Kaizen heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen is gelijk aan de totale 

schuld die Kaizen aan de beleggers heeft. De totale schuld is het bedrag van de lening en 

de rente die Kaizen aan de beleggers moet betalen. De vergoeding die Kaizen aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen betaalt voor haar werkzaamheden volgens artikel 17, telt hier 

niet mee. Betaalt Kaizen rente of betaalt Kaizen de lening terug aan de beleggers? Dan gaat 

de totale schuld aan de beleggers omlaag. De totale schuld die Kaizen heeft aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen gaat dan ook automatisch met dat bedrag omlaag. 

 

2.3 Is Kaizen ten opzichte van de beleggers in verzuim? Of is een vordering opeisbaar door de 

beleggers? Dan is Kaizen ook in verzuim jegens Stichting Obligatiehoudersbelangen dan 

wel is de vordering van Stichting Obligatiehoudersbelangen op Kaizen ook opeisbaar. 

 
3. Kaizen moet eerst betalen aan de beleggers 

 

3.1 Kaizen zal de rente en de lening rechtstreeks (terug)betalen aan de beleggers. Zij mag 

alleen in een van de volgende situaties aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen:  

(i) als het technisch onmogelijk is om te betalen aan de beleggers; en,  

(ii) wanneer Stichting Obligatiehoudersbelangen hierom schriftelijk verzoekt.  

Dit kan alleen als Kaizen de betalingsafspraken met de beleggers niet nakomt.  
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Dan moet Kaizen aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag zij niet aan de 

beleggers betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van Kaizen aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen gelden als een betaling aan de beleggers. 

 

3.2 Betaalt Kaizen aan Stichting Obligatiehoudersbelangen? Of verzoekt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen Kaizen om rechtstreeks aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen te betalen? Dan moet Stichting Obligatiehoudersbelangen de 

beleggers hierover zo snel mogelijk informeren. 

 

4. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen 

 

4.1 Kaizen moet de beleggers rente betalen en de lening terugbetalen.  

Krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen hiervoor een bedrag van Kaizen, die Stichting 

Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen aan de beleggers? Dan krijgt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen een schuld ten opzichte van de beleggers. Die schuld is gelijk 

aan het bedrag dat Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ontvangen van Kaizen. Dat 

geldt alleen voor bedragen waarvan vast staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen die 

niet hoeft terug te betalen aan Kaizen. 

 

4.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de ontvangen bedragen zo snel mogelijk 

doorbetalen aan de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen gebruikt daarvoor de 

informatie die zij van Kaizen heeft gekregen over de beleggers. 

 

4.3 Zijn er kosten die voor rekening komen van de beleggers? Deze kosten staan in deze 

trustakte. Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen die verrekenen met gelden die zij 

ontvangt als bedoeld in artikel 4.1.  

 

4.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de ontvangen bedragen aanhouden op een 

bankrekening bij een Nederlandse bank. Die Nederlandse bank moet minimaal een A-

rating van Moody’s, Fitch of Standard & Poor’s hebben. De eventuele negatieve rente die 

op enig moment zou gelden voor deze bankrekening komt voor rekening van de beleggers. 

 

4.5 Houdt 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 de beleggers.  
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Gaat het geld op de bankrekening helemaal teniet? Dan heeft Stichting 

Obligatiehoudersbelangen ook helemaal geen schuld meer aan de beleggers. Dat betekent 

dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niets meer aan de beleggers hoeft te betalen. Dit 

geldt niet als het geld op de bankrekening teniet is gegaan door grove schuld of opzet van 

Stichting Obligatiehoudersbelangen.  

 

5. Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt zekerheden 

 

5.1 De heer A.J.B. Schrama heeft een borgstelling afgegeven voor de nakoming van de 

verplichtingen van Kaizen aan Stichting Obligatiehoudersbelangen, als Kaizen dat niet of 

niet op tijd doet. De afspraken over deze borgstelling staan in de overeenkomst die als 

bijlage bij het prospectus hoort.  

 

5.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal deze borgstelling houden voor en ten behoeve van 

de beleggers. 

 

5.3 Als dat nodig is, zal Stichting Obligatiehoudersbelangen de borgstelling uitwinnen voor de 

beleggers. 

 

5.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag alleen afstand doen van de borgstelling of 

rechten die haar toekomen onder deze borgstelling als hierover een vergadering wordt 

gehouden en minimaal 50% plus 1 van de aanwezige beleggers in de vergadering stemden 

voor het voorgenomen afstand doen van de borgstelling.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag vervangende zekerheid accepteren van de heer 

Schrama of van Kaizen als dit naar het uitsluitende oordeel van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen voldoende vervangende zekerheid is, die naar de vorm en 

inhoud voor Stichting Obligatiehoudersbelangen aanvaardbaar is. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen hoeft hiervoor dus niet de beleggers te raadplegen.  

 

6. Bij een conflict staat het gezamenlijk belang van de beleggers voorop  

 

6.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt bij de uitoefening van haar taken en 

bevoegdheden in het gezamenlijk belang van de beleggers.  

 

6.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de beleggers in de vergadering informatie geven 

over haar taken en werkzaamheden.  

 

6.3 Heeft de vergadering gestemd over een onderwerp op de agenda? Dan wordt de uitkomst 

van de stemming geacht in het gezamenlijke belang van de beleggers te zijn. Behalve als 
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naar het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen het resultaat van deze stemming 

in alle redelijkheid niet in het gezamenlijke belang van de beleggers is. In dat geval zal 

opnieuw over dit onderwerp worden gestemd. 

 

7. Kaizen moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren  

 

7.1 Kaizen moet Stichting Obligatiehoudersbelangen dezelfde informatie geven als de 

beleggers. Welke informatie Kaizen moet geven, staat in het prospectus. 

 

7.2 Kaizen mag aan Stichting Obligatiehoudersbelangen meer informatie verstrekken dan aan 

de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft deze informatie niet door te geven 

aan de beleggers, behalve als dit volgens haar in het gezamenlijke belang is van de 

beleggers. 

 

8. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet informatie geven aan de beleggers  

 

8.1 Wanneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers moet 

informeren, dan doet zij dat door de informatie per e-mail te versturen naar de beleggers.  

 

8.2 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.  

 

9. De afspraken over de obligaties kunnen veranderen 

 

9.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met Kaizen de afspraken over de obligaties 

veranderen. De beleggers zijn aan deze veranderingen gebonden als het volgende geldt: 

 

1. Minimaal 50% plus één van de aanwezige beleggers in de vergadering stemden voor 

de voorgenomen verandering van de afspraken over de obligaties; en  

2. Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan de beleggers. Hieronder valt ook 

de plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen. 

 

9.2 Bij spoed mag Stichting Obligatiehoudersbelangen de afspraken over de obligaties 

veranderen zonder de vergadering van de beleggers vooraf te raadplegen. Er is 

bijvoorbeeld spoed bij een reorganisatie, dreigend faillissement of surseance van betaling 

van Kaizen.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag zelf beoordelen wanneer sprake is van spoed. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal daarna zo snel mogelijk de beleggers informeren 
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over de veranderingen. Ook zal Stichting Obligatiehoudersbelangen zo snel mogelijk een 

vergadering bijeenroepen om de veranderingen toe te lichten.  

 

9.3 De beleggers mogen niet zelf met Kaizen de afspraken over de obligaties wijzigen.  

 

10. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als Kaizen de 

afspraken niet nakomt 

 

10.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de betalingsverplichtingen over de 

obligaties en de afspraken in deze trustakte eisen van Kaizen.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische procedure starten tegen 

Kaizen. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal dit in eigen naam doen en niet in naam of 

in opdracht van de beleggers.  

 

10.2 De beleggers mogen niet zelf een juridische procedure starten tegen Kaizen of tegen de 

bestuurders van Kaizen, als Kaizen de afspraken niet nakomt. De beleggers doen hierbij 

onherroepelijk afstand van het recht om een juridische procedure tegen Kaizen of tegen de 

bestuurders van Kaizen te starten. 

 

10.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de gezamenlijke belangen behartigen van de 

beleggers in juridische procedures of officiële vergaderingen, bijvoorbeeld in een 

vergadering van crediteuren als Kaizen failliet gaat.  

 

10.4 Komt Kaizen de betalingsverplichtingen niet na? Dan mag Stichting 

Obligatiehoudersbelangen aan Kaizen één keer een uitstel van betaling van de rente geven 

voor een periode van maximaal twee maanden. De beleggers zijn aan dit uitstel van 

betaling gebonden. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de beleggers hierover 

informeren.  

 

10.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag aan Kaizen ook uitstel van betaling voor langer 

dan 2 maanden verlenen. 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 beleggers in de vergadering stemden voor 

het voorgenomen uitstel; en 

 

2. Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan de beleggers. Hieronder valt ook 

de plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen. 
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11.   Als Kaizen de verplichtingen niet nakomt 

 

11.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente opeisen als Kaizen in 

verzuim is. Kaizen is in verzuim als het volgende geldt: 

 

1. Kaizen heeft de lening niet of niet op tijd terugbetaald. Of Kaizen 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 Kaizen hiervoor schriftelijk in gebreke 

gesteld, en 

 

3. Kaizen is niet alsnog binnen 14 dagen na de ingebrekestelling de afspraken 

nagekomen. 

 

11.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente direct opeisen in een van 

de volgende situaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft dan geen 

ingebrekestelling te sturen: 

 

1. Als het faillissement van Kaizen is aangevraagd of als Kaizen failliet is verklaard. Of als 

Kaizen surseance van betaling aanvraagt, of een stille bewindvoerder is aangesteld, of als 

Kaizen een besluit tot ontbinding heeft genomen. 

 

2. Als Kaizen een vergunning nodig heeft voor haar bedrijf, maar deze vergunning niet 

heeft. Of als Kaizen die vergunning verliest of niet meer aan de voorwaarden van de 

vergunning voldoet.  

 

3. Als Kaizen zich niet aan de wet houdt. 

 

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

aan te gaan. 

 

5. Als Kaizen een licentie nodig heeft voor haar bedrijf en deze niet heeft. Of als Kaizen 

de licentie verliest of niet meer aan de voorwaarden van de licentie voldoet. 

 

6. Als Kaizen afspraken over een andere lening niet nakomt. 

 

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

Obligatiehoudersbelangen of de beleggers heeft verstrekt. 
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8. Als meer dan 50% van de geplaatste en gestorte aandelen van Kaizen worden 

overgedragen aan een derde. Of als door uitgifte van aandelen een derde meer dan 

50% van de aandelen van Kaizen krijgt. 

 

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

gaat betalen (garant stellen). Of als Kaizen zekerheid geeft aan een derde, behalve 

factoringmaatschappijen en financiële ondernemingen als bedoeld in de Wet op het 

financieel toezicht. Met een derde bedoelen wij niet onze dochtervennootschappen.  

 

10. Als Kaizen de activiteiten van haar bedrijf verandert. Het moet dan gaan om een 

verandering die naar het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen belangrijk 

is voor het bedrijf. 

 

11.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als sprake is van een 

situatie als bedoeld in artikel 11.1 of 11.2. 

 
12.  Wanneer wordt de vergadering gehouden? 

 

12.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal minimaal één keer per kalenderjaar een 

vergadering bijeenroepen. Dat zal Stichting Obligatiehoudersbelangen doen binnen vier 

maanden nadat zij de jaarrekening van Kaizen heeft gekregen. Kaizen moet Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de jaarrekening binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar 

verstrekken.  

 

12.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als beleggers die 

gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de uitgegeven obligaties hierom schriftelijk 

verzoeken en daarbij een agenda meesturen. Roept Stichting Obligatiehoudersbelangen 

niet binnen twee weken na ontvangst van dit schriftelijk verzoek een vergadering bijeen? 

Dan mogen de beleggers die om de vergadering hebben verzocht, dit zelf doen.  

 

12.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als Kaizen 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 Kaizen dit zelf doen. 

 

12.4 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 als bedoeld 

in artikel 12.1. 
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12.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag vaker een vergadering bijeenroepen als dit 

volgens haar oordeel in het gezamenlijke belang van de beleggers of Kaizen is.  

 

13. Hoe wordt de vergadering bijeengeroepen? 

 

13.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen roept de beleggers op voor een vergadering met een e-

mail naar de beleggers.  

 

13.2 De oproeping voor de vergadering bevat de agenda met onderwerpen en het adres waar de 

vergadering wordt gehouden. Over onderwerpen die op de agenda staan, kan worden 

gestemd. Dat kan alleen als bij die onderwerpen ook staat vermeld dat hierover zal worden 

gestemd. 

 

12.3  Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de beleggers minimaal 14 dagen voor de 

vergadering oproepen. Deze termijn mag alleen korter zijn als dit naar het oordeel van 

Stichting Obligatiehoudersbelangen in het gezamenlijke belang is van de beleggers. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen moet in dit geval de beleggers per e-mail oproepen. 

 

14. Hoe wordt de vergadering gehouden? 

 

14.1 De vergadering wordt gehouden op het kantoor van Kaizen of op een andere locatie die 

Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft gekozen. Ook kan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen bepalen dat de vergadering op een andere dan een fysieke 

locatie wordt gehouden, bijvoorbeeld via internet.  

 

14.2 De vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Als geen bestuurder van Stichting Obligatiehoudersbelangen 

aanwezig is, kiest de vergadering zelf haar voorzitter. 

 

14.3 De notulen van de vergadering worden gemaakt door een notulist die wordt aangewezen 

door de voorzitter.  

 

14.4 De concept-notulen worden binnen vier weken na de vergadering op de website van Kaizen 

geplaatst of NPEX (www.npex.nl) geplaatst. In de volgende vergadering worden de notulen 

voor goedkeuring aan de beleggers voorgelegd. De voorzitter ondertekent de definitieve 

notulen. 

 

14.5 De vergadering is toegankelijk voor de beleggers en de bestuurders van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. De voorzitter van de vergadering mag alle andere personen de 
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toegang tot de vergadering weigeren zonder dit te hoeven motiveren en zonder hierover 

verantwoording te hoeven afleggen aan de vergadering.  

 

14.6 De beleggers hebben spreekrecht in de vergadering.  

 

15. Wie mogen er stemmen in de vergadering? 

 

15.1 De beleggers mogen stemmen in de vergadering.  

 

15.2 Elke obligatie geeft recht op één stem in de vergadering. Stemmingen gebeuren schriftelijk 

of elektronisch (bijvoorbeeld per e-mail) en altijd vertrouwelijk.  

 

15.3 Besluiten in de vergadering worden genomen met gewone meerderheid (50% +1) van de 

aanwezige beleggers. Behalve als volgens deze trustakte een andere meerderheid geldt.  

De vergadering kan tevens besluiten nemen bij acclamatie.  

 

16. Volmacht 

 

16.1 Beleggers zijn aanwezig bij vergaderingen in persoon of door zich te laten 

vertegenwoordigen door een ander persoon.  

 

16.2 Beleggers kunnen zich tijdens een vergadering rechtsgeldig laten vertegenwoordigen door 

een ander persoon met een volmacht. Dat mag alleen als de volmacht volgens de voorzitter 

van de vergadering volledig en juist is. De volmacht moet de voorzitter voorafgaand aan de 

vergadering per e-mail hebben ontvangen op info@obligatiehoudersbelangen.org als 

Stichting Obligatiehoudersbelangen de vergadering voorzit.  

 

16.3 Een belegger moet zich op verzoek van de voorzitter of Stichting Obligatiehoudersbelangen 

kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. 

 

17. Vergoeding Stichting Obligatiehoudersbelangen en kosten van juridische 

bijstand 

 

17.1 Kaizen betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen de volgende vergoedingen: 

 

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

de jaarlijkse vergadering. Geeft Kaizen voor meer dan  

€ 2.500.000 obligaties uit? Dan gaat het om het bedrag van € 1.500 (exclusief BTW). 

Voor dit bedrag zal Stichting Obligatiehoudersbelangen ieder jaar een rekening 

sturen. Voor dit bedrag zal Stichting Obligatiehoudersbelangen ieder jaar een 
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rekening sturen. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de eerste keer de rekening 

sturen op de dag waarop de obligaties zijn uitgegeven. In de daaropvolgende jaren 

zal zij Kaizen dit bedrag in rekening brengen op de verjaardag van deze dag.  

 

 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 

vergaderingen. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal Kaizen deze 

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

verricht. 

 

 de kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen voor zaalhuur en catering in 

geval een vergadering niet op het kantoor van Kaizen plaatsvindt. 

 

17.2 Kaizen zal rekeningen van Stichting Obligatiehoudersbelangen maximaal 30 dagen na de 

datum van de rekening betalen. 

 

17.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om Kaizen te 

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

Obligatiehoudersbelangen de kosten hiervoor zelf betalen.  

 

17.4 Is het nodig om Kaizen 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 vooruitbetalen. 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 beleggers in de vergadering voor 

het besluit stemden en minimaal 50% van alle beleggers 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.  

 

17.5 Indien Stichting Obligatiehoudersbelangen op enig moment omzetbelastingplichtig wordt, 

zal zij over bovengenoemde bedragen BTW in rekening brengen. 
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18. Wanneer stoppen de werkzaamheden van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen?  

 

18.1 Als Kaizen alle verplichtingen uit hoofde van de lening ten opzichte van de beleggers 

helemaal is nagekomen, stoppen de werkzaamheden van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen.  

 

18.2 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: 

 

 De vervanger moet bereid zijn om de werkzaamheden te verrichten,  

 

 De vervanger moet over de eventueel noodzakelijke vergunningen en kwaliteiten 

beschikken, en 

 

 De vervanger moet onafhankelijk zijn ten opzichte van Kaizen. "Onafhankelijk" 

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

aandelen hebben van Kaizen. Dat betekent ook dat zij geen bestuurder zijn van 

Kaizen. Of van een bedrijf dat bij Kaizen hoort (waaronder een groepsmaatschappij). 

 

18.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken overdragen aan een vervanger?  

Dan informeert Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers 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 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 beleggers tegen de vervanging 

stemmen. 

 

18.4 Als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken niet goed uitvoert, kan in de 

vergadering een vervanger worden benoemd. Dat kan alleen als het volgende geldt: 

 

1. Beleggers die gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de uitgegeven 

obligaties, hebben schriftelijk aan Stichting Obligatiehoudersbelangen aangegeven 

waarom Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken naar hun oordeel niet goed 

uitvoert,  
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2. Op de vergadering stemt meer dan 66% van de aanwezige beleggers voor vervanging 

van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Deze vergadering moet worden gehouden 

binnen drie maanden na ontvangst van de gemotiveerde klacht, en 

 

3. De beleggers hebben een vervanger voorgedragen die voldoet aan alle eisen van 

artikel 18.2.   

 

18.5 Kaizen zal meewerken aan de overdracht aan een vervanger voor Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Kaizen zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte overeenkomen.  

 

19. De trustakte kan veranderen 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen en Kaizen mogen deze trustakte veranderen. Elke 

verandering die volgens Stichting Obligatiehoudersbelangen van materieel belang is of de 

gezamenlijke belangen van de beleggers schaadt, moet Stichting Obligatiehoudersbelangen 

voorleggen aan de vergadering.  

 

De verandering gaat alleen door als 66% van de aanwezige beleggers in de vergadering voor 

deze verandering hebben gestemd en minimaal 50% van alle beleggers in de vergadering 

aanwezig was.  

 

20. Wanneer is Stichting Obligatiehoudersbelangen aansprakelijk? 

 

20.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen is alleen aansprakelijk ten opzichte van Kaizen 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 schade of gevolgschade. 

 

20.2 De aansprakelijkheid van Stichting Obligatiehoudersbelangen is nooit groter dan de 

vergoeding die Stichting Obligatiehoudersbelangen in totaal voor haar werkzaamheden 

volgens deze trustakte heeft gekregen.  

 

21. Welk recht geldt?  

 

Voor deze trustakte geldt het Nederlands recht. 

 

22. Welke rechter is bevoegd? 

 

Alle geschillen naar aanleiding van deze trustakte moeten worden voorgelegd aan de 

Rechtbank Amsterdam.   
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Bijlage   OVEREENKOMST VAN (NIET-PARTICULIERE) BORGTOCHT 

 

 

Partijen: 

 

1. De heer ADRIANUS JACOBUS BERNARDUS SCHRAMA, geboren op 7 augustus 

1951 in Zwolle en wonende aan de Eeuwigelaan 46 te (1861 CN) Bergen, 

 

en 

 

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

statutaire zetel in Amsterdam en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 172, 

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

onder nummer 53177770,  

 

 

Partijen nemen het volgende in overweging: 

 

A. Kaizen B.V. geeft voor maximaal € 3.750.000 obligaties uit. De lening bestaat uit maximaal 

3.750 obligaties met een nominale waarde van € 1.000 per stuk. Deze lening wordt 

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.  

Deze overeenkomst is een bijlage bij dit prospectus. 

 

B. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de gezamenlijke belangen van de beleggers 

in deze obligaties ten opzichte van Kaizen B.V. Daarvoor heeft Stichting 

Obligatiehoudersbelangen op grond van een privatieve last de bevoegdheden en taken die 

de trustakte staan.  

 

C. De afspraken over de obligaties staan in het prospectus. De afspraken tussen Stichting 

Obligatiehouders belangen en de beleggers in de obligaties staan in de trustakte.  

 

D. Voor de nakoming van de verplichtingen van Kaizen B.V. geeft de heer Schrama een 

borgstelling af aan Stichting Obligatiehoudersbelangen. Het gaat om de verplichtingen van 

Kaizen B.V. voor de obligaties die worden aangeboden als bedoeld onder A. 

 

E. De heer Schrama gaat deze overeenkomst aan in het kader van de uitoefening van beroep 

of bedrijf. Het gaat dus niet om een particuliere borgtocht als bedoeld in artikel 7:857 van 

het Burgerlijk Wetboek. 
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F. De heer Schrama is verbonden aan de groep van Kaizen B.V.  

 

De heer Schrama en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende met 

elkaar af: 

 

1. De heer Schrama stelt zich borg in de zin van art. 7:850 lid 1 BW en zal op schriftelijk verzoek 

van Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen. Dat moet de heer Schrama doen als in 

het schriftelijke verzoek staat dat Kaizen B.V. niet aan haar betalingsverplichtingen 

jegens Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft voldaan en in de nakoming van haar 

verplichtingen ten opzichte van de Stichting Obligatiehoudersbelangen is 

tekortgeschoten. De heer Schrama zal onmiddellijk betalen op de wijze die Stichting 

Obligatiehoudersbelangen heeft aangegeven.  

 

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de heer Schrama het schriftelijke verzoek sturen 

op het moment dat Kaizen B.V. jegens Stichting Obligatiehoudersbelangen in verzuim 

is. 

 

3. De heer Schrama zal Stichting Obligatiehoudersbelangen schadeloos stellen voor het 

verlies dat door Stichting Obligatiehoudersbelangen wordt geleden, als de 

verplichtingen uit hoofde van vordering die Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft 

op Kaizen B.V., helemaal niet of voor een deel niet afdwingbaar, ongeldig, onwettig, nietig 

of vernietigbaar zou zijn of worden. Het bedrag van dit verlies zal gelijk zijn aan het bedrag 

waarop Stichting Obligatiehoudersbelangen jegens Kaizen B.V. aanspraak zou hebben 

gehad.  

 

4. Het bedrag waarvoor de heer Schrama zich borg stelt, is maximaal € 500.000. 

 

5. De heer Schrama doet afstand van alle rechten en weren die nu of in de toekomst op grond 

van de wet, overige regelgeving of rechtspraak verband houden met deze overeenkomst of 

enig andere door hem ten behoeve van Stichting Obligatiehoudersbelangen verstrekt 

zekerheidsrecht, waaronder mede begrepen het recht op verrekening en opschorting. 

 

6. De verplichtingen in deze overeenkomst van de heer Schrama worden niet aangetast 

door het doen van afstand door Stichting Obligatiehoudersbelangen van enig recht jegens 

Kaizen B.V., het verlenen van kwijtschelding jegens Kaizen B.V. of door het verlenen van 

uitstel van betaling door Stichting Obligatiehoudersbelangen aan Kaizen B.V. 

 

7. De heer Schrama blijft in de volgende situaties volledig gebonden voor de verplichtingen 

van Kaizen B.V.: 
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 als de looptijd of hoofdsom van de obligaties verandert of als andere afspraken 

over de obligaties veranderen. 

 als Kaizen B.V. de obligaties overdraagt op een andere partij. 

 als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar rechten en/of verplichtingen met 

betrekking tot de obligaties overdraagt op een andere partij. 

De heer Schrama geeft voor bovengenoemde handelingen voor zover nodig hierbij bij 

voorbaat zijn medewerking en toestemming. 

 

8. De heer Schrama doet afstand van ieder recht tot subrogatie en regres dat hij op enig 

moment jegens Kaizen B.V. heeft of mocht verkrijgen. Deze afstand geschiedt 

onder de ontbindende voorwaarde dat Stichting Obligatiehoudersbelangen een 

schriftelijke bevestiging heeft gestuurd aan de heer Schrama dat alle verplichtingen 

van Kaizen B.V. jegens Stichting Obligatiehoudersbelangen onherroepelijk en 

onvoorwaardelijk zijn voldaan 

 

9. Voor deze overeenkomst geldt het Nederlands recht. 

 

10. Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst moeten worden voorgelegd aan de 

Rechtbank Amsterdam.  
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Bijlage   OVEREENKOMST VAN HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAARSTELLING 

 

Partijen:   

 

1. Stichting Obligatiehoudersbelangen, een stichting naar Nederlands recht, met 

statutaire zetel in Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester 

Haspelslaan 172 (1181 NE) in Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 53177770 ("Schuldeiser"), 

 

en 

2. Kaizen B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht, met statutaire zetel in Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan 

Zuidplein 12 (1077 XV) in Amsterdam, ingeschreven in het register van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 64988120 (“Schuldenaar”),  

 

en 

3. NOODLEBAR BENELUX B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en 

kantoorhoudende aan het Zuidplein 12 (1077 XV) in Amsterdam, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33306996 (“hoofdelijk 

medeschuldenaar”), 

 

en 

4. NOODLEBAR MAX EUWE B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en 

kantoorhoudende aan het Max Euweplein 10 (1017 XV) in Amsterdam, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54161517 (“hoofdelijk 

medeschuldenaar”), 

 

en 

5. NOODLEBAR ZUID B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

naar 

Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan het 

Zuidplein 

12 (1077 XV) in Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 34202920 (“hoofdelijk medeschuldenaar”), 
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en 

6. NOODLEBAR REMBRANDTPLEIN B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en 

kantoorhoudende aan de Amstelstraat 8 (1017 DA) in Amsterdam, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53226038 (“hoofdelijk 

medeschuldenaar”), 

en 

7. NOODLEBAR CENTRAAL B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en 

kantoorhoudende aan De Ruijterkade 36 (1012 AA) in Amsterdam, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33306997 (“hoofdelijk 

medeschuldenaar”), 

 

en 

8. NOODLEBAR ANTWERPEN BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd 

te Antwerpen en kantoorhoudende aan De Keyserlei 15-19 (2018) in Antwerpen, België 

met Belgisch ondernemersnummer BE0867.306.001, (“hoofdelijk 

medeschuldenaar”), 

 

en 

9. NOODLEBAR WITTE DE WITHSTRAAT B.V., een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en 

kantoorhoudende aan de Witte de Withstraat 83-85 (3012 BN) in Rotterdam, ingeschreven 

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65274067, 

(“hoofdelijk medeschuldenaar”), 

 

10. NOODLEBAR ROERMOND B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en 

kantoorhoudende aan de Stadsweide 624 (6041 TP) in Roermond, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67086640, (“hoofdelijk 

medeschuldenaar”), 

 

en 

11. NOODLEBAR UTRECHT B.V. een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en 

kantoorhoudende aan het Stationsplein 12 (3511 ED) in Utrecht, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69781044, (“hoofdelijk 

medeschuldenaar”), 
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en 

12. NOODLEBAR LEIDSENHAGE B.V. een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en 

kantoorhoudende aan het Zuidplein 12 (1077 XV) in Amsterdam, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77890604, (“hoofdelijk 

medeschuldenaar”), (“hoofdelijk medeschuldenaar”). 

 

Partijen nemen het volgende in overweging: 

A. Schuldenaar geeft voor maximaal € 3.750.000 obligaties uit. De lening bestaat uit 

maximaal 3.750 obligaties met een nominale waarde van € 1.000 per stuk. Deze lening 

wordt naar verwachting op of omstreeks 26 november 2020 uitgegeven. De 

obligatievoorwaarden zijn opgenomen in het prospectus behorende bij de aanbieding van 

deze obligaties. 

 

B. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de gezamenlijke belangen van de beleggers 

ten opzichte van Schuldenaar. Daarvoor krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen op 

grond van een privatieve last de bevoegdheden en taken die staan vermeld in de trustakte. 

Deze trustakte is op of omstreeks 9 oktober 2020 overeengekomen met Schuldenaar.  

 

C. Schuldeiser heeft uit hoofde van deze obligatielening een eigen, exclusief vorderingsrecht 

jegens Schuldenaar tot nakoming door Schuldenaar van al haar (betalings-)verplichtingen 

jegens beleggers in deze obligaties (“Parallelle Vordering”) en tevens naar eigen 

goeddunken – doch te allen tijde met inachtneming van de belangen van de beleggers – 

over de rechten van die beleggers kan beschikken. De Parallelle Vordering is steeds 

gelijktijdig opeisbaar indien en voor zover de daarmee corresponderende gezamenlijke 

vorderingen van de beleggers onder de obligatielening opeisbaar zijn.  

 

D. Hoofdelijke Medeschuldenaren zijn direct of indirect binnen de groep van Schuldenaar 

met Schuldenaar verbonden. 

 

E. Ingeval Schuldenaar niet aan haar betalingsverplichtingen jegens Schuldeiser uit hoofde 

van de Parallelle Vordering kan voldoen, verbinden Hoofdelijke Medeschuldenaars zich in 

deze overeenkomst tot nakoming van deze betalingsverplichtingen van Schuldenaar jegens 

Schuldeiser. 
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Partijen spreken het volgende met elkaar af:  

 

1. Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar verbindt zich hoofdelijk (en niet bij wijze van 

borgtocht) om op eerste schriftelijk verzoek van Schuldeiser, waarin deze aangeeft dat 

Schuldenaar niet aan diens betalingsverplichtingen jegens Schuldeiser uit hoofde van de 

Parallelle Vordering heeft voldaan, onmiddellijk de in de kennisgeving genoemde 

bedragen op de daarin gestelde wijze aan Schuldeiser te voldoen. 

 

2. Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar verbindt zich tegenover Schuldeiser om deze 

schadeloos te stellen voor het verlies dat door Schuldeiser wordt geleden, in het geval dat 

de verplichtingen uit hoofde van de Parallelle Vordering geheel niet of gedeeltelijk niet 

afdwingbaar, ongeldig, onwettig, nietig of vernietigbaar zijn of worden. Het bedrag van dit 

verlies zal gelijk zijn aan het bedrag waarop Schuldeiser, op basis van de Parallelle 

Vordering, jegens Schuldenaar aanspraak zou hebben gehad. 

 

3. Voor zover rechtens toegestaan, doet iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar afstand van alle 

rechten en weren die nu of in de toekomst op grond van de wet, overige regelgeving of 

rechtspraak in verband met deze overeenkomst en/of enig door hem ten behoeve van 

Schuldeiser verstrekt zekerheidsrecht aan haar zullen worden toegekend. 

 

4. De in deze overeenkomst neergelegde verplichtingen van een Hoofdelijke 

Medeschuldenaar worden niet aangetast door het doen van afstand van recht door 

Schuldeiser van enig recht jegens een andere Hoofdelijke Medeschuldenaar of de 

Schuldenaar, het verlenen van kwijtschelding jegens een andere Hoofdelijke 

Medeschuldenaar of de Schuldenaar en/of door het verlenen van uitstel van betaling door 

Schuldeiser aan een andere Hoofdelijke Medeschuldenaar of de Schuldenaar. 

 

5. Een Hoofdelijke Medeschuldenaar blijft hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen van 

Schuldenaar onder de Parallelle Vordering, ook in de volgende situaties:  

 

-  als de looptijd en/of hoofdsom van de obligatielening wordt gewijzigd. 

-  als de obligatievoorwaarden worden gewijzigd of aangevuld. 

-  als de verplichtingen van Schuldenaar onder de obligatielening (en daarmee ook onder 

de Parallelle Vordering) met toestemming van Schuldeiser worden overgedragen aan 

een andere Hoofdelijke Medeschuldenaar.  

-  als Schuldeiser zijn rechten en/of verplichtingen onder of in verband met de 

obligatielening (daaronder begrepen de Parallelle Vordering) overdraagt op een ander, 

of met een akkoord in welke vorm ook wordt ingestemd. 
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Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar geeft voor bovengenoemde handelingen voor zover 

nodig hierbij, bij voorbaat, zijn medewerking en toestemming, ook als dit ertoe zou leiden 

dat het bedrag waarvoor de Hoofdelijke Medeschuldenaar onder deze overeenkomst hoger 

wordt. 

 

6. Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar doet voor zover rechtens toelaatbaar afstand van 

ieder recht tot subrogatie en regres dat zij op enig moment jegens een andere Hoofdelijke 

Medeschuldenaar of Schuldenaar heeft of mocht verkrijgen. Deze afstand geschiedt onder 

de ontbindende voorwaarde dat Schuldeiser een schriftelijke bevestiging heeft gestuurd 

aan alle Hoofdelijke Medeschuldenaars waaruit blijkt dat alle verplichtingen van 

Schuldenaar jegens Schuldeiser onder de Parallelle Vordering onherroepelijk en 

onvoorwaardelijk zijn voldaan.  

 

7. Voor deze overeenkomst geldt het Nederlands recht. 

 

8. Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst moeten worden voorgelegd aan de 

Rechtbank Amsterdam.  

 

 


