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Belangrijkste informatie over de belegging  

 

Obligaties 
van Pool Trading Group B.V. 

 

 
Dit document is opgesteld op 16-nov-2021 

 

Dit document helpt u de risico’s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te 

begrijpen. 

 

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. 

 

 

Wat wordt er aangeboden en door wie? 

 

De obligaties worden aangeboden door Pool Trading Group B.V. De aanbieder is 

Tevens de uitgevende instelling van de obligaties.   

 

De uitgevende instelling drijft (nog) geen onderneming. Pool Trading Group B.V. is 

recentelijk opgericht door de houdstermaatschappijen van de heren Johan van den 

Bout, Gert-Jan van de Pol en Daan van Ulden. Zij zijn allen enig aandeelhouder van 

hun eigen houdstermaatschappij. Johan van den Bout, Gert-Jan van de Pol en Daan 

van Ulden zijn medewerkers van Pool Trading. Pool Trading Group B.V. is opgericht 

met als doel de aandelen over te nemen van de huidige aandeelhouders van Pool 

Trading Beheer B.V., Boomsma Beheer B.V. (de holding van enig aandeelhouder Erik 

Boomsma) en Dimaripauma B.V. (de holding van enig aandeelhouder Dirk Blom). Pool 

Trading Beheer B.V. houdt de aandelen van Pool Trading International B.V., die de 

aandelen houdt van Pool Trading B.V.  

 

Pool Trading B.V. exploiteert een internationale groothandel die gebruikte/tweedehands 

scheepsmotoren, generatorsets, keerkoppelingen en onderdelen levert aan maritieme 

en industriële bedrijven. 

 

De website van de aanbieder is www.pooltrading.com  

 

De website van de aanbieding is www.npex.nl/pooltrading 
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Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger? 

 

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger 

het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de obligaties is afhankelijk van 

de winst die Pool Trading Group B.V. maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan 

verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement 

krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De belangrijkste redenen 

waardoor Pool Trading Group B.V. mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte 

rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn: 

 

- Pool Trading Group B.V. (“wij”) gaat failliet 

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

failliet gaan of als een onderhands akkoord onder de faillissementswet wordt 

gehomologeerd ten aanzien van ons, hebben wij geen geld om de lening terug te betalen. 

Of om de rente te betalen.  

 

- Beperkt eigen vermogen 

Het eigen vermogen van ons als de uitgevende instelling na investering in Pool Trading 

Beheer B.V. is zeer beperkt ten opzichte van het vreemd vermogen. Dit betekent dat de 

buffer aan eigen vermogen klein is waardoor bij tegenvallende resultaten de uitgevende 

instelling relatief snel niet meer aan haar verplichtingen op de obligaties zal kunnen 

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

aandelen. 

 

- Minder vraag naar of aanbod van gebruikte/tweedehands producten op het gebied van 

scheepvaart 

Wij kopen gebruikte/tweedehands producten in en wij verkopen deze. De producten die 

wij in- en verkopen zijn producten op het gebied van scheepvaart (binnenvaart). Wij 

verdienen ons geld met het verschil tussen de inkoop- en de verkoopprijs.  

Het zou kunnen dat de vraag naar gebruikte/tweedehands producten op het gebied van 

scheepvaart (binnenvaart) afneemt. Zo zou het kunnen dat er (aangescherpte) Europese 

normeringen komen voor de producten die wij in- en verkopen, betere substituten voor 

de producten die Pool Trading B.V. levert op de markt komen of dat kwaliteitseisen 

worden aangescherpt. Daarmee zou het dus kunnen dat de vraag naar de producten van 

Pool Trading B.V. afneemt. Ook kan het zijn dat wij daardoor minder geschikte producten 

kunnen inkopen. Als er minder vraag is naar de producten van Pool Trading B.V. of het 

aanbod van deze producten minder wordt, dan kan het zijn dat de omzet daalt. Als de 

omzet daalt, dan zijn de opbrengsten die wij ontvangen mogelijk ook lager. 

Als wij minder of geen opbrengsten ontvangen, zou het kunnen dat wij minder of 

onvoldoende 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. 

 

  

 

De obligaties zijn verhandelbaar op NPEX. Desondanks kan het zijn dat er op bepaald 

moment geen koper is voor uw obligatie als u tussentijds van uw belegging af wilt. U 

loopt daarmee het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan 

krijgen en uw belegging langer aan moet houden of uw obligatie voor een lagere prijs 

moet verkopen. 

 

Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in 

dit document onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s” op pagina 6. 
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Wat is de doelgroep van deze belegging? 

 

De obligaties worden aangeboden aan particuliere en professionele beleggers in 

Nederland. 

De obligaties zijn geschikt voor beleggers die  

- bereid zijn om risico te lopen op hun beleggingen; 

- ervaring hebben met beleggen; 

- verstand hebben van wat Pool Trading doet; 

- snappen hoe obligaties werken; 

- bereid zijn om geld te verliezen; 

- geen geld lenen en dit gebruiken om te beleggen; 

- voldoende pensioen of geld hebben om de belangrijkste dingen te kunnen doen 

(bijvoorbeeld voor eten, woning en kleding) als geld wordt verloren door de obligaties; 

- het geld van de obligaties niet nodig hebben en het geld minimaal 6 jaar kunnen 

missen; 

- de rente van de obligaties niet nodig hebben om de belangrijkste dingen te kunnen 

doen (bijvoorbeeld voor eten, woning en kleding). 

De obligaties zijn niet geschikt voor beleggers die 

- geen risico willen lopen op beleggingen; 

- geen ervaring hebben met beleggen; 

- geen verstand hebben van wat Pool Trading doet; 

- niet snappen hoe obligaties werken; 

- geen geld willen verliezen; 

- geld lenen en dit gebruiken om te beleggen; 

- minder pensioen of minder geld hebben om de belangrijkste dingen te kunnen doen 

(bijvoorbeeld voor eten, woning en kleding) als geld wordt verloren door de obligaties; 

- geld van de obligaties nodig hebben en het geld niet voor minimaal 6 jaar kunnen 

missen; 

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

(bijvoorbeeld voor eten, woning en kleding). 

 

 

 

Wat voor belegging is dit? 

 

U belegt in een obligaties. 

 

De nominale waarde van de obligaties is 1000 euro. 

De intrinsieke waarde van de obligatie is 1000 euro. 

De prijs van de obligatie is 1000 euro. 

 

Deelname is mogelijk vanaf 1 obligatie. 

 

De datum van uitgifte van de obligaties is 28-dec-2021. 

 

De looptijd van de obligaties is 6 jaar. 

 

  

De rente op de obligaties is 8% per jaar. De obligaties kennen geen bonusrente. 

 

Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere 

informatie over het rendement” op pagina 13.  
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Wat zijn de kosten voor u als belegger? 

 

Over uw inleg betaalt u 1% emissiekosten over het ingeschreven bedrag. of Bovenop 

uw inleg betaalt u   aan emissiekosten    

 

Daarnaast betaalt u maandelijks 0,05% servicekosten over de nominale waarde van de 

obligatie en dat wordt verrekend met de (maandelijkse) rentebetaling. 

 

Bij verkoop van uw obligatie betaalt u kosten. Het gaat om transactiekosten. Die 

kosten kunnen veranderen. De actuele kosten staan op de website van NPEX. Het gaat 

op dit moment om 0,5% aan kosten met een minimum van € 2,50 per transactie aan 

kosten.  

 

 

 

Waar wordt uw inleg voor gebruikt? 

 

Van elke euro van uw inleg wordt 0,04 euro gebruikt om kosten af te dekken. 

2.246.059 euro wordt geïnvesteerd in in de aankoop van de aandelen van Pool Trading 

Beheer B.V. Daarnaast wordt 200.000 euro gebruikt om achtergestelde leningen af te 

lossen, 696.060 om langlopende leningen af te lossen, en 110.000 euro gebruikt om de 

rente aan de verkopers over 2021 te voldoen. Daarnaast wordt 257.881 euro 

geïnvesteerd in werkkapitaal. Bij deze besteding gaan wij uit van een maximaal 

obligatiebedrag van 3.300.000 euro en een eigen vermogen van 350.000 euro.  

 

Uw inleg behoort tot het vermogen van Pool Trading Group B.V. 

Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere 

informatie over de besteding van de opbrengst” op pagina 12. 

 

 
 

 

Nadere informatie over de belegging 

 
In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de 

aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten, en het 

rendement van de aanbieding.  
 

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. 

 

Nadere informatie over de aanbieder 

 

 

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de obligaties. 

 

De uitgevende instelling is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 

opgericht op 08-jun-2021 en gevestigd in Sliedrecht onder het KvK-nummer 

83020179. Het adres van de uitgevende instelling is Industrieweg 67, 3361 HJ, 

Sliedrecht, Nederland. De website van de uitgevende instelling is 

www.pooltrading.com. 

 

Contactpersoon:  

Pool Trading Group B.V.  

t.a.v. het bestuur  
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Industrieweg 67  

3361 HJ Sliedrecht 

 

De uitgevende instelling wordt bestuurd door Van Ulden Beheer B.V. (met als enige 

aandeelhouder en bestuurder Daan van Ulden); J. van den Bout Holding B.V. (met als 

enige aandeelhouder en bestuurder Johan van den Bout); en Van de Pol Investments 

B.V. (met als enige aandeelhouder en bestuurder Gert-Jan van de Pol). Iedere 

bestuurder van de uitgevende instelling houdt 33,3% van de aandelen van de 

uitgevende instelling.    

 

  

 

  

 

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: De uitgevende 

instelling Pool Trading Group B.V. is opgericht met als doel de aandelen over te nemen 

van de huidige aandeelhouders van Pool Trading Beheer B.V., te weten Boomsma 

Beheer B.V. (de holding van enig aandeelhouder Erik Boomsma) en Dimaripauma B.V. 

(de holding van enig aandeelhouder Dirk Blom). Pool Trading Beheer B.V. houdt de 

aandelen van Pool Trading International B.V., die de aandelen houdt van Pool Trading 

B.V. Pool Trading B.V. exploiteert een internationale groothandel die 

gebruikte/tweedehands scheepsmotoren, generatorsets, keerkoppelingen en 

onderdelen levert aan maritieme en industriële bedrijven. 

 

  

 

Nadere informatie over de uitgevende instelling 

 

De uitgevende instelling is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 

opgericht op 08-jun-2021 en gevestigd in Sliedrecht onder het KvK-nummer 

83020179 Het adres van de uitgevende instelling is Industrieweg 67, 3361 HJ, 

Sliedrecht, Nederland. De website van de uitgevende instelling is 

www.pooltrading.com. 

 

De uitgevende instelling wordt bestuurd door Van Ulden Beheer B.V. (met als enige 

aandeelhouder en bestuurder Daan van Ulden); J. van den Bout Holding B.V. (met als 

enige aandeelhouder en bestuurder Johan van den Bout); en Van de Pol Investments 

B.V. (met als enige aandeelhouder en bestuurder Gert-Jan van de Pol). Iedere 

bestuurder van de uitgevende instelling houdt 33,3% van de aandelen van de 

uitgevende instelling.   

 

 

 

  

 

 

  

 

De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: Pool Trading Group B.V. 

 

De uitgevende instelling verhandelt de volgende producten: De uitgevende instelling 

Pool Trading Group B.V. is opgericht met als doel de aandelen over te nemen van de 

huidige aandeelhouders van Pool Trading Beheer B.V., te weten Boomsma Beheer B.V. 

(de holding van enig aandeelhouder Erik Boomsma) en Dimaripauma B.V. (de holding 

van enig aandeelhouder Dirk Blom). Pool Trading Beheer B.V. houdt de aandelen van 

Pool Trading International B.V., die de aandelen houdt van Pool Trading B.V. Pool 



6 
 

Trading B.V. exploiteert een internationale groothandel die gebruikte/tweedehands 

scheepsmotoren, generatorsets, keerkoppelingen en onderdelen levert aan maritieme 

en industriële bedrijven. 

 

De uitgevende instelling heeft geen (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of 

personen. 

 

  

 

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: 

Pool Trading Group B.V. drijgt op dit moment nog geen onderneming, maar is van plan 

om alle aandelen in Pool Trading Beheer B.V. te verkrijgen en hebben daartoe een 

koopovereenkomst gesloten. Pool Trading is een internationale groothandel die 

gebruikte/tweedehands scheepsmotoren, generatorsets, keerkoppelingen en 

onderdelen levert aan maritieme en industriële bedrijven. 

 

 

 

Nadere informatie over de risico’s 

 

Dit zijn de belangrijkste risico’s voor de uitgevende instelling en de beleggers anders 

dan de risico’s omschreven eerder in het document. 

 

Er zijn verschillende risico’s voor de uitgevende instelling het risico bestaat dat die 

risico’s zich verwezenlijken omdat er zich een situatie als daarin omschreven of 

anderszins zich voor kan doen. Dit betekent dat het gaat om risico’s voor de 

uitgevende instelling en daarmee de beleggers.  

 

Risico´s die horen bij de obligaties 

 

- Niemand wil uw obligaties kopen 

Loopt de lening nog niet af? En wilt u toch de obligaties verkopen? Dan mag 

dat. Maar het is niet zeker dat er altijd iemand is die uw obligaties wil kopen. 

Het is ook niet zeker dat er iemand is die de obligaties wil kopen voor de prijs 

die u wilt hebben. Het kan dus zijn dat u uw obligaties niet kunt verkopen. 

 

- De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen 

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

wij u de lening terugbetalen? Maar wilt u uw obligatie verkopen? Dan krijgt u 

de prijs die iemand anders op dat moment wil betalen voor uw obligaties.  

 

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.  

 

- 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 
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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 krijgt alleen onze aandeelhouder. 

 

- De zekerheden blijken geen of slechts een beperkte waarde te hebben 

Wij, onze nieuwe aandeelhouders en Pool Trading B.V. geven zekerheden af 

aan de Stichting Obligatiehoudersbelangen, nadat de zekerheden ten behoeve 

van ABN AMRO Bank N.V. door de bank worden vrijgegeven. Over de 

zekerheden kunt u meer lezen in hoofdstuk 4.6 van het prospectus. Deze 

zekerheden worden afgegeven ten behoeve van de correcte nakoming van de 

verplichtingen uit hoofde van de obligaties. De waarde van de zekerheden 

staat niet vast. Ook kan het zijn dat onze aandeelhouders geen verhaal bieden 

voor de door hen afgegeven borgtocht. Indien de waarde van de zekerheden 

lager is dan de vorderingen uit de obligatielening dan kan het zijn dat u niets 

of minder terug krijgt van uw obligatie. 

 

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 uw 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. 

 

- 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 
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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.  

 

- Eén of meer grote obligatiehouders met veel stemrechten 

Iedere obligatie geeft recht op één stem in de vergadering van 

obligatiehouders. De verkopende aandeelhouders van Pool Trading zullen een 

deel van de koopprijs omzetten in obligaties. De verkopende aandeelhouders 

zullen voor € 800.000 gaan participeren in de obligatielening. Zij zullen 

hiervoor 800 obligaties krijgen (Boomsma Beheer B.V. ontvangt 430 en 

Dimaripauma B.V. 370). Als de verkopende aandeelhouders hun obligaties 

aanhouden dan hebben zij relatief veel stemmen in een vergadering van 

obligatiehouders. Het is dus mogelijk dat de stem van één of enkele 

obligatiehouders doorslaggevend zijn voor een beslissing in de vergadering 

van obligatiehouders.  

 

- U moet kosten betalen als Stichting Obligatiehoudersbelangen een 

deskundige of juridische bijstand inschakelt  

Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om ons 

te onderzoeken of juridische bijstand inschakelen? Dan komen de kosten 

daarvan voor rekening van de beleggers. Wel zal hierover eerst in een 

vergadering worden gestemd.  

 

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

besluit neemt om een deskundige of juridische bijstand in te schakelen. Dan 

moet ook u meebetalen aan de kosten hiervoor. Het kan zijn dat deze kosten 

hoger zijn dan het bedrag waarvoor u obligaties heeft gekocht. 

 

Risico’s die horen bij onze activiteiten 

 

- Wij gaan failliet 

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

Als wij failliet gaan of als een onderhands akkoord onder de faillissementswet 

wordt gehomologeerd ten aanzien van ons, hebben wij geen geld om de 

lening terug te betalen. Of om de rente te betalen.  

 



9 
 

- Onzekerheid in de informatievoorziening 

Wij kopen alle aandelen van Pool Trading Beheer B.V. Wij kopen deze 

vennootschap op basis van de informatie die we van de verkopers Boomsma 

Beheer B.V. en Dimaripauma B.V. hebben gekregen. De verkopers hebben aan 

ons inzage verschaft in de financiële administratie en ons inzicht gegeven in 

de zaken die binnen Pool Trading spelen. Wij hebben in de koopovereenkomst 

met de verkoper afspraken gemaakt over de volledigheid en juistheid van 

deze informatie. Het zou kunnen dat later blijkt dat de informatie niet juist of 

onvolledig was. Hierdoor zou het kunnen dat de onderneming anders is dan 

wij ons hebben voorgesteld. Als de onderneming anders is dan wij ons hebben 

voorgesteld, zou het kunnen dat de opbrengsten die wij verwachten te 

ontvangen mogelijk lager zijn. 

 

Als wij minder of geen opbrengsten ontvangen, zou het kunnen dat wij minder 

of onvoldoende 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. 

 

- Concurrenten doen het beter 

In de markt waarin Pool Trading actief is, is ook een aantal concurrenten 

actief. Het kan zijn dat concurrenten beter in staat zijn om producten aan 

(potentiële) klanten te leveren dan Pool Trading kan. Ook kan het zijn dat 

concurrenten een betere reputatie of pricing hebben dan Pool Trading of dat 

zij gebruik maken van technologie waar Pool Trading geen gebruik van maakt 

of van mag maken. Ook kan het zijn dat er nieuwe concurrenten op de markt 

komen, zoals sloopbedrijven die zelf in gebruikte producten gaan handelen. 

Hierdoor zou het kunnen dat (potentiële) klanten eerder voor concurrenten 

van Pool Trading kiezen. Als (potentiële) klanten voor concurrenten van Pool 

Trading kiezen, kan dit een negatieve impact hebben op onze omzet. 

 

Als onze omzet lager is, kan het zijn dat ook onze winst lager is. Als onze 

winst lager is dan zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende 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 terug. 

 

- Onrustige economische wereldmarkt en ongunstige politieke besluiten 

Wij zijn een internationaal opererende onderneming. Wij zijn afhankelijk van 

de aankoop en verkoop van gebruikte/tweedehands producten in binnen- en 

buitenland. Het risico bestaat dat de economie van de wereldmarkt zich 

ongunstig ontwikkelt (bijvoorbeeld door crisis, recessies, en dergelijke) of dat 

er in landen waarbij in- of verkopen ongunstige (politieke) besluiten worden 

genomen (bijvoorbeeld een besluit dat bepaalde producten niet meer mogen 

worden ingevoerd). In dat geval kunnen wij (althans Pool Trading B.V.) in 

bepaalde markten geen of minder producten in- of verkopen, dan wel 

producten inkopen tegen een hogere prijs of producten verkopen tegen een 

lagere prijs. Dit betekent dat onze omzet en winst lager kan zijn.  

 

Als onze omzet of winst lager is dan zou het kunnen dat wij minder of 

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

 

- Minder vraag naar of aanbod van gebruikte/tweedehands producten op 

het gebied van scheepvaart 

Wij kopen gebruikte/tweedehands producten in en wij verkopen deze. De 

producten die wij in- en verkopen zijn producten op het gebied van 

scheepvaart (binnenvaart). Wij verdienen ons geld met het verschil tussen de 

inkoop- en de verkoopprijs.  

 

Het zou kunnen dat de vraag naar gebruikte/tweedehands producten op het 

gebied van scheepvaart (binnenvaart) afneemt. Zo zou het kunnen dat er 

(aangescherpte) Europese normeringen komen voor de producten die wij in- 

en verkopen, betere substituten voor de producten die Pool Trading B.V. levert 

op de markt komen of dat kwaliteitseisen worden aangescherpt. Daarmee zou 

het dus kunnen dat de vraag naar de producten van Pool Trading B.V. 

afneemt. Ook kan het zijn dat wij daardoor minder geschikte producten 

kunnen inkopen. Als er minder vraag is naar de producten van Pool Trading 

B.V. of het aanbod van deze producten minder wordt, dan kan het zijn dat de 

omzet daalt. Als de omzet daalt, dan zijn de opbrengsten die wij ontvangen 

mogelijk ook lager. 

 

Als wij minder of geen opbrengsten ontvangen, zou het kunnen dat wij minder 

of onvoldoende 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. 

 

Risico’s die horen bij onze financiële situatie 

 

- Beperkt eigen vermogen 

Het eigen vermogen van ons als de uitgevende instelling na investering in 

Pool Trading Beheer B.V. is beperkt ten opzichte van het vreemd vermogen. 

Dit betekent dat de buffer aan eigen vermogen klein is waardoor bij 

tegenvallende resultaten de uitgevende instelling relatief snel niet meer aan 

haar verplichtingen op de obligaties zal kunnen voldoen. Het risicoprofiel van 

de obligaties lijkt daardoor op het risicoprofiel van aandelen. 

 

Wij zijn afhankelijk van Pool Trading B.V. voor onze betalingsverplichtingen 

Wij zijn een houdstermaatschappij en hebben zelf geen operationele 

activiteiten. Dit betekent dat wij afhankelijk zijn van de opbrengsten die Pool 

Trading B.V. via haar aandeelhouder Pool Trading Beheer B.V. aan ons betaalt 

zodra wij Pool Trading Beheer B.V. hebben verkregen. Zodra Pool Trading B.V. 

een lagere winst heeft, kan zij minder opbrengsten (uiteindelijk) aan ons 

uitkeren. 

 

Als wij minder of geen opbrengsten van Pool Trading Beheer B.V. ontvangen, 

zou het kunnen dat wij minder of onvoldoende 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. 
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- Beperking aansprakelijkheid verkopers voor schending garanties 

In de koopovereenkomst met de verkopers van de aandelen in Pool Trading 

Beheer B.V. zijn afspraken gemaakt over de garanties die de verkopers in het 

kader van de verkoop van de aandelen afgeven. In hoofdstuk 7 leest u meer 

over deze garanties. De aansprakelijkheid van de verkopers bij de schending 

van een garantie is echter beperkt in tijd namelijk tot 18 maanden na de 

levering van de aandelen, met uitzondering van fiscale claims waarvoor een 

termijn van 5 jaar is afgesproken. Daarnaast is de aansprakelijkheid ook 

beperkt in bedrag namelijk tot 25% van de koopsom voor de aandelen en dit 

kan maximaal € 600.000 bedragen.  

 

Het zou dus kunnen dat wij schade hebben omdat er een garantie van de 

verkopers wordt geschonden, maar dat wij deze schade niet of niet volledig 

kunnen verhalen op de verkopers van de aandelen. Als onze schade groter is 

dan het bedrag dat wij kunnen verhalen op verkopers dan heeft dit mogelijk 

invloed op ons vermogen om rente of aflossing 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 organisatie en de Pool Trading groep 

 

- De nieuwe aandeelhouders hebben weinig bestuurservaring 

Wij hebben drie aandeelhouders, die ieder gezamenlijk het dagelijkse 

management van Pool Trading B.V. voeren. Hoewel zij de dagelijkse leiding 

van Pool Trading voeren, hebben zij echter weinig ervaring als (statutaire) 

bestuurders. Dit betekent dat onze nieuwe bestuurders meer kennis moeten 

opdoen van het besturen van een vennootschap. Als onze bestuurders 

onvoldoende kennis vergaren, kan het zijn dat Pool Trading B.V. minder goed 

in staat is om haar werkzaamheden uit te voeren en haar onderneming in 

stand te houden. Als Pool Trading B.V. minder goed in staat is om haar 

werkzaamheden uit te voeren en haar onderneming in stand te houden, kan 

het zijn dat de omzet lager is. Als de omzet lager is, kan het zijn dat wij 

minder opbrengsten ontvangen van Pool Trading B.V. via haar aandeelhouder 

Pool Trading Beheer B.V. 

 

Als wij minder opbrengsten van Pool Trading Beheer B.V. ontvangen, zou het 

kunnen dat wij minder of onvoldoende 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. 

 

Risico’s die horen bij overmachtssituaties 

 

- Wij kunnen getroffen worden door overmachtssituaties 

Wij (zowel voor als na investering in Pool Trading Beheer B.V.) en andere 

partijen waarmee wij (zullen) samenwerken, kunnen getroffen worden door 

overmachtssituaties. Bijvoorbeeld: brand, overstromingen, aardbevingen, 

uitbraken van besmettelijke ziekten waaronder begrepen, maar niet beperkt 

tot een coronavirus, pandemieën of andere ernstige bedreigingen van de 

volksgezondheid, oorlog of terrorisme. Overmachtssituaties kunnen een 

negatieve invloed hebben op onze activiteiten of de activiteiten van Pool 
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Trading B.V. en Pool Trading Beheer B.V. Zo zou het kunnen dat wij, Pool 

Trading B.V. of Pool Trading Beheer B.V. hierdoor minder goed in staat zijn om 

de diensten uit te oefenen. Ook kan het zijn dat hierdoor nieuwe klanten 

uitblijven of weggaan. Dit kan een negatieve impact hebben op de omzet van 

Pool Trading B.V. Als de omzet lager is, kan het zijn dat wij minder 

opbrengsten ontvangen van Pool Trading B.V. via Pool Trading Beheer B.V. 

 

Als wij minder opbrengsten van Pool Trading Beheer B.V. ontvangen, zou het 

kunnen dat wij minder of onvoldoende 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. 

 

- Wettelijke regels kunnen ongunstig veranderen 

De belastingregels zijn belangrijk voor uw obligaties. Veranderen de 

belastingregels? Of gaat een rechter belastingregels anders uitleggen? Dan 

kan het zijn dat u (meer) belasting moet betalen. Of dat wij, Pool Trading B.V. 

of Pool Trading Beheer B.V. meer belasting moeten betalen, waardoor wij 

minder winst hebben. Ook kan het zijn dat andere wettelijke regels 

veranderen. Dit kan een negatieve impact hebben op onze bedrijfsvoering of 

de bedrijfsvoering van ons, Pool Trading B.V. of Pool Trading Beheer B.V. Dit 

kan een negatieve impact hebben op de omzet van Pool Trading B.V. Als de 

omzet lager is, kan het zijn dat wij minder opbrengsten ontvangen van Pool 

Trading B.V. via Pool Trading Beheer B.V. 

 

Als wij minder opbrengsten van Pool Trading Beheer B.V. ontvangen, zou het 

kunnen dat wij minder of onvoldoende 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. 

 

 

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst 

 

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt maximaal 3.300.000 euro.  

 

Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle obligaties wordt ingeschreven. Halen wij 

minder op dan € 3.300.000 bij andere beleggers en kiezen wij ervoor om de obligatie-

uitgifte (en dus ook de koop van Pool Trading Beheer B.V.) door te laten gaan? Dan 

zullen wij ook nog andere financiering aantrekken. 

 

De opbrengst wordt gebruikt voor de aankoop van de aandelen van Pool Trading 

Beheer B.V. voor 2.246.059 euro. Van de opbrengst wordt 257.881 euro geïnvesteerd 

in werkkapitaal en het overige van de opbrengst wordt gebruikt voor kosten . Het gaat 

hierbij om de aflossing van achtergestelde leningen van 200.000 euro, het aflossen van 

langlopende leningen van 696.060 euro, de kosten voor deze obligatieuitgifte ad 

140.000 euro en de rente die Pool Trading Group B.V. aan de verkopers over 2021 

moet betalen af 110.000 euro. 

 

De opbrengst is wel voldoende voor de in de vorige alinea beschreven investeringen en 

kosten.  
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Het tekort van dat kan ontstaan als de uitgevende instelling minder dan 3.300.000 

euro ophaalt bij beleggers, wordt gefinancierd met dan aan te vragen aanvullende 

financieringen. 

 

De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering wel 

andere kosten. 

 

Deze kosten bestaan uit: 

 

- Kosten voor de aansluiting op NPEX. Deze kosten begroten wij op maximaal € 13.200 

per jaar (als wij 3.300 obligaties verkopen). 

 

- Kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Het gaat om een bedrag van € 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 bijlage 1 bij dit prospectus.  

 

Al die kosten zijn exclusief BTW. 

 

 

 

Nadere informatie over het rendement 

 

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente. 

 

De rente bedraagt 8% per jaar. Voor 1 obligatie betalen wij ieder jaar dus € 80 aan 

rente. U krijgt rente vanaf de dag dat u geld aan ons uitleent en de obligaties 

krijgt. 

 

  

 

De belegger ontvangt de rente maandelijks. U krijgt dus voor iedere hele maand € 6,67 

aan rente. De maand begint op de dag dat u de obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties 

op 28 december 2021? Dan krijgt u een maand later de rente. U krijgt de rente dus op 

28 januari 2022 of maximaal 5 werkdagen later. Daarna krijgt u de rente op 28 

februari 2021 of maximaal 5 werkdagen later. Zo krijgt u de rente iedere maand. Is de 

lening helemaal terugbetaald? Dan krijgt u geen rente meer. 

 

  

 

De investering levert wel genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om 

uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden. 

 

  

 

Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als 

bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit de investering. 

 

  

 

 

 

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling 

 

De aanbieder is actief sinds 8 juni 2021. De volgende financiële informatie is de meest 

recent beschikbare informatie. 
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Balans 

 

De datum van deze informatie is n.v.t. 

 

Het eigen vermogen bedraagt n.v.t. en bestaat uit: 

n.v.t. nu de aanbieder pas recentelijk is opgericht 

 Het vreemd vermogen bedraagt n.v.t. en bestaat uit: 

n.v.t. nu de aanbieder pas recentelijk is opgericht 

  

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is n.v.t. Na de uitgifte van de n.v.t. 

is deze verhouding n.v.t.  

Volledigheidshalve wordt verwezen naar hoofdstuk 10 van het bij dit 

document behorende prospectus ten aanzien van de geconsolideerde 

financiële informatie over Pool Trading Beheer B.V., de vennootschap van wie 

de aanbieder, Pool Trading Group B.V., voornemens is de aandelen te kopen. 

 

Het werkkapitaal bedraagt n.v.t. en bestaat uit: 

n.v.t. nu de aanbieder pas recentelijk is opgericht 

 

Het bedrag aan uitstaande leningen is n.v.t. Er zijn geen leningen die de aanbieder op 

een bepaald moment afgelost moet hebben. Dit is echter anders na uitgifte van de 

obligaties van NPEX en wanneer de aandelen van Pool Trading Beheer B.V. 

zijn gekocht. 

 

Volledigheidshalve wordt verwezen naar hoofdstuk 10 van het bij dit 

document behorende prospectus ten aanzien van de geconsolideerde 

financiële informatie over Pool Trading Beheer B.V., de vennootschap van wie 

de aanbieder, Pool Trading Group B.V., voornemens is de aandelen te kopen. 

 

Zekerheden 

 

De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en geen garanties verleend   voor een 

bedrag van  . 

Dit is echter anders na uitgifte van de obligaties van NPEX en wanneer de 

aandelen van Pool Trading Beheer B.V. zijn gekocht.  

 

Pool Trading Group B.V. zal zekerheden aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen NPEX verstrekken, te weten:  

(i) een pandrecht, eerste in rang, op de voorraad, inventaris en debiteuren 

van Pool Trading B.V.; 

(ii) borgtochten van onze aandeelhouders, voor een maximaal bedrag van EUR 

350.000 per persoon minus de opbrengst van de executieverkoop van de 

verpande voorraad, inventaris en debiteuren van Pool Trading B.V;  

(iii) een verpanding van de aandelen van de drie aandeelhouders van Pool 

Trading Group B.V. Als nieuwe aandelen in ons worden uitgegeven, dan 

moeten wij toestemming vragen aan de Stichting Obligatiehoudersbelangen 

NPEX; 

(iv) hoofdelijke verbondenheid van de Pool Trading vennootschappen voor de 

nakoming van de verplichtingen van Pool Trading Group B.V. uithoofde van de 

obligaties. Het gaat om de vennootschappen Pool Trading Beheer B.V., Pool 

Trading International B.V. en Pool Trading B.V. 

 

Volledigheidshalve wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en de bijlagen van het 

bij dit document behorende prospectus ten aanzien van een overzicht van de 

bedongen zekerheden die Pool Trading Group B.V. aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen NPEX zal verstrekken. 
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Resultatenrekening 

 

De volgende informatie ziet op n.v.t. en is de meest recent beschikbare informatie. 

 

De omzet voor deze periode bedraagt n.v.t. 

De operationele kosten over deze periode bedragen n.v.t. 

De overige kosten over deze periode bedragen n.v.t. 

De netto winst over deze periode bedraagtn.v.t. 

 

De aanbieder is op 8 juni 2021 opgericht en heeft nog geen activiteiten verricht. 

 

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de obligaties. 

 

De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting 3.300.000 euro 

Het bedrag aan eigen vermogen dat   aandelen/participaties: daarnaast] wordt 

ingebracht, is 350.000 euro en bestaat uit: 

− Geplaatst kapitaal: € 350.000 (gestort kapitaal: € 0). 

 

Er wordt geen additionele financiering aangetrokken voor een bedrag van . Dit kan 

echter anders zijn als minder dan € 3.300.000 wordt opgehaald en de obligatie-uitgifte 

en koop van de aandelen van Pool Trading Beheer B.V. wordt doorgezet. Dit zal zijn in 

een andere nader te bepalen vorm van financiering. 

 

Na de uitgifte van de obligaties is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 

10/90.  

 

Na de uitgifte van de obligaties bedraagt het werkkapitaal n.v.t. en bestaat uit: 

Er is geen werkkapitaal aanwezig nu de aanbieder de opbrengst zal gebruiken 

om alle aandelen in Pool Trading Beheer B.V. te verkijrgen en direct daarna 

zal fungeren als holdingvennootschap van de Pool Trading groep. 

 

 

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving 

 

De aanbiedingsperiode begint op 16-nov-2021 en eindigt op 21-dec-2021.  

 

  

  

De uitgiftedatum van de obligaties is 28-dec-2021.  

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

 

1. U schrijft u in via de website van NPEX: www.npex.nl/pooltrading. 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 dinsdag 21 december, 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 als de inschrijfdatum stopt. Wij kunnen dit ook om andere 

redenen doen. Bijvoorbeeld als wij voorzien dat wij op dat moment nog niet over 

kunnen gaan met de koop van de aandelen zoals nader omschreven. Veranderen wij de 

inschrijfdatum? Dan laten wij dat weten op de website van NPEX. 
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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. U moet het 

bedrag uiterlijk op 21 december 2021, 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, behoudens verlenging of verkorting van de inschrijvingsperiode, het 

volgende tijdschema: 

 

Dinsdag 21 december 2021, 17:00 uur 

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

Bewaarbedrijf de betaling van u hebben ontvangen. 

 

Donderdag 23 december 2021 

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

geaccepteerd. 

 

Dinsdag 28 december 2021 

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

 

1. Wij hebben het geld van de obligaties 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 ten aanzien van de obligaties die zijn uitgegeven. 

7. Als u wilt, mag u, als de aanbieding is gesloten en alle obligaties zijn uitgegeven, 

vanaf nu de obligaties verkopen. 

 

Wij kunnen de aanbiedingstermijn van de obligaties echter verlengen. Deze obligaties 

zijn pas verhandelbaar als de aanbieding in zijn geheel is gesloten en de 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. 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 

28 januari 2021. 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. 

 

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. 
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Wij willen maximaal € 3.300.000 lenen. Hebben wij niet genoeg inschrijvingen of 

kunnen onvoldoende lenen? Dan zullen wij de aanbieding stoppen. Dat mogen wij 

besluiten.  

 

Stoppen wij de aanbieding? Dan zetten wij een bericht op de website van NPEX 

(www.npex.nl/pooltrading). 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. 

 

Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: zie hierboven. 

 


