
 

Dit is een aanbieding onder het NPEX-Growth segment 

Informatie Memorandum voor de achtergestelde obligaties van 

Qlayers Holding B.V.  

14 december 2022 

In dit informatie memorandum leest u over de uitgifte door ons, Qlayers Holding B.V. van achtergestelde 

obligaties met een nominale waarde van € 500,- per obligatie. De looptijd van de achtergestelde 

obligaties is vijf jaar (5) jaar. De rente op de obligaties bedraagt negen procent (9%) per jaar. Wij willen 

in totaal € 999.500,- lenen. Wij bieden in totaal dus 1.999 obligaties aan.  

Voor de achtergestelde obligaties is toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX 

aangevraagd. Als de achtergestelde obligaties tot de handel worden toegelaten, kunnen de 

achtergestelde obligaties worden gekocht en verkocht via het handelsplatform van NPEX. 

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

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

NPEX Bewaarbedrijf. 

In dit informatie memorandum vindt u de voorwaarden die gelden voor de achtergestelde obligaties. 

Ook vindt u in dit informatie memorandum informatie over ons.  

Leest u dit informatie memorandum goed door voordat u geld uitleent aan ons. Heeft u dit informatie 

memorandum gelezen? En wilt u onze achtergestelde obligaties kopen? Dan leest u in dit informatie 

memorandum hoe dat moet. 

Wij bieden onze achtergestelde obligaties alleen aan in Nederland. De achtergestelde obligaties mogen 

dus niet worden verkocht of geleverd in andere landen dan Nederland. 

Let op: voor deze aanbieding van achtergestelde obligaties wordt geen door de AFM goedgekeurd 

prospectus beschikbaar gesteld. Deze aanbieding valt onder de vrijstellingsregeling. Wij zullen in 

aanvulling op dit informatie memorandum wel het verplichte informatiedocument beschikbaar stellen. 

U kunt dit document raadplegen op de website van NPEX. 
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1 OBLIGATIE VOORWAARDEN 

1.1 Voorwaarden van de achtergestelde obligaties 

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

Prijs De prijs voor 1 obligatie is € 500,-. Voor € 500,- krijgt u dus 1 

obligatie.  

Minimum  U kunt minimaal 1 obligatie kopen. 

Maximum  U kunt maximaal 1.999 obligaties kopen. Het kan zijn dat u niet alle 

obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als er veel inschrijvingen zijn. 

Daarover leest u in hoofdstuk 5.  

Totale lening Wij zullen maximaal € 999.500,- lenen van beleggers. Dat zijn 1.999 

obligaties. Wij willen minimaal € 500.000 lenen dat zijn 1.000 

obligaties. 

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

NLNP01100355. 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 € 

500? Dan betaalt u € 0,25 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. 

Tot wanneer kunt u obligaties 

kopen? 

U kunt tot en met 25 januari 2023 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 1 februari 2023. 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. 
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Wanneer krijgt u het geld 

terug? 

U krijgt het geld terug na vijf (5) jaar. De termijn begint te lopen vanaf 

de dag dat u de obligaties krijgt. Krijgt u op 1 februari 2023 de 

obligaties? Dan krijgt u op 1 februari 2028 uw geld terug.  

 

Wij hebben een datum bepaald waarop de periode om in te schrijven 

stopt. Wij kunnen een latere datum kiezen waarop de aanbieding 

stopt. Dat kunnen wij doen als wij nog niet genoeg inschrijvingen 

hebben op de inschrijfdatum. Wij kunnen ervoor kiezen om wel 

alvast een deel van de obligaties uit te geven waarvoor is 

ingeschreven. Let op: wij betalen alle beleggers op hetzelfde 

moment terug. Dat doen wij na vijf jaar nadat wij de eerste obligaties 

hebben uitgegeven. Schrijft u daarna in en krijgt u later de obligaties? 

Dan is de looptijd van deze obligaties dus korter dan vijf jaar.  

Wat krijgt u terug van de 

lening? 

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

€ 500,- per obligatie terug. 

Wij kunnen eerder 

terugbetalen 

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Dat zullen wij niet eerder 

dan na 2 jaar doen. Daarmee bedoelen wij 2 jaar nadat u het geld 

heeft uitgeleend. Dat mag alleen de hele lening zijn. Dat beslissen wij. 

U kunt niet beslissen om de lening eerder terugbetaald te krijgen. 

 

Betalen wij de lening eerder terug? Dan doen wij dat op de dag dat u 

de rente krijgt. U ontvangt het bedrag dan binnen 5 werkdagen. Wij 

laten dit weten op de website van NPEX. Dat doen wij minimaal 4 

weken van tevoren. Wij betalen hetzelfde bedrag per obligatie terug. 

Betalen wij de lening eerder terug? Dan betalen wij ook meteen rente 

die u op dat moment nog van ons moet krijgen voor de obligaties. Dat 

is de rente tot aan de dag dat wij u terugbetalen. Ook betalen wij dan 

een extra bedrag. Dat werkt zo. 

 

Betalen wij terug in het derde jaar? Dan betalen wij 3% over het 

eerder terugbetaalde bedrag.  

 

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. 

Hoeveel rente krijgt u? Wij betalen negen procent (9%) rente per jaar. Voor 1 obligatie 

betalen wij ieder jaar dus € 45,- 
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 aan rente. De rente gaat lopen 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 obligatie 

per hele maand € 3,75 aan rente. De maand begint op de dag dat u de 

obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 1 februari ? Dan krijgt u een 

maand later de rente. U krijgt de rente dus op 1 maart of maximaal 5 

werkdagen later. Daarna krijgt u de rente op 1 april 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 negen procent (9%) rente. Die rente is hoger dan 

sommige andere leningen. Wij hebben daarvoor onder andere de 

volgende redenen: 

1. De obligaties zijn achtergesteld aan bancaire leningen.  

Dat betekent dat het risico dat wij de lening niet terugbetalen 

groter is dan bij een obligatie of lening die niet is achtergesteld. 

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

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 wij 

alle beleggers gelijk behandelen en niemand die onze obligaties heeft, 

voorrang krijgt als wij onze afspraken over de obligaties niet 

nakomen.  

De obligaties zijn achtergesteld ten opzichte van bancaire leningen. 

In hoofdstuk 3.2 leest u meer over onze leningen. 

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:  
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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.  

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. 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 informatie 

memorandum.  

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 1 bij dit 

informatie memorandum. Als houder van een obligatie bent u ook 

gehouden aan deze afspraken. Deze afspraken worden door u 

geaccepteerd door inschrijving op of verkrijging van een obligatie. U 

geeft Stichting Obligatiehoudersbelangen een volmacht om namens 

u bepaalde handelingen te verrichten. U kunt deze handelingen dan 

niet meer zelf verrichten. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag bijvoorbeeld het volgende 

doen: 
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1. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag eisen dat wij onze 

afspraken nakomen die in dit informatie memorandum staan. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag hiervoor ook een 

procedure starten bij een rechter. U mag dit niet zelf doen. 

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons de afspraken in 

het informatie memorandum veranderen.  

3. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons afspreken dat 

wij u later mogen betalen.  

Belastingen Wilt u investeren in de achtergestelde obligaties? Ga dan eerst naar 

uw belastingadviseur. Zorg dat u weet wat de belastinggevolgen zijn 

van het investeren in deze belegging. Voor een volledig en actueel 

overzicht van de huidige belastingregels en toekomstige wijzigingen 

kunt u terecht op de website van de Belastingdienst. 

 

Gelden er belastingen of heffingen voor het verkrijgen van de 

achtergestelde obligaties of voor het ontvangen van het rendement? 

Dan moet u die betalen. Heeft u vragen? Raadpleeg dan uw 

belastingadviseur. 

Toepasselijk recht en 

bevoegde rechter 

Nederlands recht is van toepassing op deze aanbieding. De rechtbank 

Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen. 

 

1.2 Wat wordt er aangeboden en door wie? 

De achtergestelde obligaties worden aangeboden door Qlayers Holding B.V. Qlayers Holding B.V. is de 

aanbieder en tevens de uitgevende instelling van de achtergestelde obligaties.  

De website van de aanbieder is www.qlayers.com.  

1.3 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 u al beleggingen 

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. 

 

http://www.qlayers.com/
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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. 

- 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 INFORMATIE OVER DE RISICO’S 

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Wij, 

Qlayers Holding B.V. , 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. 

 

2.1 Risico’s die horen bij de achtergestelde obligaties 

 

2.1.1 De obligaties zijn achtergesteld bij bancaire financieringen 

Wij hebben bancaire leningen van de Rabobank en wij zullen in de toekomst mogelijk nog andere 

leningen aangaan met de Rabobank of andere bancaire financiers. Deze leningen zullen in rang voor 

gaan op de lening die u verstrekt in het kader van deze obligaties. 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 crediteuren die in rang boven de houders van onze obligaties gaan. 

Pas als die anderen zijn betaald, zullen wij de lening en de rente aan u (terug)betalen.  

Het kan zijn dat wij nadat we onze andere crediteuren hebben betaald geen geld hebben om de 

obligatielening terug te betalen of om de rente te betalen. U krijgt dan niets of minder dan waarop u 

recht heeft. Meer over deze volgorde leest u in hoofdstuk 3.2.2. 

2.1.2 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 
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wil kopen voor de prijs die u wilt hebben. Het kan dus zijn dat u uw obligaties niet kunt verkopen en dat 

u hiermee blijft zitten. 

2.1.3 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 

en wilt u uw obligatie verkopen? Dan krijgt u de prijs die iemand anders op dat moment wil betalen voor 

uw obligatie. Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons heeft geleend. U krijgt dan dus 

minder geld voor uw obligatie. Het kan ook zijn dat niemand uw obligatie wil kopen. 

2.1.4 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. Een 

eerdere terugbetaling kan dus een negatief effect hebben op het verwachte rendement. 

2.1.5 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. 

2.1.6 U krijgt geen winstuitkering 

U koopt een obligatie. U verstrekt dus een lening aan ons. 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. 

 

2.2 Risico’s die horen bij de financiële situatie van Qlayers Holding B.V.  

 

2.2.1 Wij hebben een negatief eigen vermogen 

Ons eigen vermogen is negatief. Dit betekent dat er geen buffer aan eigen vermogen is. Daardoor zullen 

wij bij tegenvallende resultaten en onmogelijkheid tot het verkrijgen van aanvullende financiering, 

relatief snel niet meer aan onze verplichtingen op de obligaties kunnen voldoen. 

2.2.2 Wij betalen u niet, omdat wij failliet gaan 

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. 

2.2.3 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 kasstroom 

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. 
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2.3 Risico’s die horen bij de activiteiten van Qlayers Holding B.V.  

 

2.3.1 Wij zijn niet winstgevend en afhankelijk van financiering voor de beoogde 

groei 

Wij zijn in augustus 2017 opgericht en zijn een jonge onderneming in de vroege fase van ons bestaan. 

Wij hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van onze complexe technologie. Om 

deze investeringen terug te verdienen, zijn wij voornemens internationaal te gaan groeien in onze 

markten. Naast onze internationale operationele groei, investeren wij veel in onderzoek (R&D). 

Vooralsnog zijn onze inkomsten onvoldoende voor een constante positieve kasstroom. De kosten zijn 

daarmee dus hoger dan de inkomende kasstroom. De middelen uit deze NPEX obligatielening zullen 

worden ingezet voor internationale groei in sales en hebben dientengevolge een positief effect op de 

kasstroom. De verwachting is dat wij door de NPEX obligatie-uitgifte in 2024 cashflow positief kunnen 

worden.   

Lukt dit niet, dan hebben wij een lagere kasstroom. Daardoor kan het zijn dat wij minder geld hebben 

om u rente mee te betalen. Het kan ook 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.  

2.3.2 Afhankelijkheid van beperkt aantal klanten 

Wij zijn een jonge onderneming en zijn nu nog sterk afhankelijk van een beperkt aantal klanten. Onze 

grootste klant vertegenwoordigde in 2021 meer dan 60% van de omzet en in 2022 88%. Besluit één van 

onze klanten om onze producten niet meer af te nemen? Dan zal dat een negatief effect hebben op onze 

inkomsten.  

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

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

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

rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

2.3.3 Concurrentierisico 

Hoewel Qlayers Holding B.V. diverse patenten (bijlage 2 Patentstatus) heeft op haar product is het 

mogelijk dat een concurrent het patent omzeilt en een vergelijkbaar product op de markt brengt. 

Wanneer deze concurrent voldoende financiële middelen heeft kunnen zij marktaandeel verkrijgen door 

een zeer lage prijs dan wel korting te bieden. 

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

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

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

rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald 
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2.3.4 Wij zijn afhankelijk van enkele leveranciers 

Voor het maken van ons product zijn wij afhankelijk van bepaalde leveranciers. Leveren deze bedrijven 

niet meer? Bijvoorbeeld doordat zij failliet gaan of doordat zij de samenwerking met ons stoppen, dan 

zullen wij nieuwe leveranciers moeten zoeken. Dat kost tijd. Dan kunnen wij dus korte of langere tijd 

een deel van onze producten niet inkopen en weer verkopen dan wel verhuren. Dan zal dat een negatief 

effect hebben op onze inkomsten.  

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

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

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

rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

2.3.5 Productrisico 

Het zou kunnen voorkomen dat er een fout in ons product zit en dat het product daardoor niet naar 

behoren functioneert. Dit kan een negatieve impact hebben op ons imago. Imagoschade kan tot gevolg 

hebben dat wij minder producten verkopen. Ook kan het zijn dat wij hierdoor kosten moeten maken 

voor herstel en of terugroep van onze producten. 

Wij hebben dan minder omzet en hogere kosten. Als wij minder omzet en hogere kosten hebben, kan 

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

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

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

2.3.6 Wij hebben slechts één soort product 

Wij hebben maar één soort product. Wij hebben geen andere soorten producten om op terug te vallen. 

Als de vraag naar dat ene product om wat voor reden dan ook afneemt, kan dat een negatieve impact op 

onze onderneming hebben.  

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

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

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

rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

2.3.7 Operationeel risico personeel 

Voor het duurzame succes van onze onderneming zijn wij afhankelijk van personeel. Als wij 

onvoldoende gekwalificeerd personeel kunnen aantrekken en behouden, kan dat een negatieve impact 

op de onderneming hebben. Het kan zo zijn dat wij extra kosten moeten maken of minder producten 

kunnen verkopen.  

Wij hebben dan minder omzet en hogere kosten. Als wij minder omzet en hogere kosten hebben, kan 

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

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

zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 
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2.3.8 Covid-19 en andere onvoorziene omstandigheden 

Het is niet mogelijk op voorhand alle risico’s te beschrijven. Onvoorziene omstandigheden, zoals 

bijvoorbeeld het Covid-19 virus, een vermindering van de economische groei, recessie, teruglopende 

vraag naar coating in de scheepvaart- en/of olieopslagindustrie of andere omstandigheden kunnen een 

negatief effect hebben op ons financiële resultaat. 

Daardoor kunnen wij minder geld hebben 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.    

 

2.4 Risico’s die horen bij het bestuur van Qlayers Holding B.V.  

 

2.4.1 Leden van het management team vallen weg 

Ons functioneren is afhankelijk van de kennis en ervaring van de leden van ons management team. Het 

wegvallen van leden van ons management betekent dat die kennis en ervaring verloren gaat. Dit kan op 

de korte dan wel de langere termijn een negatief effect hebben op onze bedrijfsvoering en op onze omzet. 

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

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

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

rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

2.5 Risico’s die horen bij de samenwerking met NPEX 

 

2.5.1 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.  

2.5.2 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. 
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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.  

2.5.3 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. 

 

2.6 Risico’s die horen bij Stichting Obligatiehoudersbelangen 

 

2.6.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de 

beleggers 

U geeft Stichting Obligatiehoudersbelangen een volmacht om namens u te handelen. 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.  

2.6.2 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.  
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3 NADERE INFORMATIE OVER DE BELEGGING 

3.1 Nadere informatie over ons, onze bestuurders en aandeelhouders 

Qlayers Holding B.V. is de aanbieder en tevens de uitgevende instelling van de achtergestelde obligaties. 

Ons bestuur heeft op 15 september 2022 besloten om deze lening aan te gaan en de obligaties uit te 

geven. Onze aandeelhouders hebben hierop - op 15 september 2022 – een principeakkoord gegeven 

welke op 30 november 2022 middels een aandeelhoudersbesluit is bevestigd.  

Qlayers Holding B.V.is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht op 28 

augustus 2017 en statutair gevestigd in Delft. Qlayers Holding B.V.is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder het KvK-nummer 69482756. Onze Legal Entity Identifier (LEI) code is: 

72450086TTO1LGR2LZ62. 

Wij zijn gevestigd te (2627 BG) Delft aan de Ampèreweg 2. Onze website is www.qlayers.com.   

Wij hebben de volgende handelsnamen ingeschreven: 

• Qlayers Holding B.V.; 

Wij verhandelen de volgende producten/diensten:  

Wij zijn de holdingmaatschappij van twee werkmaatschappijen: Qlayers B.V. en Qlayers Pte. Ltd. 

Qlayers B.V. is in Nederland gevestigd en heeft als activiteiten het ontwikkelen en vervaardigen van 

robots die coating op een automatische manier kunnen aanbrengen op industriële oppervlakten. Qlayers 

Pte. Ltd is in Singapore gevestigd en heeft als activiteit het bevorderen van de sales, service en 

onderhoud van coating robots in de Asia-Pacific markt.  

Qlayers B.V. en Qlayers Pte. Ltd verhandelen de volgende producten:  

• 10Q robots; 

• 7CS robots; 

• 4RM robots (nog niet commercieel klaar en naam kan nog aangepast worden); 

• Microstructuren print technologie (nog in ontwikkeling).  

In hoofdstuk 3.2 leest u meer over onze producten. 

3.1.1 Bestuurders 

Onze bestuurders zijn Green Dreamer B.V. en QCube B.V. Onze indirecte bestuurders zijn M.J. 

(Josefien) Groot (links op foto hieronder) en R. (Ruben) Geutjens (rechts op foto hieronder).  
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Josefien Groot (middels Green Dreamer BV) – CEO  

Josefien Groot is mede-oprichter en Chief Executive Officer (CEO) van Qlayers. Josefien is afgestudeerd 

aan de Technische Universiteit Delft met een master’s degree in Complex Systems Engineering & 

Management (CoSEM). Daarnaast heeft ze een bachelor gedaan in Science, Business & Innovation aan 

de VU in Amsterdam. Josefien heeft voor Qlayers, gedurende haar studie, een bedrijf gehad in yoga-

kleding gemaakt van gerecyclede plastic flesjes (SpiritChick). SpiritChick is succesvol ge-exit.  Josefien 

is verantwoordelijk voor de commercie en is in oktober 2022 uitgeroepen tot EY Emerging Entrepreneur 

of the Year. Eerder heeft zij andere prijzen gewonnen, zoals de ASN Bank Wereldprijs (2018), FD Young 

Talent Award (2020) en de EU Rising Innovator Prize (2020) uitgereikt door de Europese Commissie. 

Als CEO maakt Josefien deel uit van het managementteam en is zij verantwoordelijk voor het beheer 

van de algemene middelen, activiteiten en prestaties van het bedrijf en de communicatie met 

belanghebbenden, investeerders en het bestuur. Josefien is commercieel en klantgericht en richt zicht 

op snelle groei om de waarde van het bedrijf te verhogen. Josefien introduceert nieuwe productlijnen op 

basis van product-market analyses en zorgt voor de commerciële positionering inclusief prijsstelling en 

bedrijfsmodel hiervan, inclusief de juiste aftersales uitvoering per regio als het gaat om service en 

support voor klanten, gebruikmakend van strategische partnerships en slimme insourcing/outsourcing 

strategieën. Josefien is zeer op de hoogte van het concurrerende marktlandschap, 

uitbreidingsmogelijkheden en ontwikkelingen in de bedrijfstak om zo de juiste beslissingen te kunnen 

maken voor optimale en snelle groei.  
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Josefien heeft een lening aan ons verstrekt. Dit kan een mogelijk belangenconflict opleveren. U leest 

meer over deze lening in hoofdstuk 3.2.2.  

Ruben Geutjens (middels QCube BV) – CTO  

Ruben Geutjens is mede-oprichter en Chief Technology Officer (CTO) van Qlayers. Ruben heeft een MSc 

Aerospace, Novel Aerospace Materials aan de Technische Universiteit Delft en een BSc Aerospace 

Engineering aan de TU Delft. Ruben kwam met het idee voor Qlayers en betrok Josefien bij het oprichten 

van het bedrijf. Ruben heeft verscheidene stages gelopen bij SABCA (een Belgisch luchtvaart- en 

defensiebedrijf) en heeft als research intern gewerkt voor de University of Minnesota. Daarnaast was 

hij in 2017 parttime researcher in de groep “Materials for Energy Conversion and Storage” aan de 

Technische Universiteit Delft.  

Als CTO maakt Ruben deel uit van het managementteam. De CTO is verantwoordelijk voor de algemene 

R&D-strategie op het gebied van technologie, gebaseerd op de input van de markt en de activiteiten. Ook 

ondersteunt hij het team met strategische beslissingen. Door zijn wetenschappelijke achtergrond en zijn 

ervaring met het zelf bouwen van complexe technische tools/equipment, is Ruben breed technisch 

onderlegd en in staat om vanuit verschillende technische perspectieven naar de productontwikkeling te 

kijken. Ruben is thuis in aerodynamica, vloeistofdynamica, mechanica, automatisatie, elektronica en 

softwareontwikkeling.  Ruben is zeer op de hoogte van het concurrerende marktlandschap, 

uitbreidingsmogelijkheden en ontwikkelingen in de industrie en kan zo de juiste beslissingen maken 

voor de prioriteiten binnen de technische ontwikkeling van het bedrijf. Ruben zorgt dat alle ontwikkeling 

gericht is op het vergroten van winstgevendheid, en tegelijkertijd bijdraagt aan het verduurzamen en 

verbeteren van de industrie. Ruben is tevens verantwoordelijk voor het omzetten van opgebouwde 

kennis in intellectueel eigendom. 

  
3.1.2 Aandeelhouders 

Wij hebben momenteel 99.995 aandelen geplaatst bij onze aandeelhouders. Hieronder vindt u een 

overzicht van de structuur van onze groep per 1 december 2022 en een overzicht van onze 

aandeelhouders met stemrechtpercentages en de hoeveelheid aandelen. 
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Aandeelhouder Stemrecht Aandelen 

Green Dreamer BV 30,00% 30.003 

QCube BV 30,00% 30.003 

Stichting Administratiekantoor 

Qlayers 

9,99% 9.990 

Akzo Nobel Coatings 

International BV 

10,00% 10.000 

EVCF II Growth Capital BV 20,00% 19.999 

Total 100% 99.995 

Overzicht groepsstructuur en overzicht aandeelhouders 

De certificaten van aandelen die zijn uitgegeven door de STAK zijn voor meer dan de helft in handen van 

(belangrijke) personeelsleden. De rest van de certificaten is in handen van ons.   

3.1.3 Managementstructuur 

Het managementteam bestaat uit drie personen: Josefien Groot (CEO), Ruben Geutjens (CTO) en Jonno 

van der Donk (CFO). Twee strategische adviseurs zijn betrokken die veel ervaring inbrengen op het 

gebied van het opschalen van complexe technologieën, namelijk Marcus Kremers en Richard Borsboom.  
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Josefien Groot is Chief Executive Officer (CEO) en indirect statutair bestuurder van Qlayers Holding 

B.V. Zij is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en in het bijzonder voor de divisies Sales 

& Marketing, Groei en Management. 

Ruben Geutjens is Chief Technology Officer (CTO) en indirect statutair bestuurder van Qlayers Holding 

B.V. Hij is verantwoordelijk voor de algemene R&D-strategie op het gebied van technologie, gebaseerd 

op de input van de markt en de activiteiten. Hij is in het bijzonder verantwoordelijk voor de divisies 

Research, Development en Kwaliteit.  

Jonno van der Donk is Chief Financial Officer (CFO). Jonno heeft een Master degree in de rechten 

(Ondernemingsrecht) en een Master degree in de bedrijfskunde (Innovation & Entrepreneurship). Beide 

studies heeft hij aan de Radboud Universiteit afgerond. Tijdens zijn studie heeft Jonno een online 

marketing bedrijf (Beter Vindbaar BV) opgericht en laten groeien (6 FTE). Jonno heeft uitgebreide 

ervaring in de investeringswereld waarin hij heeft gewerkt als investment manager bij een 

gerenommeerd Venture Capital kantoor in Eindhoven (ECFG). Van nature houdt Jonno ervan om 

structuur te bouwen waardoor met minimale inspanning maximale output gecreëerd kan worden en 

waardoor resources en kosten zo efficiënt en effectief mogelijk ingezet kunnen worden voor snelle groei. 

Jonno’s mindset past op deze manier perfect bij Qlayers’ opschalingsfase.   

Samen met de CEO en CTO is hij verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen Qlayers. In 

het bijzonder is hij verantwoordelijk voor de divisies HR & Organisatie, Finance en Productie.  

Jonno heeft de volgende nevenfuncties: 
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• Directeur Beter Vindbaar B.V. (tijdsbesteding zeer beperkt); en 

• Bestuurder Stichting Brainport Techlaw (tijdsbesteding zeer beperkt).   

Het managementteam geeft leiding aan in totaal 34 FTE. Het team is divers in expertise, know-how, 

ervaring en capaciteiten. Er wordt veel ruimte gegeven voor zelfontwikkeling en aandacht besteed aan 

kernwaarden omtrent duurzaamheid en veiligheid. Hieronder een team foto, waar helaas niet iedereen 

op staat.  

 

Ondanks het feit dat de leden van het managementteam belangrijk zijn voor ons functioneren, hebben 

wij inmiddels een dusdanige omvang bereikt dat de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komt 

door het wegvallen van een van de leden van het managementteam. Emiel Lubbers (Commercial 

Director APAC) brengt veel ervaring binnen als het gaat om onze opschaling van operationele 

activiteiten in de Aziatisch-Pacifische markt. Daarnaast hebben wij sinds kort twee personeelsleden 

fulltime werkzaam die met name veel senioriteit binnenbrengen als het gaat om financial control en 

aftersales support. Dit zijn voor ons essentiële activiteiten voor de volgende groeifase. 
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3.2 Nadere informatie over onze bedrijfsactiviteiten 

3.2.1 Beschrijving van Qlayers Holding 

Wij zijn op 28 augustus 2017 opgericht. Wij zijn een snelgroeiende high-tech hardware scale-up met ons 

hoofdkantoor in Delft. Onze hoofdactiviteit is het houden van de aandelen in en het besturen van onze 

werkmaatschappijen (Qlayers B.V. en Qlayers Pte. Ltd). Qlayers B.V. en Qlayers Pte. Ltd hebben als 

hoofdactiviteiten het ontwikkelen, vervaardigen en verkopen van robots die coating op een robotische 

manier kunnen aanbrengen op industriële oppervlakten, op een zeer gecontroleerde manier zonder 

overspray.  

Het verven van grote industriële oppervlakten, denk aan bladen van windmolens, grote schepen of 

opslagtanks, wordt op dit moment vaak nog handmatig gedaan. Dit resulteert in een proces met 

bepaalde veiligheidsrisico’s, een zekere mate van inconsistentie in de aangebrachte verflaag en een 

minder dan optimale duurzaamheid.  
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Wanneer er geen kwast of verfroller wordt gebruikt, wordt er gebruikgemaakt van spraytechniek. 

Sprayen is een stuk tijd efficiënter dan rollen, maar heeft één groot nadeel: overspray. Overspray is 

verlies van verf doordat dit op een ander oppervlak dan het bedoelde oppervlak terecht komt. Overspray 

kan resulteren in tot wel 50% aan verfverliezen. In de wereldwijde coating industrie wordt “het oplossen 

van het overspray probleem” gezien als heilige graal. Iedereen kent het probleem, maar er is simpelweg 

geen oplossing voor. Dit leidt ertoe dat er op dit moment, wereldwijd, veel meer verf wordt gebruikt dan 

wat daadwerkelijk nodig is om industriële oppervlaktes te voorzien van een hoge kwaliteit verflaag.  

 

Wij bieden een oplossing voor de beperkingen van het handmatige verfproces. Met onze robots kunnen 

grote industriële oppervlakten eenvoudig en efficiënt gecoat worden. De wijze van coating door onze 

robots is veilig, betrouwbaar en milieubewust. De robots brengen automatisch de gewenste hoeveelheid 

coating aan en controleren dit ook. Door de afscherming van de robots gaat bijna geen verf verloren en 

is er nauwelijks sprake van overspray.  
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Met behulp van onze technologie lossen wij het probleem van overspray op. Door gebruik te maken van 

verschillende luchtschermen en slimme vloeistofdynamica technieken, zorgen wij ervoor dat alle verf 

naar het oppervlak gaat, zodanig dat er praktisch geen (circa 1%) overspray vrijkomt. Dit maakt de 

Qlayers’ robots efficiënter dan handmatig coaten (er is minder coating nodig voor dezelfde oppervlaktes) 

en milieubewust (door de reductie in overspray komt er praktisch geen (circa 1%) coating in het milieu 

terecht). Door het gebruik van Qlayers’ robots kan verder de hoeveelheid tijd die menselijke 

schilders/coaters op hoogte doorbrengen met tot wel 80% worden verminderd. De kans op ongelukken 

neemt hierdoor aanzienlijk af.  

Daarnaast is onze technologie, die met een snelheid van 200 vierkante meter per uur coating aanbrengt, 

sneller dan zes schilders die tegelijkertijd manueel de coating aanbrengen met een roller. Hieronder treft 

u een overzicht van de voordelen van onze technologie ten opzichte van andere technieken voor het 

aanbrengen van coating.  

 

 

Onze robots bieden mogelijkheden om, naast het automatisch aanbrengen van verf op een zeer 

gecontroleerde manier, functionaliteiten toe te voegen aan oppervlaktes. Momenteel doen wij onderzoek 

naar het aanbrengen van microstructuren op oppervlakten door middel van onze unieke gepatenteerde 

printtechnologie (bijlage 2 Patentstatus). Microstructuren kunnen functies toevoegen aan 

oppervlakten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanbrengen van een ruwe 

microstructuur op windturbines, waardoor frictie gereduceerd wordt. Dit kan tot wel 5% extra opbrengst 

per windturbine opleveren. Ons uiteindelijke doel is om deze printtechnologie toe te voegen aan de 

huidige robots door deze te leveren aan klanten als een add-on, waarbij extra functionaliteiten kunnen 

worden toegevoegd aan industriële oppervlaktes, geïnspireerd door de natuur. Op deze manier kunnen 

oppervlaktes bijvoorbeeld energie-efficiënter worden gemaakt (geïnspireerd door een haaienhuid), of 

bevriezing tegengaan (zoals bij een pinguïn) of zichzelf schoonhouden (zoals bij een lotusblad).  
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Er zijn veel toepassingen van onze gepatenteerde technologie denkbaar. Het is goed om te beseffen dat 

elk industrieel oppervlak (staal) wordt geverfd. Het gaat hier over een miljardenmarkt die innovaties 

goed kan gebruiken. De robots die wij op dit moment commercieel wereldwijd aanbieden zijn in staat 

om stalen vlakke oppervlaktes te coaten zoals opslagtanks en schepen. Onze volgende productlancering 

zal een vervolg zijn op de zogenoemde 4RM Demonstrator (naam kan nog aangepast worden), welke wij 

geleverd hebben aan een van werelds grootste windturbinefabrikanten Hiermee kunnen complexe 

dubbel gekromde vormen worden gecoat van schepen, windturbines (torens en bladen), vliegtuigen, 

treinen en meer.  

3.2.2 Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten 

In deze paragraaf geven wij een beschrijving van ons verdienmodel, onze klanten, onze belangrijkste 

concurrenten en onze visie op de ontwikkeling van de markt waarop wij actief zijn.  

Ons verdienmodel 

Wij produceren robots voor het aanbrengen van coatings op industriële oppervlakten. De door ons 

geproduceerde robots worden verhuurd aan onze klanten via langdurige leasecontracten (minimaal 3 

jaar). Momenteel zijn wij actief in Europa, de VS en Singapore. In Q1 2023 zullen wij ons eerste project 

in het Midden-Oosten hebben. Wij geven onze klanten de mogelijkheid om de maandelijkse 

leasevergoeding in één keer vooruit te betalen in ruil voor een korting op de totale leasekosten (over de 

leaseperiode). In dat geval wordt de eigendom van de robot tijdelijk overgedragen aan de klant. Na het 

einde van het contract heeft Qlayers de mogelijkheid om de robot terug te kopen tegen een symbolisch 

bedrag. Wij verwachten dat de robots na de periode van 3 jaar met een herinvestering opnieuw kunnen 

worden ingezet. Als het contract eerder eindigt, dan heeft Qlayers het recht om de machine terug te 

kopen tegen een pro rata bedrag gebaseerd op de nog resterende maanden van het contract ten opzichte 

van de vooruitbetaling.    

Wij produceren op dit moment twee soorten robots. Daarnaast hebben wij één robot die in ontwikkeling 

is, maar nog niet commercieel aangeboden wordt. De robots die wij produceren en al commercieel 

aanbieden zijn “model 10Q” en “model 7CS”. Op dit moment hebben wij 9 10Q robots verhuurd welke 
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wereldwijd worden ingezet. De aankomende maanden verwachten wij 5 nieuwe robots te produceren. 

Onze uitdagingen liggen niet aan de verkoop kant, maar aan de operationele kant. Wij kiezen er bewust 

voor om "trager" te groeien, zodat we zeker weten dat we de juiste service en support verlenen aan onze 

klanten wat essentieel is in de conservatieve markten waarin wij actief zijn. In 2023 beogen wij naar 

tenminste 26 operationele robots toe te werken. 

Op dit moment hebben wij een (nieuw) model robot in ontwikkeling. Dit is het “model 4RM” (naam kan 

nog aangepast worden). Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende modellen, naast een 

omschrijving van onze toekomstige ontwikkelingen. 

model 10Q 

De 10Q robot wordt voornamelijk ingezet voor het coaten van opslagtanks. De crawler (rijdende robot) 

hangt vast aan het oppervlak door middel van permanente magneten. De magneten hangen tot op 1cm 

van het oppervlak waardoor de crawler ook over lasnaden en andere ongelijkmatigheden in het 

oppervlak kan rijden. Naast de crawler hangt een kap, ontwikkeld en gepatenteerd door Qlayers om 

coatings aan te brengen met een verwaarloosbare hoeveelheid overspray. De crawler met kap krijgt 

stroom, lucht en verf voorzieningen vanaf een trailer op de grond. De crawler is ook uitgerust met een 

geavanceerde set van sensoren en regeltechniek om coatings met een hoge kwaliteit en snelheid aan te 

brengen waarbij er tegelijkertijd data verzameld wordt over het coatingproces zelf wat gebruikt kan 

worden voor kwaliteitscontrole van de coating. De robots worden verhuurd, inclusief een Service Level 

Agreement (SLA). Het gaat hierbij om langdurige leasecontracten van minimaal 3 jaar. De 

leaseovereenkomst omvat: 

• de lease van de 10Q robot; 

• een training over het gebruik van de 10Q robot; 

• preventief onderhoud aan de 10Q robot (halfjaarlijkse check van het systeem); 

• wereldwijde support, zowel op afstand als op locatie, wanneer de robot niet werkt bij normaal 

gebruik; 

• initiële set consumables (bv. schoonmaak tools, spuittipjes, PPE, etc.) en reserveonderdelen; 

• software. 
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Het model 10Q robot op een opslagtank.  

 

Wij verhuren de 10Q en het servicepakket voor een prijs per maand, waarbij bepaalde services apart 

worden aangeboden.  

 

model 7CS 

De 7CS robot wordt voornamelijk ingezet bij het coaten van schepen. Momenteel is de basis van het 7CS 

systeem vergelijkbaar met het 10Q systeem met het grootste verschil in de ophanging van de robot. 

Het voordeel van deze robot is dat de kwaliteit hoger is dan manueel spuiten en dat externe invloeden 

als wind minimale invloed hebben op het applicatieproces. Deze robots worden geleased, inclusief een 

Service Level Agreement (SLA). Het gaat hierbij om langdurige leasecontracten van minimaal 3 jaar. De 

leaseovereenkomst omvat: 

• de lease van de 7CS robot; 

• een training over het gebruik van de 7CS robot (wordt in sommige gevallen apart aangeboden);; 

• preventief onderhoud aan de 7CS robot (halfjaarlijkse check van het systeem); 

• wereldwijde support, zowel op afstand als op locatie, wanneer de robot niet werkt bij normaal 

gebruik; 

• initiële set consumables (bv. schoonmaak tools, spuittipjes, PPE, etc. ) en reserveonderdelen; 

• software. 
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Het model 7CS dat een schip aan het coaten is.  

 

Wij verhuren de 7CS en het servicepakket voor een prijs per maand.  

 

model 4RM 

Het model dat wij nu nog in ontwikkeling hebben is het model 4RM. Dit model is speciaal ontworpen 

voor het coaten van oppervlaktes van schepen, windturbines, vliegtuigen treinen en meer. Deze robot is 

in staat om complexe oppervlakten te volgen door middel van een closed-loop feedback systeem. Dit 

systeem is uniek in de markt en maakt het mogelijk voor de robot om het coating proces uit te voeren 

zonder dat de robot voorgeprogrammeerd moet worden. Verder is deze robot een alles-in-een pakket 

waarbij de robot enkel voorzien moet worden van stroom en verf.  Deze robot bestaat uit 4 grote 

componenten: de gepatenteerde kap om coatings aan te brengen op een zeer gecontroleerde manier, de 

robotarm, controlesystemen en pompen (Bijlage 2 Patentstatus). Door gebruik te maken van de kap 

minimaliseren we overspray wat het mogelijk maakt om windturbinebladen te coaten met een hoge 

kwaliteit. Het probleem met standard manueel spuiten is dat deze oppervlakten zo groot zijn dat spuiters 

moe worden na verloop van tijd en de kwaliteit niet kunnen bewaren. Het wisselen van spuiters is geen 

optie vanwege het verschil in techniek wat een zichtbare afwijking in kwaliteit geeft. Het voordeel van 

de 4RM is dat deze altijd op dezelfde manier en met dezelfde consistentie coatings kan aanbrengen. Deze 

robots worden geleased, inclusief een Service Level Agreement (SLA). De leaseovereenkomst omvat: 

• de lease van de 4RM robot; 

• een training over het gebruik van de 4RM robot; 

• preventief onderhoud aan de 4RM robot (halfjaarlijkse check van het systeem); 

• wereldwijde support, zowel op afstand als op locatie, wanneer de robot niet werkt bij normaal 

gebruik; 

• initiële set consumables (bv. schoonmaak tools, spuittipjes, PPE, etc.) en reserveonderdelen; 
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• software. 

 

 

 

Een afbeelding van de 4RM robot.  

 

Op dit moment wordt de 4RM robot nog niet commercieel aangeboden. We zijn bezig met een publiek 

(EIC en Nationaal Groeifonds) gefinancierde doorontwikkeling van de 4RM om deze commercieel 

beschikbaar te kunnen maken. Een aantal grote partijen in het maritieme segment heeft interesse 

getoond om een aanbetaling te doen voor de ontwikkeling, omdat zij de significante potentie en 

voordelen zien. Nadat de publieke ontwikkelingsfinanciering binnen is, verwachten wij de 4RM binnen 

een aantal jaar commercieel in te kunnen zetten. 

 

 

 

Microstructuren print technologie 

Wij zijn ook de uitvinder van een gepatenteerde technologie waarmee microstructuren kunnen worden 

geprint. Daarbij kan gedacht worden aan haaienhuid structuren waarmee schepen, windturbines en 

vliegtuigen energie efficiënter kunnen worden gemaakt door het verminderen van wrijvingsweerstand. 

De ontwikkeling van deze technologie is tot op heden met name uit publieke gelden gefinancierd. Op de 



Informatie Memorandum voor de achtergestelde obligaties van Qlayers Holding B.V. d.d. 14-12-22 

29 

langere termijn zullen wij de microstructuren print technologie integreren in onze robots, om zo 

industriële oppervlaktes te verduurzamen en bij te dragen aan de energietransitie.  

 

 

 

Productie 

De productie van onze robots besteden wij uit. Voor de productie van onze robots werken wij samen met 

onze productiepartner Hittech Comac uit Deurne (onderdeel van Hittech Group). Hittech Comac is een 

betrouwbare en flexibele productiepartner die eenvoudig kan opschalen. 

 

Wie zijn onze klanten 

Wij richten ons met name op aannemers/uitvoerders van verf- of coatingopdrachten van grote 

industriële oppervlaktes.  

 

Hieronder staat een overzicht van de grootste klanten in 2021 en in 2022 (tot heden). 

In 2021: 

AkzoNobel (62%) 

Van der Ende Steel Protectors (5%) 

Partner Industrial (32%) 

In 2022 (tot op heden): 

AkzoNobel (88%) 

Braspenning (5%) 

Van der Ende Steel Protectors (4%) 

BrandSafway (3%) 

2022 is voor ons het eerste commerciële jaar na oprichting. De markttractie is groot, wat gepaard gaat 

met sterke groei. Wij willen nog niets zeggen over de omzettoename van dit jaar ten opzichte van vorig 

jaar, aangezien het zou kunnen dat een deel van de verwachte omzet net in het nieuwe jaar valt vanwege 
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de aankomende jaarwisseling. Wat we wel kunnen zeggen is dat  wij een significante sales pipeline 

hebben. Deze pijplijn bestaat uit gekwalificeerde leads, dit betekent geïnteresseerde partijen die ook 

daadwerkelijk een systeem zouden kunnen afnemen. De pijplijn is gebaseerde op wereldwijde sales met 

grote en middelgrote bedrijven. In de pipeline bevinden zich eigenaren van te coaten objecten (asset 

owners), contractors (zij die verf aanbrengen) en distributeurs. Deze pipeline hebben wij gerealiseerd 

zonder dat wij beschikten over een fulltime sales medewerker. Ons sales team bestaat nu nog uit de CEO, 

parttime Business Developer en onze Commercial Director APAC (Asia-Pacific). Leads en aanvragen 

komen binnen via de website, vaak naar aanleiding van Qlayers’ LinkedIn video’s die gepost worden via 

de LinkedIn bedrijfspagina. Hieronder als voorbeeld een door ons geposte video op LinkedIn met bijna 

700 likes en 48 reposts.  

 

Wie zijn onze concurrenten 

Wij zijn niet bekend met andere ondernemingen die op dit moment een werkbare robot hebben die het 

handmatige coatingproces van industriële oppervlakten kan vervangen op een gecontroleerde manier 

met praktisch geen overspray. Wij denken dat wij wat dat betreft een zeer interessante en unieke 

concurrentiepositie hebben. In de tank en marine-markt worden wel al crawlers ingezet voor andere 

toepassingen (zie onderstaand overzicht). Deze partijen zouden hun crawlers kunnen 

doorontwikkelen  zodat deze ook ingezet kunnen worden voor coatingtoepassingen. Op dit moment 

heeft het bedrijf Eddyfi(Canada) een apparaat (crawler) met een dergelijke toepassing op haar website 

staan. Dit apparaat wordt tot op heden niet vermarkt. Daarnaast zijn wij bekend met het bedrijf 

Vertidrive (Nederland). Dit bedrijf heeft een proof-of-concept van een verfrobot ontwikkeld, maar voor 

zover wij weten wordt deze robot niet (verder) doorontwikkeld. 

Het Franse bedrijf Les Companions beschouwen wij niet als directe concurrent. Les Companions richt 

zich niet op het coaten van industriële oppervlakten. De robot van Les Companions is alleen geschikt 
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voor het verven van binnenruimtes van gebouwen. Dit is vanwege de (hogere) eisen die aan industriële 

coating worden gesteld, een markt die onderscheiden moet worden van de markt waar wij ons op 

richten. Voor het coaten van industriële oppervlakten is andere technologie nodig dan die waarover Les 

Companions beschikt.   

Het gebruik van crawlers voor het inspecteren en schoonmaken van grote industriële oppervlakten is 

inmiddels gebruikelijk. Het gebruik van crawlers voor coatingdoeleinden zien wij echter nog niet in de 

markt. Ter illustratie van het commerciele gebruik van crawlers hebben wij onderstaand overzicht 

opgenomen.  

 

Overzicht van de toepassingen van crawlers door de (in)directe concurrentie van Qlayers 

Welke marktontwikkelingen zien wij 

De omvang en groei van de wereldwijde verf en coating markt biedt kansen. Er zijn in de industrie veel 

eindgebruikers met een duidelijke behoefte aan onze producten en diensten. Eindgebruikers willen op 

een efficiënte wijze hun coating aanbrengen en onderhouden op een veilige en milieubewuste manier en 

ervaren problemen hiermee met de huidige beschikbare technieken. Alle partijen in de keten worden 

steeds meer gedwongen om te verduurzamen (minder uitstoot, minder gebruik van chemische 

materialen en minder verspilling), door zowel maatschappelijke druk als door regulering. Onze robots 

dragen hier materieel aan bij. Om een idee te geven bij de grootte van onze markt:  
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• De wereldwijde marktomvang van “global paints and coatings” wordt geschat op ca.  $ 176 

miljard in 2021 (Allied Market Research, 20221). De verwachting is dat dit de komende jaren zal 

stijgen naar $ 228 miljard in 2031. De groei wordt met name verklaard door de groeiende 

economieën in opkomende landen en werelddelen, specifiek Azië. Er is daarbij groeiende 

aandacht van overheden op de verduurzaming van de sector. Er ontstaat wereldwijd nieuwe 

wet- en regelgeving over het gebruik van milieuvriendelijke materialen en Volatile Organic 

Compounds (VOC) emissies.  

• De “Industrial Coatings Market” wordt geschat op ca. $ 102 miljard in 2021 met een forecast 

naar $ 116 miljard in 2026 (Marketsandmarkets.com, 2022)2. Dit wordt met name gedreven 

door de wereldwijde economische groei, hogere levensstandaarden, en groei van de wereldwijde 

bevolking. Ook in deze markt ligt de voornaamste verwachte groei in Azië.  

• De “Marine Coatings Market” bedroeg ca. $ 3,2 miljard in 2016, met een verwachte groei naar 

bijna $ 4 miljard in 2022 (Marketsandmarkets.com, 2022)3. De groei wordt verklaard door de 

groei van het internationale handelsverkeer en toename van het aantal vrachtschepen 

wereldwijd.  

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (SDGs)  

Voor ons is maatschappelijk verantwoord ondernemen enorm belangrijk. Sustainability in de brede zin 

des woords, staat bij ons hoog in het vaandel. Dit jaar hebben wij een SDG analyse laten uitvoeren om 

ons inzichtelijk te maken welke positieve impact wij hebben op de wereld van morgen. Dit onderzoek is 

uitgevoerd door ECFG uit Eindhoven.4 Onze USP-SDGs zijn SDG 9 (Industry, innovation and 

infrastructure) en SDG 12 (Responsible consumption and production). Gemiddeld scoren wij gemiddeld 

een 7 op alle SDGs. Wij hebben in 2021, 100 ton CO2 bespaard (volledige rapportage in Bijlage 3 

Jaarrapportage SDGs).  

 

1 Paints And Coatings Market Share, Trend and Forecast 2031 (alliedmarketresearch.com)  
2 Industrial Coatings Market Size, Share & Trends Report, 2026 (marketsandmarkets.com)  
3 Marine Coatings Market by Resin, Product Type, Application, Region | COVID-19 Impact Analysis | 
MarketsandMarkets 
4 Het SDG onderzoek is uitgevoerd door ECFG Finance & Growth B.V. Dit is de adviestak van ECFG 
Venture Capital B.V. die aandeelhouders is van Qlayers Holding B.V. Tussen de investeringstak en de 
adviestak bestaan chinese walls. Ook is bij het rapport een externe adviseur betrokken geweest.  

https://www.alliedmarketresearch.com/paints-and-coatings-market
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/industrial-coatings-market-746.html?gclid=Cj0KCQiAvqGcBhCJARIsAFQ5ke4UUomC8GdpUD8YHwROncDipEhFXq-Ts_psxnnjI05SgAUOIxjQIZAaAu3WEALw_wcB
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/marine-coatings-market-234885004.html
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/marine-coatings-market-234885004.html
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(Financiële) relaties 

Leningen met gerelateerde partijen 

Wij hebben twee leningen van gerelateerde partijen. Dit zijn de volgende leningen (stand per 30 

september 2022):  

1. Lening Groot-Boon B.V. 

In mei 2018 heeft Qlayers Holding B.V. een lening ontvangen van Groot-Boon B.V., een vennootschap 

van familie van Josefien Groot. De hoofdsom van deze lening was aanvankelijk € 10.000,- en bedraagt 

nu € 4.000,-. De rente is 3,5% per jaar. Per jaar moet € 2.000,- worden afgelost. Deze lening is 

achtergesteld bij de leningen van de Rabobank en zal achtergesteld worden bij de NPEX obligatielening.  

2. Lening CEO 

In december 2020 heeft Qlayers Holding B.V. een lening ontvangen van Josefien Groot. De hoofdsom 

van deze lening was aanvankelijk € 40.000,- en bedraagt nu € 40.409,-. De rente is 1% per jaar. Er is 

geen periodieke aflossing overeengekomen. De looptijd van de lening is onbepaald. Deze lening is 

achtergesteld bij de leningen van Rabobank en zal achtergesteld worden bij de NPEX obligatielening.  

Leningen van derden 

Wij hebben verder nog financiële verplichtingen aan derden. Dit zijn de volgende leningen (stand per 

30 september 2022).  

1. AIL-A lening Rabobank 

In februari 2020 heeft de Rabobank Qlayers B.V. een innovatielening verstrekt. Qlayers Holding B.V. is 

hoofdelijk aansprakelijk onder de lening. De lening mag alleen gebruikt worden voor bedrijfsactiviteiten 

van Qlayers B.V. De hoofdsom van deze lening was aanvankelijk € 75.000,- en bedraagt nu nog steeds 

€ 75.000,-. De looptijd van de lening is zeven jaar. De lening wordt op de laatste dag van de looptijd in 

één keer volledig afgelost. De rente is 7,5% per jaar. In geval van ontbinding, akkoord na verlening van 
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surseance van betaling, een akkoord in faillissement of een akkoord buiten insolventie met betrekking 

tot Qlayers Holding B.V. of Qlayers B.V., is de vordering van de Rabobank onder deze lening 

achtergesteld bij de vorderingen van andere schuldeisers. De lening wordt niet achtergesteld bij: 

schulden die ook zijn achtergesteld (zoals bijvoorbeeld de obligatielening van NPEX), schulden aan 

(directe of indirecte) aandeelhouders of schulden aan een gelieerde vennootschap.  

2. AIL-B Lening Rabobank 

In februari 2020 heeft de Rabobank Qlayers B.V. een innovatielening verstrekt. Qlayers Holding B.V. is 

hoofdelijk aansprakelijk onder de lening. De lening mag alleen gebruikt worden voor bedrijfsactiviteiten 

van Qlayers B.V. De hoofdsom van deze lening was aanvankelijk € 75.000,- en bedraagt nu € 66.250,-. 

De looptijd van de lening is zeven jaar. De lening moet maandelijks worden afgelost, met aflossingen 

van € 1.250,- per maand. De laatste twee jaar zijn aflossingsvrij. De rente is 7,5% per jaar. In geval van 

ontbinding, akkoord na verlening van surseance van betaling, een akkoord in faillissement of een 

akkoord buiten insolventie met betrekking tot Qlayers Holding B.V. of Qlayers B.V., is  de vordering van 

de Rabobank onder deze lening achtergesteld bij de vorderingen van andere schuldeisers. De lening 

wordt niet achtergesteld bij: schulden die ook zijn achtergesteld (zoals bijvoorbeeld de obligatielening 

van NPEX), schulden aan (directe of indirecte) aandeelhouders of schulden aan een gelieerde 

vennootschap.  

3. IBSK-1 Lening Rabobank 

In december 2021 heeft de Rabobank Qlayers B.V. een borgstellingskrediet (in het kader van de BMKB-

regeling) verstrekt. Qlayers Holding B.V. is hoofdelijk aansprakelijk. De lening mag alleen gebruikt 

worden voor de financiering van de verdere groei van de onderneming. Voor de geldlening geldt ook de 

module ‘Geldleningen met een garantie van de Staat’.  De hoofdsom van deze lening was aanvankelijk € 

500.000,- en bedraagt nu € 500.000,-. De looptijd is vijf jaar, met een aflossingsvrije periode van één 

jaar. De lening moet maandelijks worden afgelost met aflossingen van € 10.417,- per maand. De rente is 

4,1% per jaar. De leningen van Josefien Groot, Sandpile B.V., Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 

InnovationQuarter B.V. (COL) en UNIIQ B.V. worden achtergesteld bij deze lening. De NPEX 

obligatielening wordt ook achtergesteld bij deze lening.   

4. IBSK-2 Lening Rabobank 

In juni 2022 heeft de Rabobank Qlayers B.V. een borgstellingskrediet verstrekt. Qlayers Holding B.V. is 

hoofdelijk aansprakelijk. De lening mag alleen gebruikt worden voor de financiering van werkkapitaal. 

De hoofdsom van deze lening was aanvankelijk € 333.000,- en bedraagt nu nog steeds € 333.000,-. De 

looptijd is vijf jaar, met een grace period van één jaar (een grace period is een een periode aan het begin 

van de looptijd van een lening, waarbinnen geen terugbetalingen op de hoofdsom hoeven plaats te 

vinden). De lening moet maandelijks worden afgelost met aflossingen van € 6.938,- per maand. De rente 

is 6,35% per jaar. De leningen van Josefien Groot, Sandpile B.V., Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 

InnovationQuarter B.V. (COL) en UNIIQ B.V. worden achtergesteld bij deze lening. De NPEX 

obligatielening wordt ook achtergesteld bij deze lening 

5. IBSK-3 Lening Rabobank 
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In juni 2022 heeft de Rabobank Qlayers B.V. een borgstellingskrediet verstrekt. Qlayers Holding B.V. is 

hoofdelijk aansprakelijk. De lening mag alleen gebruikt worden voor de financiering van werkkapitaal.  

De hoofdsom van deze lening was aanvankelijk 167.000,- en bedraagt nu €167.000,-. De looptijd is vijf 

jaar, met een grace period van één jaar (een grace period is een een periode aan het begin van de looptijd 

van een lening is, waarbinnen geen terugbetalingen op de hoofdsom hoeven plaats te vinden). De lening 

moet maandelijks worden afgelost met aflossingen van € 3.480,- per maand. De rente is 7,85%. De 

leningen van Josefien Groot, Sandpile B.V., Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter 

B.V. (COL) en UNIIQ B.V. worden achtergesteld bij deze lening. De NPEX obligatielening wordt ook 

achtergesteld bij deze lening 

6. Lening Sandpile B.V. 

In mei 2018 heeft Sandpile B.V. een converteerbare lening verstrekt aan Qlayers Holding B.V. De 

hoofdsom van deze lening was aanvankelijk € 55.000,- en bedraagt nu € 26.938,-. De lening moet 

uiterlijk per 31 maart 2024 terugbetaald zijn. De lening moet per jaar worden afgelost met 3% van de 

omzet. De rente is 3% per jaar. Sandpile heeft in bepaalde gevallen het recht om het nog uitstaande 

leningbedrag onder de voorwaarden van de lening te converteren naar aandelen in Qlayers Holding B.V. 

De lening is achtergesteld bij de leningen van de Rabobank, maar mag wel afgelost worden, zolang aan 

de verplichtingen jegens de Rabobank onder de IBSK leningen wordt voldaan.  

7. Lening UNIIQ  

In november 2018 heeft UNIIQ B.V. een converteerbare lening verstrekt aan Qlayers Holding B.V. 

Qlayers Holding B.V. heeft het recht om de lening te converteren in aandelen wanneer sprake is van een 

uitgifte of vervreemding van aandelen aan een onafhankelijke derde partij tegen een bedrag van 

tenminste € 750.000,-. UNIIQ B.V. heeft het recht om de lening te converteren in aandelen wanneer 

Qlayers Holding B.V. een verplichting onder de lening niet nakomt en 30 dagen na ingebrekestelling 

nog steeds niet is nagekomen. De hoofdsom van deze lening was aanvankelijk € 300.000,- en bedraagt 

nu € 336.742,-. Aflossing vindt plaats vanaf het moment dat de COL lening volledig is afgelost. De lening 

wordt afgelost in 10 gelijke kwartaaltermijnen, waarna de bijgeschreven rente in twee gelijke 

kwartaaltermijnen wordt afgelost. De rente is 8% per jaar. De rente moet ieder jaar voor de helft betaald 

worden. De andere helft wordt bij de hoofdsom opgeteld. De lening is achtergesteld bij de leningen van 

de Rabobank, maar mag wel afgelost worden, zolang aan de verplichtingen jegens de Rabobank onder 

de IBSK leningen wordt voldaan. Deze lening zal worden achtergesteld bij de obligatielening van NPEX.  

8. Corona Overbruggingslening (COL) 

In mei 2020 heeft Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter B.V. een Corona 

Overbruggingslening verstrekt aan Qlayers Holding B.V.. De hoofdsom van deze lening was aanvankelijk 

€ 250.000,- en bedraagt nu € 122.386,65. De lening moet per kwartaal worden afgelost met aflossingen 

van € 30.655,- per kwartaal. Aflossing vond voor het eerst plaats op 30 juni 2022. De rente is 3% per 

jaar. De lening is achtergesteld bij de IBSK leningen van de Rabobank, maar mag wel afgelost worden, 

zolang aan de verplichtingen jegens de Rabobank onder de IBSK leningen wordt voldaan.  

9. Financial lease verfpompen 
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In mei 2020 heeft Rabo Lease B.V een lening verstrekt aan Qlayers B.V. voor de financial lease van twee 

verfpompen. Qlayers Holding B.V. is hoofdelijk aansprakelijk. De hoofdsom van de lening was 

aanvankelijk € 80.100,- en bedraagt nu 43.586,-. De looptijd is vijf jaar. De lening moet per maand 

afgelost worden met aflossingen van € 1.601,- per maand. De rente is 7,54% per jaar.  

10. Financial lease scanning microscope 

In februari 2022 heeft De Lage Landen Vendorlease een lening verstrekt aan Qlayers B.V.  voor de 

financial lease van een scanning microscope. Qlayers Holding B.V. is hoofdelijk aansprakelijk. De 

hoofdsom van de lening was aanvankelijk € 60.000,- en bedraagt nu  € 54.505,-. De looptijd is vijf jaar. 

De lening moet per maand afgelost worden met aflossingen van € 1.155,- per maand. De rente is 6% per 

jaar.  

11. Rekening-courant faciliteit Rabobank 

In juni 2022 heeft de Rabobank Qlayers B.V. een rekening-courant faciliteit van maximaal € 500.000,- 

verstrekt. Qlayers Holding B.V. is hoofdelijk aansprakelijk. Het rekening-courant krediet mag alleen 

gebruikt worden voor bedrijfsactiviteiten. Het rentepercentage is gelijk aan EURIBOR + 6,95%.  Zowel 

Qlayers B.V. als Qlayers Holding B.V. hebben de zekerheden die in de algemene voorwaarden van de 

Rabobank en in de Algemene Bankvoorwaarden staan beschreven gevestigd ten behoeve van de 

Rabobank. Per 30 september 2022 hadden wij geen gebruik gemaakt van het krediet in rekening-

courant.  

Zekerheden 

Qlayers Holding B.V. en Qlayers B.V. hebben tot zekerheid van alles wat Rabobank (Coöperatieve 

Rabobank U.A.) van hen te vorderen heeft of zal krijgen een pandrecht gevestigd op: alle huidige en 

toekomstige bedrijfsmiddelen, alle huidige en toekomstige voorraden en alle huidige en toekomstige 

rechten/vorderingen. Rabo Lease B.V. heeft een pandrecht op verfpompen die Qlayers B.V. en Qlayers 

Holding B.V. leasen. Door middel van een overwaarde arrangement gelden de zekerheden van 

Coöperatieve Rabobank U.A. ook voor Rabo Lease B.V. en vice versa.    

De Lage Landen Vendorlease B.V. houdt de eigendom van de microscoop tot het moment dat alle 

betalingen in verband met de lease overeenkomst door Qlayers B.V. zijn voldaan.  

Onderlinge verhoudingen leningen 

De rangorde van de verschillende leningen hebben wij hieronder weergegeven. In deze rangorde hebben 

we ook de rang van deze obligaties opgenomen. Deze rangorde houdt in dat de lening verstrekkers die 

in de eerste rij zijn opgenomen in het overzicht als eerste een betaling ontvangen indien er sprake is van 

een uitwinningssituatie. Daarna volgt de lening verstrekker uit de tweede rij, enzovoort.     

Rangorde leningen: 

- Eerst: IBSK 1, 2 en 3 Rabobank, Financial lease verfpompen en scanning microscope, Rekening-

courant faciliteit Rabobank;  

- Tweede: AIL leningen A en B Rabobank (in geval van ontbinding, akkoord na verlening van 

(voorlopige) surseance van betaling, een akkoord in faillissement of een akkoord buiten 
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insolventie met betrekking tot Qlayers B.V. of Qlayers Holding B.V., achtergesteld bij de 

eersterangs leningen);  

- Derde: NPEX obligatielening, COL lening, Lening Sandpile B.V.  

- Vierde: Lening CEO, Lening Groot-Boon B.V., Lening UNIIQ.   

Let op: Omdat de obligaties zijn achtergesteld bij bancaire financieringen geldt het volgende wanneer 

wij in de toekomst geld lenen van banken. Die partijen hebben dan met voorrang boven u als 

obligatiehouder recht op betaling van de rente en terugbetaling van de leningen. Dan geldt dat als er nog 

geld over is, u, samen met de andere beleggers in de obligaties en de andere leningen van gelijke rang, 

recht heeft op betaling van de rente en terugbetaling van de lening.  

Lenen wij in de toekomst geld van banken? Dan kunnen wij dus afspreken dat die banken 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. 

Lenen wij in de toekomst geld van banken, aandeelhouders of anderen? Dan zullen wij u hierover 

informeren middels een bericht op de website van NPEX. 

3.3 Nadere informatie over de besteding van de opbrengst en kosten 

Wij willen maximaal € 999.500,- lenen van beleggers. Wij willen minimaal €500.000 lenen van 

beleggers. Onze uitdagingen liggen niet aan de verkoopkant, maar aan de operationele kant. Het snel 

opschalen, tegelijkertijd een wereldwijde markt bedienen en hoogwaardige lokale ondersteuning bieden 

zijn de uitdagingen voor ons. De NPEX financiering van € 999.500,- zal ons in staat stellen een effectieve 

en efficiënte wereldwijde organisatie uit te rollen die naar onze verwachting zal resulteren in een snellere 

omzetgroei. 

Samengevat zal de NPEX-financiering op de volgende manier worden gebruikt: 

• Operationeel: Versterking van het team als het gaat om operaties, wereldwijde schaalvergroting, 

technische klantenondersteuning en accountmanagement om lokale ondersteuning van hoge 

kwaliteit (op afstand en ter plaatse) mogelijk te maken. 

• Operationeel: Het opzetten van service en onderhoudsactiviteiten in de focus regio’s (met 

significant marktpotentieel waar al markttractie is): Noord-Amerika, Midden-Oosten en 

Zuidoost-Azië. Europa zal worden beheerd vanuit ons hoofdkantoor in Nederland. 

• Voorraad: Beschikbare reserveonderdelen (spare parts) in elke geselecteerde regio om 

downtime te minimaliseren en de output voor klanten te maximaliseren. Het is essentieel om 

de voorraad te optimaliseren.  

 

Om voorbereid te zijn op hick-ups en om een merk van hoge kwaliteit naar de markt te brengen, streven 

wij naar een uitstekende service-ervaring voor klanten en distributeurs: snelle respons, professionele 

documentatie en voldoende middelen en materiaal. Hiermee is ons team klaar om de wereldwijde markt 

voor industriële coatingtoepassingen te veroveren.  
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In de tabel hieronder hebben wij uitgelegd hoe wij het minimum- en maximumbedrag willen besteden. 

Onder de tabel hebben wij uitgelegd waarom wij het minimum- en maximumbedrag zo willen besteden. 

Hier willen wij het geld 

aan besteden 

Als wij €500.000,- lenen, 

willen wij dit als volgt 

besteden 

Als wij €999.500,- 

lenen, willen wij dit 

als volgt besteden 

• Operationele kosten  € 285.000 € 570.000  

• Voorraad € 145.000 € 300.000    

• Werkkapitaal € 70.000 € 129.500 

Totaal € 500.000 € 999.500  

 

Het totaal te besteden komt uit op  € 999.500, rekening houdend met de kosten van NPEX inclusief te 

betalen rentes.  Deze kosten en rentes zijn meegenomen in de werkkapitaalbegroting zoals hierboven 

weergegeven.  

Uw inleg, de obligatielening, gaat tot ons vermogen behoren. Als wij alle 1.999 obligaties kunnen 

uitgeven dan zullen wij voor een bedrag van € 49.085,- kosten ten aanzien van de uitgifte hebben. Dat 

betekent dat van elke euro van uw inleg een bedrag van € 0,049  wordt gebruikt om kosten af te dekken. 

De kosten zijn als volgt opgebouwd: 

- Kosten voor de corporate finance check € 6.000,-;  

- Kosten voor juridisch advies € 10.600,-;  

- Kosten voor de succes fee aan NPEX. Maximaal € 29.985,-;  

- Kosten voor de set-up fee van NPEX € 2.500,-. 

Tevens zijn er jaarlijkse kosten verbonden aan de notering op de NPEX beurs, te weten 1% over de 

geplaatste lening, maximaal € 9.995,- per jaar en daarnaast worden kosten gemaakt uit hoofde van de 

obligatiehouders trustakte ter hoogte van € 1.600 per jaar. 

3.4 Informatie over het handelsplatform NPEX 

3.4.1 NPEX B.V. 

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

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

administratie van NPEX staat welke achtergestelde obligaties u heeft. Koopt u onze achtergestelde 

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.  
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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, 7e etage, aan het Prinses Margrietplantsoen 44 in (2595 BR) Den 

Haag. NPEX is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Het 

nummer is 27317234. 

3.4.2 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. 

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, 7e etage, aan het Prinses 

Margrietplantsoen 44 in (2595 BR) Den Haag. Stichting NPEX Bewaarbedrijf is ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Het nummer is 34320054. 

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



Informatie Memorandum voor de achtergestelde obligaties van Qlayers Holding B.V. d.d. 14-12-22 

40 

3.4.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Wat doet de Stichting? 

Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de belangen van alle obligatiehouders. Dit doet zij in 

overeenstemming met de als bijlage 1 aan deze informatie memorandum gehechte trustakte.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen is onafhankelijk van (de bestuurders van) Qlayers  Holding B.V. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijke belang van de beleggers. U geeft 

Stichting Obligatiehoudersbelangen toestemming om u te vertegenwoordigen jegens ons. 

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. 

Vergaderingen 

Stichting Obligatiehoudersbelangen organiseert vergaderingen van beleggers in deze achtergestelde 

obligaties. U kunt daarover meer lezen in de als bijlage 1 aan deze informatie memorandum gehechte 

trustakte en in hoofdstuk 6. 

Contactgegevens 

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.  
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4 INFORMATIE OVER DE FINANCIËLE SITUATIE VAN DE UITGEVENDE 

INSTELLING 

Wij zijn actief sinds augustus 2017. Wij hebben voor het eerst in 2018 een jaarrekening opgesteld. De 

volgende financiële informatie is de meest recent beschikbare informatie van ons. Deze informatie heeft 

betrekking op de afgelopen twee boekjaren 2021 en 2020 en de meest recente informatie van het huidige 

jaar 2022.  

Onze accountant heeft de jaarrekeningen over 2020 en 2021 samengesteld en voorzien van een 

samenstellingsverklaring. De laatste jaarrekening over 2021 is door onze algemene vergadering van 

aandeelhouders vastgesteld op 2 juni 2022. De jaarrekeningen over de periode 2020-2021 zijn te 

raadplegen op de website van NPEX. De door ons over de periodes 2020 en 2021 opgestelde 

jaarrekeningen en door onze aandeelhouders vastgestelde jaarrekeningen zijn enkelvoudige 

jaarrekeningen. Wij hebben ten behoeve van dit informatie-memorandum ook een geconsolideerde 

versie van de cijfers van ons en van Qlayers B.V. laten opstellen. Deze geconsolideerde versie van de 

cijfers is voorzien van een samenstellingsverklaring van onze accountant. Voor volgende boekjaren 

zullen wij ook een geconsolideerde jaarrekening opmaken met een samenstellingsverklaring. In de 

navolgende paragrafen zullen wij de definitieve cijfers over de periodes 2021 en 2020 en de voorlopige 

interne cijfers over de periode van 1-1-2022 tot en met 30-9-2022 presenteren en kort toelichten. 

4.1 Balans 

De tussentijdse cijfers dateren van cijfers 30 september 2022. 

4.1.1 Activa en passiva 

 

 
 30.09.2022  31.12.2021  31.12.2020  

 
   

    

 
 €  €  €  

 
   

    
Vaste activa    

    
     

 
 

 
     

 
 

 
Financiële vaste activa  -  -  -   

Immateriële vaste activa 
 

645.006 
 

552.283 
 

244.058  
 
  

Materiële vaste activa  350.831  520.144  193.853   
Totaal vaste activa  995.837  1.072.427  437.911  

 
   

    

 
   

    

Vlottende activa 

   

    
Voorraden  501.855  296.740  0  
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Debiteuren  116.542  110.417  100.000  
Belastingen  66.577  81.489  41.095  
Overige vorderingen  142.460  119.658  75.254  
Totaal vlottende activa  827.434  608.304  216.349  

 
   

    

 
   

    
Liquide middelen   16.915  137.947  42.268  

 
   

    

 
   

    

Totaal activa  1.840.186  1.818.678  696.528  

 
   

    
 

 30.09.2022  31.12.2021  31.12.2020  

 €  €  €  
       

Eigen vermogen       

Eigen vermogen  -291.070  456.953  -490.881  
    

 
 

 
    

 
 

 

    
    

 
  

    
Langlopende schulden   

    
Leningen familie 42.409  42.409  44.009  
Lening Sandpile B.V. 0  26.938  32.079  

Lening UNIIQ 336.742  336.742  324.742  

Lening COL 30.423  91.965  159.153  

Innovatieleningen Rabobank 126.250  137.500  150.000  

Borgstellingskredieten Rabobank 874.993  0  0  

Financial lease equipment 71.417  40.190  55.678  

       

 1.482.234  675.744  765.661  

 
  

    
Kortlopende schulden   

    
Aflossingsverplichtingen 287.284  130.358  126.115  
Handelscrediteuren 247.876  190.990  128.621  
Te betalen loonheffing 20.704  12.977  9.628  
Lening investeerder 0  100.000  0   
Vooruit ontvangen bedragen 0  164.392 

 
50.000 

 
Te ontvangen facturen 0  5.523 

 
79.575 

 
Vakantiegeld en -dagen 53.366  53.511 

 
21.459 

 
Overige schulden 39.792  28.230 

 
6.350 

 
    

 
 

 
      

 

      
 649.022  685.981  421.748  
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Totaal passiva 1.840.186  1.818.678  696.528  
 

4.1.2 Eigen vermogen en vreemd vermogen 

Het eigen vermogen per 30.09.2022 is negatief en bedraagt € -291.070. Het eigen vermogen is in de 

periode 2021 ten opzichte van 2020 toegenomen. Dit komt door aanvullende investeringen van onze 

aandeelhouders. De exacte bedragen kunnen wij niet noemen omdat wij hierover geheimhouding 

hebben afgesproken met onze aandeelhouders. 

Het vreemd vermogen per 30.09.2022 bedraagt € 2.131.256 en bestaat uit: 

• Leningen familie: € 44.409, waarvan € 42.409 langlopend en € 2.000 kortlopend (het 

kortlopende deel van de hier genoemde financieringen valt telkens onder de post 

‘aflossingsverplichtingen’ op de balans)  

• Lening Sandpile B.V.: € 26.938, waarvan € 0 langlopend en € 26.938 kortlopend 

• Lening UNIIQ: € 336.742, waarvan € 336.742 langlopend en € 0 kortlopend 

• Lening COL: € 122.387, waarvan € 30.423 langlopend en € 91.964 kortlopend 

• Innovatieleningen Rabobank: €141.250, waarvan € 126.250 langlopend en € 15.000 kortlopend 

• Borgstellingskredieten Rabobank: € 1.000.000, waarvan € 874.993 langlopend en € 125.007 

kortlopend 

• Financial lease equipment: €97.792, waarvan € 71.417 langlopend en € 26.375 kortlopend  

• Handelscrediteuren: € 247.876 

• Te betalen loonheffing: € 20.704 

• Te betalen vakantiegeld en – dagen: € 53.366 

• Overige schulden: € 39.792 

De solvabiliteit (de ratio tussen het eigen vermogen en het balanstotaal) is -16% 

In 2021 hebben wij een kortlopende lening van € 100.000 ontvangen van een investeerder. Dit betrof 

een overbruggingskrediet dat direct in de navolgende maand afgelost is, nadat debiteurenbetalingen 

binnenkwamen. 

4.1.3 Werkkapitaal 

Het werkkapitaal is positief en bedraagt per 30.09.2022 € 195.327 en bestaat uit: 

• Vlottende activa € 827.434; 

• Liquide middelen € 16.915; 

• Minus crediteuren € 247.876; 

• Minus aflossingsverplichtingen binnen een jaar: € 287.284 

• Minus overige kortlopende schulden € 113.862. 

Het bedrag aan uitstaande leningen dat is achtergesteld bij een (eventuele) bancaire financiering (maar 

niet bij deze obligatielening is € 149.325. Dit betreft de volgende leningen: 
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• Lening Sandpile B.V.: € 26.938 

• Lening COL: € 122.387 

Het bedrag aan uitstaande leningen dat is achtergesteld bij een (eventuele) bancaire financiering en van 

hogere rang is dan de obligaties is € 0. 

Wij hebben zekerheden verstrekt voor de leningen van de Rabobank. Dit betreft de volgende 

zekerheden:  

• Huidige en toekomstige bedrijfsmiddelen 

• Huidige en toekomstige voorraden 

• Huidige en toekomstige rechten/vorderingen; 

Daarnaast heeft Rabo Lease B.V. een pandrecht op verfpompen die wij en Qlayers B.V. leasen. 

 

4.2 Resultatenrekening 

De volgende informatie ziet op de periode van 01.01.2022 tot en met 30.09.2022, met vergelijkende 

cijfers over 2021 en 2022 en is de meest recent beschikbare informatie. 

 
 

    

Winst-  en verliesrekening 
01.01.2022 

t/m 30.09.222 2021  2020  

 
 

    

 
€ €  €  

 
 

    

Omzet 1.732.290 206.080  400.000  

Inkoopwaarde van de omzet 1.124.657 45.437  396.097  

 
 

    

 607.633 160.643  3.903  

Brutomarge  
    

Andere bedrijfsopbrengsten 305.602 137.838  85.451  

      

Operationele kosten 1.482.307 631.644  345.920  

Afschrijvingen 155.234 117.993  19.093  

Totaal kosten 1.637.541 749.637  365.013  

 
 

    

Bedrijfsresultaat -724.306 -451.156  -275.653  

 
 

    

Rentelasten 48.718 51.009  43.004  

 
       

Resultaat vóór belasting -773.024 -502.165  -318.663  

 
 

    

Belasting 0 0  0  

 
 

    

Resultaat na belasting -773.024 -502.165  -318.663  

 
 

    
Toelichting winst- en verliesrekening 
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Netto-omzet 

Omzet in 2022 betreft omzet uit  verhuur van coating robots (zoals omschreven in 3.2.2), alsmede uit 

betaalde demonstratieprojecten. Omzet in 2021 betreft omzet uit verhuur van coating robots, alsmede 

uit betaalde demonstratieprojecten. Omzet 2020 betreft de omzet uit verkoop van een demonstrator 

systeem. De (netto) omzet is in 2022 (enorm) toegenomen ten opzichte van 2021 en 2020 omdat wij in 

2022 ons eerste jaar van commercialisering hebben. In de periode daarvoor waren onze robots nog niet 

commercieel inzetbaar. 

Inkoopwaarde van de omzet 

Betreft de materiaalkosten van verkochte machines en de direct aan verhuur en demonstratieprojecten 

toerekenbare kosten. 

Brutomarge 

Brutomarge in 2020 is laag, omdat het demonstrator systeem ongeveer tegen kostprijs is verkocht. 

Brutomarge in 2021 is procentueel hoog, omdat dit marge is op verhuur van coating robots. In 2022 is 

de procentuele marge lager, omdat een belangrijk deel van de coating robots op huur-verkoopbasis in 

de markt zijn gezet (zie paragraaf 3.2.2). 

Andere bedrijfsopbrengsten 

Betreft subsidie-inkomsten en prijzengeld. 

Operationele kosten 

Betreft o.a. loonkosten, kosten voor huisvesting, advieskosten, verkoopkosten en overige kosten. Stijging 

van de operationele kosten wordt met name gedreven door sterke groei.  

Afschrijvingen 

Betreft afschrijvingen op vaste materiële en immateriële activa. 

Bedrijfsresultaat 

Er wordt nog veel geïnvesteerd in productontwikkeling en groei, wat leidt tot een negatief resultaat. Wij 

kiezen er expliciet voor om de opbrengsten van ons verdienmodel van de crawler (1oQ en 7CS) de 

komende jaren te herinvesteren in productontwikkeling (4RM) en groei (internationalisering) om zo 

meer van de beschikbare markt te kunnen bedienen. 

Rentelasten 

Rentelasten zijn gestegen door nieuw aangetrokken bancaire leningen. 

Belastingen 

Tot op heden zijn er nog geen belastbare winsten gerealiseerd. De verrekenbare verliezen worden 

verdisconteerd wanneer er belastbare winst wordt gerealiseerd.  
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Resultaat na belastingen 

Zie toelichting onder bedrijfsresultaat. 

4.3 Informatie die ziet op de situatie na uitgifte 

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

De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting € 999.500. Het bedrag aan eigen vermogen dat 

wordt ingebracht is € 0. 

Er wordt naast de obligatielening op dit moment geen additionele financiering aangetrokken. Wel 

hebben wij subsidies aangevraagd voor de ontwikkeling van nieuwe productielijnen (4RM robot en 

microstructuren print technologie).  

Na de uitgifte van de achtergestelde obligaties is de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd 

vermogen € -291.070 eigen vermogen en € 3.130.756 vreemd vermogen (eigen vermogen bedraagt 

9,28% van het vreemd vermogen).  

Na de uitgifte van het de achtergestelde obligaties bedraagt het werkkapitaal € 1.316.745 en bestaat uit: 

• Vlottende activa € 781.340; 

• Liquide middelen € 967.415; 

• Minus crediteuren € 186.744; 

• Minus overige kortlopende schulden € 245.266 

Dividendbeleid 

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

aandeelhouders. Ook zullen tijdens de looptijd van deze obligatielening geen andere onttrekkingen ten 

behoeve van aandeelhouders plaatsvinden.   

5 INFORMATIE OVER DE AANBIEDING EN INSCHRIJVING 

Heeft u dit informatie memorandum gelezen? En wilt u de achtergestelde 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/effectenbeurs/qlayers. 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 25 januari 2023 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 



Informatie Memorandum voor de achtergestelde obligaties van Qlayers Holding B.V. d.d. 14-12-22 

47 

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. U moet uiterlijk op 1 februari 2023 om 17:00 uur hebben 

betaald. Hoe eerder u betaalt, hoe groter de kans dat u obligaties krijgt. Dat leggen wij hieronder, 

na het tijdschema, verder uit.  

Wij gebruiken het volgende tijdschema: 

Woensdag 25 januari 2023 om 17:00 uur 

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

de betaling van u hebben ontvangen. 

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

Woensdag 1 februari 2023 2022 

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.  

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.  

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 1 

februari 2023. 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. 
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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 

€ 500.000 lenen. Hebben wij niet genoeg inschrijvingen? Dan zullen wij de aanbieding stoppen. Dat 

mogen wij besluiten.  

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

(www.npex.nl/effectenbeurs/qlayers). 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.  
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6 VERGADERINGEN VOOR BELEGGERS 

Alle informatie over de vergadering voor beleggers staat in de trustakte. Deze trustakte vindt u onder 

bijlage 1 van dit informatie memorandum. 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.  

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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7 WIE ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR DIT INFORMATIE MEMORANDUM?  

Wij zijn verantwoordelijk voor de informatie in dit informatie memorandum. Wij verklaren dat voor 

zover ons bekend de gegevens in dit informatie memorandum in overeenstemming zijn met de 

werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit informatie 

memorandum zou wijzigen. 

8 WELK RECHT GELDT? 

Voor de afspraken met ons over de achtergestelde obligaties geldt het Nederlands recht. Ook geldt het 

Nederlandse recht voor alle informatie die u krijgt van ons over de achtergestelde obligaties. 

9 HEEFT U EEN KLACHT? 

Hebt u een klacht of opmerking? Laat ons dat dan meteen weten. U kunt ons een e-mail sturen: 

info@qlayers.com. U kunt ook een brief sturen naar: 

Amperèweg 2, 2627 BG, Delft 

Komt u er niet uit met ons? Dan is de rechter in Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van het geschil. 

10 MEER INFORMATIE DIE OOK BIJ DEZE AANBIEDING HOORT 

De volgende informatie van Qlayers Holding B.V. hoort ook bij deze aanbieding en het informatie 

memorandum: 

• de akte van oprichting en de statuten van Qlayers Holding B.V.; 

• een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Qlayers Holding B.V.; 

• de jaarrekening van Qlayers Holding B.V. met accountantsverslag over de periodes 2020 en 

2021; 

• de statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen; en  

• de comfort letter van Akzo Nobel. 

Zolang de lening loopt vindt u al deze informatie op de website van NPEX: 

www.npex.nl/effectenbeurs/qlayers. De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk.  

Voor zover dit informatie memorandum hyperlinks bevat naar andere website, dan geldt dat de 

informatie op die websites geen onderdeel uitmaken van dit informatie memorandum. 

In dit informatie memorandum 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 1 TRUSTAKTE 

Partijen:   

 

1. Qlayers Holding een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands 

recht, met statutaire zetel in Delft, Nederland en kantoorhoudende aan Ampèreweg 2, 

ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 69482756 (“Qlayers”),  

 

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. Qlayers geeft voor maximaal € 999.500,- obligaties uit. De lening bestaat uit maximaal 1.999 

obligaties met een nominale waarde van € 500,- 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 in deze 

obligaties ten opzichte van Qlayers. Daarvoor krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen op grond 

van een privatieve last de bevoegdheden en taken die in deze trustakte staan.  

Deze trustakte met de daarin opgenomen rechten en verplichtingen is dus uitsluitend bedoeld 

voor de beleggers in deze obligaties. 

 

C. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt niet alleen de gezamenlijke belangen van de 

beleggers in deze obligaties. 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.  

 

Qlayers en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende met elkaar af: 

 

1. Eigenschappen van de obligaties 
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De afspraken over de obligaties staan in het prospectus.  

 

2. Qlayers heeft een schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen: de parallelle 

schuld  

 

2.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt hierbij een exclusief en zelfstandig recht op betaling 

door Qlayers van alle bedragen die Qlayers moet betalen aan de beleggers op grond van de 

afspraken in het prospectus.  

 

2.2 De schuld die Qlayers heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen is gelijk aan de totale schuld 

die Qlayers aan de beleggers heeft. De totale schuld is het bedrag van de lening en de rente die 

Qlayers aan de beleggers moet betalen. De vergoeding die Qlayers aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen betaalt voor haar werkzaamheden volgens artikel 16, telt hier niet mee. 

Betaalt Qlayers rente of betaalt Qlayers de lening terug aan de beleggers? Dan gaat de totale schuld 

aan de beleggers omlaag. De totale schuld die Qlayers heeft aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen gaat dan ook automatisch met dat bedrag omlaag. 

 

2.3 Is Qlayers ten opzichte van de beleggers in verzuim? Of is een vordering opeisbaar door de 

beleggers? Dan is Qlayers ook in verzuim jegens Stichting Obligatiehoudersbelangen dan wel is 

de vordering van Stichting Obligatiehoudersbelangen op Qlayers ook opeisbaar. 

 

3. Qlayers moet eerst betalen aan de beleggers 

 

3.1 Qlayers 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 Qlayers de betalingsafspraken met de beleggers niet nakomt.  

 

Dan moet Qlayers aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag zij niet aan de 

beleggers betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van Qlayers aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen gelden als een betaling aan de beleggers. 

 

3.2 Betaalt Qlayers aan Stichting Obligatiehoudersbelangen? Dan moet Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de beleggers hierover zo snel mogelijk informeren. 

 

4. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen 

 

4.1 Qlayers moet de beleggers in deze obligaties rente betalen en de lening terugbetalen.  

Krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen hiervoor een bedrag van Qlayers, die Stichting 
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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 Qlayers. Dat geldt alleen 

voor bedragen waarvan vast staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen die niet hoeft terug te 

betalen aan Qlayers. 

 

4.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de ontvangen bedragen ten behoeve van deze obligaties 

zo snel mogelijk doorbetalen aan de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen gebruikt 

daarvoor de informatie die zij van Qlayers 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.   

 

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.  
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5. Bij een conflict staat het gezamenlijk belang van de beleggers in deze obligaties 

voorop  

 

5.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden 

in het gezamenlijk belang van de beleggers in deze obligaties.  

 

5.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal aan de beleggers jaarlijks in de vergadering verslag doen 

van de door haar uitgevoerde taken en werkzaamheden.  

 

6. Qlayers moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren  

 

Qlayers moet Stichting Obligatiehoudersbelangen dezelfde informatie geven als de beleggers.  

 

7. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet informatie geven aan de beleggers  

 

7.1 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.  

 

7.2 Wanneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen tijdens een vergadering 

de beleggers moet informeren, dan doet Stichting Obligatiehoudersbelangen dat mondeling of 

schriftelijk tijdens de vergadering.  

 

8. De afspraken over de obligaties kunnen veranderen 

 

8.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met Qlayers de afspraken over de obligaties veranderen. 

De beleggers zijn aan deze veranderingen gebonden als het volgende geldt: 

 

1. Minimaal 50% plus één van de beleggers die gestemd hebben, 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. 

 

8.2 De beleggers mogen niet zelf met Qlayers de afspraken over de obligaties wijzigen.  
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9. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als Qlayers de 

afspraken niet nakomt 

 

9.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de betalingsverplichtingen over de 

obligaties en de afspraken in deze trustakte eisen van Qlayers.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische procedure starten tegen Qlayers. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal dit in eigen naam doen en niet in naam of in opdracht van 

de beleggers.  

 

9.2 De beleggers mogen niet zelf een juridische procedure starten tegen Qlayers of tegen de 

bestuurders van Qlayers, als Qlayers de afspraken niet nakomt. De beleggers doen hierbij 

onherroepelijk afstand van het recht om een juridische procedure tegen Qlayers of tegen de 

bestuurders van Qlayers te starten. 

 

9.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de gezamenlijke belangen behartigen van de beleggers in 

juridische procedures of officiële vergaderingen, bijvoorbeeld in een vergadering van crediteuren 

als Qlayers failliet gaat.  

 

 

9.4 Deze trustakte geldt als een overeenkomst in de zin van artikel 2:346, eerste lid, onderdeel e. 

Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen bevoegd is tot het 

indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken 

van Qlayers Holding B.V. (enquête), zoals beschreven in artikel 2:345, eerste lid, Burgerlijk 

Wetboek 
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10.   Als Qlayers de verplichtingen niet nakomt 

 

10.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente opeisen als Qlayers in verzuim is. 

Qlayers is in verzuim als het volgende geldt: 

 

1. Qlayers heeft de lening niet of niet op tijd terugbetaald. Of Qlayers 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 Qlayers hiervoor schriftelijk in gebreke gesteld, 

en 

 

3. Qlayers is niet alsnog binnen 14 dagen na de ingebrekestelling de afspraken nagekomen. 

 

10.2 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 Qlayers is aangevraagd of als Qlayers failliet is verklaard.  

Of als Qlayers (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of een stille bewindvoerder is 

aangesteld, of als Qlayers een besluit tot ontbinding heeft genomen, of als er een WHOA 

procedure ten aanzien van Qlayers is gestart. 

 

2. Als Qlayers een vergunning nodig heeft voor haar bedrijf, maar deze vergunning niet heeft. 

Of als Qlayers die vergunning verliest of niet meer aan de voorwaarden van de vergunning 

voldoet.  

 

3. Als Qlayers zich niet aan de wet houdt. 

 

4. Als Qlayers in strijd handelt met de wet door een lening te hebben of door een lening aan 

te gaan. 

 

5. Als Qlayers een licentie nodig heeft voor haar bedrijf en deze niet heeft. Of als Qlayers de 

licentie verliest of niet meer aan de voorwaarden van de licentie voldoet. 

 

6. Als Qlayers afspraken over een andere lening niet nakomt. 

 

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

Obligatiehoudersbelangen of de beleggers heeft verstrekt, of als Qlayers voor de beleggers 

essentiële informatie niet of niet tijdig publiceert. 
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8. Als een bestaande aandeelhouder of een derde meer dan 50% van de aandelen of het 

stemrecht krijgt in Qlayers of een bedrijf uit de groep.  

 

9. Als Qlayers geld leent aan een derde. Of als Qlayers afspreekt dat zij voor een derde gaat 

betalen (garant stellen). Of als Qlayers zekerheid geeft aan een derde, behalve 

factoringmaatschappijen en financiële ondernemingen als bedoeld in de Wet op het 

financieel toezicht. Met een derde wordt niet bedoeld een dochtervennootschap van 

Qlayers.  

 

10. Als Qlayers 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. 

 

10.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen en een stemming 

organiseren als sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 10.1 of 10.2. 

 
11.  Wanneer wordt een vergadering of een stemming gehouden? 

 

11.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal binnen vier maanden nadat zij de jaarrekening van 

Qlayers heeft gekregen een vergadering bijeenroepen. Qlayers moet Stichting 

Obligatiehoudersbelangen de jaarrekening binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar 

verstrekken.  

 

11.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen of stemming organiseren 

als beleggers die gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de uitgegeven obligaties hierom 

schriftelijk verzoeken. Roept Stichting Obligatiehoudersbelangen niet binnen twee weken na 

ontvangst van dit schriftelijk verzoek een vergadering bijeen of organiseert zij niet binnen deze 

termijn een stemming? Dan mogen de beleggers die dit hebben verzocht, zelf de vergadering 

bijeenroepen volgens de regels van deze trustakte.  

 

11.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als Qlayers 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 Qlayers de vergadering bijeenroepen volgens de regels van deze trustakte. 
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11.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen of stemming organiseren 

wanneer dat in deze trustakte staat. De vergadering of stemming moet plaatsvinden binnen vier 

weken nadat de gebeurtenis die hiertoe aanleiding gaf, plaatsvond. Behalve als het gaat om de 

vergadering of stemming als bedoeld in artikel 11.1 of 11.2. 

 

11.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag vaker een vergadering bijeenroepen of stemming 

organiseren als dit volgens haar oordeel in het gezamenlijke belang van de beleggers of Qlayers is.

  

 

11.6 Heeft Qlayers meerdere obligatieleningen waarbij Stichting Obligatiehoudersbelangen beleggers 

vertegenwoordigt? Dan zal Stichting Obligatiehoudersbelangen voor iedere obligatielening altijd 

een afzonderlijke vergadering organiseren als zich naar het oordeel van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen een bijzondere omstandigheid voordoet en in ieder geval bij een 

voorstel voor het veranderen van de afspraken over de obligaties, het veranderen van zekerheden 

als die zijn verstrekt of als Qlayers de afspraken met de beleggers en/of Stichting 

Obligatiehoudersbelangen niet nakomt of dreigt niet te na komen.   

 

11.7 Stemmingen worden niet gecombineerd met stemmingen van andere obligatieleningen als 

Qlayers die heeft. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal voor iedere obligatielening altijd een 

afzonderlijke stemming organiseren. 

 

12. Hoe wordt de vergadering bijeengeroepen? 

 

12.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen roept de beleggers op voor een vergadering met een  

e-mail naar de beleggers.  

 

12.2 De oproeping voor de vergadering bevat de agenda met onderwerpen en het adres waar de 

vergadering wordt gehouden of de inloggegevens als de vergadering via internet plaatsvindt.  

 

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.  

 

13. Hoe wordt de vergadering gehouden? 

 

13.1 De vergadering wordt gehouden op het kantoor van Qlayers 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.  
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13.2 De vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder van Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

Als geen bestuurder van Stichting Obligatiehoudersbelangen aanwezig is, kiest de vergadering zelf 

haar voorzitter. 

 

13.3 De notulen van de vergadering worden gemaakt door een notulist die wordt aangewezen door de 

voorzitter.  

 

13.4 De notulen worden binnen vier weken na de vergadering op de website van Qlayers of NPEX 

(www.npex.nl) geplaatst.  

 

13.5 De vergadering is toegankelijk voor de beleggers en de bestuurders van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. De voorzitter van de vergadering mag alle andere personen de toegang 

tot de vergadering weigeren zonder dit te hoeven motiveren en zonder hierover verantwoording 

te hoeven afleggen aan de vergadering.  

 

13.6 De beleggers hebben spreekrecht in de vergadering.  

 

14. Wie mogen er stemmen? 

 

14.1 Elke obligatie geeft recht op één stem. Alle beleggers worden in de gelegenheid gesteld om te 

stemmen.  

 

14.2 Stemmingen vinden elektronisch plaats (bijvoorbeeld per e-mail) en zijn vertrouwelijk. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen deelt niet met andere beleggers of derden hoe een individuele belegger 

gestemd heeft. 

 

14.3 Beleggers worden via e-mail opgeroepen om te stemmen. Deze e-mail beschrijft in begrijpelijke 

taal in ieder geval 1) het onderwerp met toelichting waarover wordt gestemd, 2) het stemproces, 

3) hoe een correcte stem wordt ingediend en 4) de datum met het tijdstip tot wanneer gestemd 

kan worden. De termijn tot stemmen eindigt minimaal 7 dagen na het moment dat de e-mail met 

de oproep tot stemmen is verstuurd naar alle beleggers om beleggers de gelegenheid te geven zich 

een oordeel te kunnen vormen over het voorstel. Stemmen die na het sluiten van de termijn 

worden uitgebracht worden niet in de stemming meegenomen. 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal uiterlijk 24 uur voor afloop van de termijn alle beleggers 

die nog niet hebben gestemd per e-mail een herinnering sturen.  
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14.4 Alle beleggers dienen te beschikken over dezelfde informatie alvorens zij hun stem uitbrengen. 

Als er bijvoorbeeld een vergadering wordt gehouden waarin het stemvoorstel wordt toegelicht dan 

wordt de e-mail met de oproep om te stemmen die voldoet aan de eisen van artikel 14.3 na afloop 

van deze vergadering verstuurd. 

 

14.5 Besluiten worden genomen met gewone meerderheid (50% +1) van de beleggers die gestemd 

hebben. Behalve als volgens deze trustakte een andere meerderheid geldt.  

 

14.6 Hebben de beleggers gestemd? Dan wordt de uitkomst van de stemming geacht in het 

gezamenlijke belang van de beleggers te zijn. Stichting Obligatiehoudersbelangen maakt de 

uitkomst van de stemming en het aantal voor en tegen en blanco uitgebrachte stemmen zo spoedig 

mogelijk bekend op de website van NPEX (www.npex.nl).  

 

15. Volmacht voor het bijwonen van de vergadering 

 

15.1 Beleggers zijn aanwezig bij vergaderingen in persoon of door zich te laten vertegenwoordigen door 

een ander persoon.  

 

15.2 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.  

 

15.3 Een belegger moet zich op verzoek van de voorzitter of Stichting Obligatiehoudersbelangen 

kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. 

 

16. Vergoeding Stichting Obligatiehoudersbelangen en kosten van juridische bijstand 

 

16.1 Qlayers betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen de volgende vergoedingen: 

 

▪ een bedrag van € 1.600 (exclusief BTW) voor het organiseren en het voorzitten van de 

jaarlijkse vergadering. Voor dit bedrag zal Stichting Obligatiehoudersbelangen ieder jaar 

een rekening sturen.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de eerste keer de rekening sturen op de dag waarop 

de obligaties zijn uitgegeven. In de daaropvolgende jaren zal zij Qlayers 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 
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de trustakte of het organiseren van stemmingen en voorzitten van alle andere 

vergaderingen. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal Qlayers 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 Qlayers plaatsvindt 

 

16.2 Qlayers zal rekeningen van Stichting Obligatiehoudersbelangen maximaal 30 dagen na de datum 

van de rekening betalen. 

 

16.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om Qlayers te onderzoeken 

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

Obligatiehoudersbelangen de kosten hiervoor zelf betalen.  

 

16.4 Is het nodig om Qlayers 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 en daarna een stemming organiseren. In die stemming 

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 beleggers die gestemd hebben, voor het besluit stemden en 

minimaal 50% van alle beleggers gestemd hebben.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft pas een deskundige of juridische bijstand in te 

schakelen als er voldoende zekerheid is gegeven voor de betaling van de kosten door de beleggers.  

 

16.5 Indien Stichting Obligatiehoudersbelangen op enig moment omzetbelastingplichtig wordt, zal zij 

over bovengenoemde bedragen BTW in rekening brengen. 

 

17. Wanneer stoppen de werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen?  

 

17.1 Als Qlayers alle verplichtingen uit hoofde van de lening ten opzichte van de beleggers helemaal is 

nagekomen, stoppen de werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen.  
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17.2 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar werkzaamheden eerder stoppen?  

Dan mag dat alleen als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken en bevoegdheden heeft 

overgedragen aan een vervanger.   

 

Deze vervanger moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 

▪ 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 Qlayers. "Onafhankelijk" betekent 

dat de vervanger en haar bestuurders geen obligaties of (direct of indirect) aandelen hebben 

van Qlayers. Dat betekent ook dat zij geen bestuurder zijn van Qlayers. Of van een bedrijf 

dat bij Qlayers hoort (waaronder een groepsmaatschappij). 

 

17.3 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 stemming verzoeken en als meer dan 66% van de 

beleggers die gestemd hebben, tegen de vervanging stemmen. 

 

17.4 Als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken niet goed uitvoert, kan 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,  

 

2. Meer dan 66% van de beleggers die gestemd hebben, stemt voor vervanging van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Deze stemming 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 17.2.

   

 

17.5 Qlayers zal meewerken aan de overdracht aan een vervanger voor Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Qlayers zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte overeenkomen.  

 



Informatie Memorandum voor de achtergestelde obligaties van Qlayers Holding B.V. d.d. 14-12-22 

63 

18. De trustakte kan veranderen 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen en Qlayers mogen deze trustakte veranderen.  

Elke verandering moet Stichting Obligatiehoudersbelangen voorleggen aan de beleggers.  

 

De verandering gaat alleen door als 66% van de beleggers voor deze verandering hebben gestemd 

en minimaal 50% van alle beleggers heeft gestemd.  

 

19. Wanneer is Stichting Obligatiehoudersbelangen aansprakelijk? 

 

19.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen is alleen aansprakelijk ten opzichte van Qlayers 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. 

 

19.2 De aansprakelijkheid van Stichting Obligatiehoudersbelangen is nooit groter dan de vergoeding 

die Stichting Obligatiehoudersbelangen in totaal voor haar werkzaamheden volgens deze 

trustakte heeft gekregen.  

 

20. Welk recht geldt?  

 

Voor deze trustakte geldt het Nederlands recht. 

 

21. Welke rechter is bevoegd? 

 

 Alle geschillen naar aanleiding van deze trustakte moeten worden voorgelegd aan de 

 Rechtbank Amsterdam. 
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BIJLAGE 2 OVERZICHT PATENTEN NOVEMBER 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our reference Catchword 2018 2019 2020 2021 2022 Total

PS11802WW00 Slash1000 spuitkop 1.431 1.431 /

PS11789WW00 E-paint 1.500 1.500 /

P34094NL00 Control system for paint spraying device 1.374 140 140 1.654 Active

P34093US00 Triple-walled paint spraying hood 5.449 5.449 Active

P34093SG00 Triple-walled paint spraying hood 4.021 4.021 Active

P34093SA00 Triple-walled paint spraying hood 340 6.891 7.232 In progress

P34093PC00 Triple-walled paint spraying hood 2.843 50.000 -48.332 4.512 /

P34093NL00 Triple-walled paint spraying hood 8.533 245 140 8.918 Active

P34093MY00 Triple-walled paint spraying hood 2.123 2.123 In progress

P34093MX00 Triple-walled paint spraying hood 4.302 4.302 In progress

P34093KR00 Triple-walled paint spraying hood 4.868 4.868 Active

P34093JP00 Triple-walled paint spraying hood 3.905 3.905 Active

P34093IN00 Triple-walled paint spraying hood 2.484 2.484 In progress

P34093EP00 Triple-walled paint spraying hood 4.685 4.685 Active

P34093EA00 Triple-walled paint spraying hood 6.899 6.899 In progress

P34093CN00 Triple-walled paint spraying hood 5.320 5.320 Active

P34093CA00 Triple-walled paint spraying hood 2.383 2.383 Active

P34093BR00 Triple-walled paint spraying hood 5.189 5.189 Active

P34093AU00 Triple-walled paint spraying hood 2.767 2.767 Active

P34093AE00 Triple-walled paint spraying hood 6.661 6.661 In progress

P33536US00 Controleren printproces 7.664 7.664 Active

P33536PC00 Controleren printproces 6.385 11.691 -10.000 8.076 Active

P33536NL00 Controleren printproces 8.323 604 135 200 9.261 Active

P33536KR00 Controleren printproces 3.835 1.340 5.175 Active

P33536JP00 Controleren printproces 5.890 2.443 8.334 Active

P33536IN00 Controleren printproces 2.946 2.459 5.405 In progress

P33536EP00 Controleren printproces 4.349 1.326 5.675 Active

P33536CN00 Controleren printproces 5.485 5.485 Active

P33536BR00 Controleren printproces 4.171 1.739 5.910 Active

8.323 19.827 14.919 74.817 29.402 147.286Total
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BIJLAGE 3 JAARRAPORTAGE SDG’S 

Zie pagina 31 van het informatie memorandum voor een korte toelichting op de SDG rapportage.  

 

 


