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Inleiding
Allereerst wil ik u bedanken voor uw interesse in een investering in 

EcoCabins B.V.

De obligaties zijn een initiatief van EcoCabins B.V. Met een 

deelname als obligatiehouder belegt u via EcoCabins in een 

gespreide portefeuille van vastgoed, projectontwikkeling, sociale 

woningbouw, verduurzaming van de bouw, duurzame energieopslag 

methodes, onder andere waterstof, en het opschalen van betaalbare 

(starters) woningen. U behaalt niet alleen een aantrekkelijk 

rendement, maar zo helpt u ook starters aan een eigen woning, 

u helpt in de oplossing omtrent tekorten aan sociale woningen, 

in emissieloos bouwen, CO2 uitstoot bij de bestaande bouw 

te verminderen én u belegt in de ontwikkeling van duurzame 

energieopslag. 

EcoCabins produceert volledig voorgefabriceerde woningen 

(volledig PREFAB) die kant en klaar uit de fabriek worden geleverd. 

Deze manier van bouwen geeft een serieus antwoord op de 

stikstofproblematiek. Door hout te gebruiken in plaats van beton 

en staal functioneren de woningen tevens als CO2-opslag. Ook 

worden de kosten gedrukt omdat de productie op een lopende band 

plaats vindt, zoals Henry Ford dit ooit in de auto-industrie heeft 

verwezenlijkt. Hierdoor kan EcoCabins circa 400 betaalbare kleine 

woningen per jaar realiseren, waar in Nederland een groot tekort 

aan is. Eén kant en klare oplossing en aanvulling voor de bestaande 

woningbouw. 

Dit Informatiememorandum heeft als doel te informeren over het 

product waarin u investeert en het rendement en het risico dat met 

uw investering is gemoeid.
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Voorwoord
De woningmarkt in Nederland is al een tijdje vast aan het draaien. Er is te weinig aanbod, de prijzen 

stijgen door schaarste, en dat leidt tot problemen. Middeninkomens worden de stad uitgedrukt en een 

echte starter moet langere tijd bij zijn ouders blijven wonen. De situatie nu komt op langer termijn niet ten 

goede aan de huizenmarkt. Dat kan een risico zijn voor de stabiliteit en doorstroom. Als de woningmarkt 

wankelt, wankelen we allemaal want het woongenot is in ons land volgehangen met leningen. Het 

probleem is dat grond in Nederland schaars en duur is. Tevens stijgen de bouwkosten in Nederland door 

onder andere verscherpte regelgeving omtrent stikstof en door personeelstekorten. 

De oplossing is vrij simpel; bouw nieuwe en vooral betaalbare woningen. Zo krijgen starters een kans 

op de woningmarkt, komt er doorstroom op de woningmarkt op gang en krijgt de sociale woningbouw 

een boost. De woningen van EcoCabins B.V geven samen met haar strategische partners een serieus 

antwoord op de huidige woningproblematiek.

Enorme tekorten aan woningen

Er is in ons land een structureel tekort van 80.000 woningen per jaar. 

In de praktijk komen er nu jaarlijks zo’n 43.000 nieuwe woningen bij. 

Kijkend naar de hoeveelheid afgegeven bouwvergunningen van het 

afgelopen half jaar, dan zal het aantal van 80.000 woningen verreweg 

niet gehaald worden.

De nieuwbouwproductie lijkt nog steeds het knelpunt te vormen 

voor het uitblijven van een flink aanhoudend herstel op de markt van 

nieuwbouwkoopwoningen. Dit staat in de Monitor Koopwoningmarkt 

van het Expertisecentrum Woningwaarde van de faculteit bouwkunde 

van de TU Delft die zich bezig houd met het monitoren van alle 

veranderingen op de woningmarkt.

Waarom is nieuwbouw moeilijk?

Grond in Nederland is schaars. Het volbouwen van de randen van 

de stad is ongewenst. Binnenin de stad bouwen is ingewikkeld 

en duur. Vergunningstrajecten zijn lang en ingewikkeld en overal 

is in Nederland een vergunning voor nodig. Daarnaast stijgen ook 

de bouwkosten door tekorten aan vakmanschap en lange(re) 

bouwtrajecten.De grondprijzen stijgen mee als de huizenprijzen 

omhooggaan. Druk op de huizenmarkt leidt tot een grotere vraag naar 

bouwgrond, die een enorme schaarste kent en voor stijging van de 

prijzen zorgt. Waar je als grondbezitter van wil meeprofiteren van het 

succes van de markt. 

In Nederland zijn de meeste grondbezitters gemeenten. Aan de ene 

kant is het vreemd dat gemeenten met bouwgrond speculeren ten 

koste van de woningmarkt: de woningmarkt is immers van algemeen 

belang. 

Aan de andere kant doen gemeenten het niet goed als ze bouwgrond 

voor een habbekrats uitgeven, want een volle gemeentekas is 

tenslotte ook van algemeen belang.

Dit mechanisme leidt er echter niet toe dat er in tijden van 

prijsstijgingen weinig bouwgrond wordt uitgegeven. Wachten loont en 

schaarste werkt verdere prijsstijging in de hand.

Tot nu toe is er gelukkig geen bubbelvorming in de huizenmarkt, stelt 

de Nederlandsche Bank. De financieringsrisico’s zijn beperkt door 

strengere eisen van de bank en de rente is nog altijd laag. Zo brengen 

kopers steeds meer eigen geld mee door strengere hypotheekeisen. 

In Amsterdam is momenteel een kwart van de koopwoningen zelf 

gefinancierd.

De druk op de woningmarkt leidt zodoende tot problemen, met name 

in de grote steden. Een serieus antwoord is en blijft het bouwen van 

nieuwe woningen. En alle partijen die daar ook maar iets aan kunnen 

doen (rijk, gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars) 

hebben een zeer passieve houding en kijken elkaar aan.  

Deze passiviteit op de nieuwbouwmarkt is een kans om met 

nieuwe concepten op de markt te komen, zoals PREFAB, volledig 

voorgefabriceerde woningen die de bouw efficiënter te maken. 

Concluderend: wij moeten duurzamer, efficiënter en goedkoper 

gaan bouwen. Onze formule en oplossing wordt in dit informatie 

memorandum beschreven.

Krapte op de huizenmarkt in Nederland
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Nieuwbouw wordt duurder

Nederlandse nieuwbouwwoningen worden in een razend tempo 

duurder. In drie jaar tijd werd nieuwbouw 50 procent duurder. 

Dit gebeurt niet alleen in Nederland maar in heel Europa. In 

het derde kwartaal van vorig jaar lag de prijs van verkochte 

nieuwbouwwoningen maar liefst 17 procent hoger dan een jaar 

eerder (Centraal Bureau voor de Statistiek). Bestaande woningen 

werden gemiddeld ‘slechts’ 9,2 procent duurder.

Sinds begin 2015 is de prijs van een pas opgeleverde koopwoning 

al met meer dan 50 procent gestegen. Deze stijgingen bevestigt de 

Nederlandse Vereniging van Makelaars. Volgens de NVM was de 

snelle prijsstijging van nieuwbouwwoningen deels te wijten aan de 

energietransitie. In de loop van 2018 werden veel bouwprojecten 

stilgelegd om ze aan te passen aan de nieuwste eisen, zoals 

gasloos maken. Dat zou rond € 15.000,- per woning hebben 

gescheeld.

Peter Hein van Mulligen van het CBS wijst erop dat juist in 

binnensteden in gebieden waar de huizenmarkt toch al gespannen 

is, veel wordt gebouwd. ‘Dat kan een van de redenen zijn van 

de stijging van de prijzen.’ De NVM wees er al op dat bouwen in 

binnensteden relatief duur is, maar Van Mulligen denkt dat ook een 

andere factor kan meespelen: meer dan in het verleden worden 

ook nieuwbouwwoningen aan de hoogste bieder verkocht in plaats 

van voor gefixeerde prijzen.

Gemiddeld over alle verkochte woningen, dus nieuwe en bestaande bij 

elkaar, bedroeg de prijsstijging 10,2 procent. Daarmee stond Nederland 

op een tweede plek in Europa: alleen in Slovenië stegen de prijzen 

harder. In omliggende landen ging de prijsstijging veel minder hard. In 

Duitsland ruim 5 procent, in België en Frankrijk slechts 2,5 procent. Dat 

betekent niet dat de Nederlandse woningen in het algemeen harder in 

prijs stijgen dan elders.

QUOTE: Pieter Hein van Mulligen, 
directeur van het CBS: ‘Meer dan 
in het verleden worden ook nieu-
wbouwwoningen aan de hoogste 
bieder verkocht in plaats van voor 
gefixeerde prijzen.’
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Tekort aan starterswoningen tot € 200.000,-

Jonge kopers hebben het steeds moeilijker op de woningmarkt 

door schaarste aan starterswoningen. In 2019 stonden er 30.000 

starterswoningen (koopprijs onder € 200.000,-) minder te koop dan in 

april 2016. Dat is een signaal dat de woningmarkt opdroogt. 

Het is niet zo dat mensen niet willen kopen. ‘Vooral de vraag naar 

goedkopere woningen is heel groot’, meldt de Nederlandse Vereniging 

van Makelaars (NVM). Door deze schaarste stijgen de prijzen van de 

huizen onder de € 200.000,- snel en neemt het aanbod in die categorie 

extra snel af. Daarmee worden veel woningen te duur en dus niet meer 

geschikt voor de starter. 

In 2013 kocht een starter gelijk een eengezinswoning. Nu kan iemand 

met een modaal inkomen niet eens meer een appartement in een 

stad kopen. De stad is juist bij starters populair omdat ze daar vaak 

werk vinden. Een huis zoeken in een randgemeente was tot nu toe 

een veelgebruikte oplossing. Voor velen zal die uitwijkmogelijkheid 

de komende tijd ook niet meer openstaan doordat het tekort aan 

woningen zich inmiddels niet meer beperkt tot de steden maar ook de 

(rand) steden raakt. Dit terwijl de vraag naar woningen voor een- tot 

tweepersoonshuishoudens stijgt en volgens voorspellingen ook blijft 

stijgen.

Er zijn nog wel genoeg zogeheten opknapwoningen voor starters. 

Deze relatief goedkope panden lijken de uitweg voor klusgrage 

jongeren. Het probleem daarbij is wel dat opknappen ook geld kost. 

Doordat de eisen voor hypotheken strenger zijn geworden, moet dat 

tegenwoordig vaak met eigen geld gebeuren.

bron: Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft.

Tekort aan sociale huurwoningen

Het tekort aan sociale huurwoningen in Nederland is enorm. Het 

tekort is inmiddels opgelopen tot zo’n 82.000 woningen. Waardoor 

de meest kwetsbare groepen in ons land niet meer aan een 

woning kunnen komen. Een wachttijd van 28 jaar om in een eerste 

levensbehoefte te kunnen voorzien, namelijk een dak boven je hoofd, 

is geen uitzondering. Het probleem is zo groot dat alles op alles 

gezet moet worden om het op te lossen. De Federatie Opvang (de 

organisatie voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen) 

vindt dat er een nationaal deltaplan nodig is.

Gemeenten, ontwikkelaars en investeerders moeten gestimuleerd 

worden snel extra woonruimte te bouwen en minstens 15.000 

woningen per jaar, zoals ook de wens van de Tweede Kamer . Het 

is extra nodig omdat nu vooral kwetsbare groepen de dupe zijn, 

volgens de federatie. Zij hebben dringend behoefte aan betaalbare 

woonruimte.

Er is zo’n groot tekort aan betaalbare woningen, dat mensen die heel 

snel een huis nodig hebben nauwelijks aan een urgentieverklaring 

kunnen komen. Die verklaring is in de praktijk op veel plekken eigenlijk 

alleen maar verkrijgbaar voor statushouders en mensen die moeten 

verhuizen vanwege de sloop of renovatie van hun huurwoning. Ook 

mensen die uitstromen uit de geestelijke gezondheidszorg krijgen 

voorrang.

Anderen die met spoed een huis zoeken, komen dus achteraan op de 

wachtlijst. En zijn in nood aangewezen op de daklozenopvang (die 

overvol is), de particuliere (kamer)verhuurmarkt of vakantieparken. 

Zowel gemeenten als woningcorporaties spreken openlijk hun zorg 

hierover uit.

“Ik kreeg te horen: ‘ga maar op kamers, want voor 

gescheiden mannen hebben we geen geschikte 

woonruimte’. Ik zat er helemaal doorheen en ben uit 

noodzaak in mijn auto gaan wonen.”



7

Verdeling van schaarste

Sinds de economische crisis in 2008 is de druk op de daklozenopvang 

flink toegenomen en uitstromen uit de opvang is vrijwel onmogelijk 

door de bovengenoemde tekorten aan geschikte betaalbare 

woningen voor kleine huishoudens. Een gemeente kán een 

huisvestingsverordening opstellen met daarin afspraken over het 

aantal sociale huurwoningen en de urgentieprocedures. Maar dat 

heeft lang niet iedere gemeente. En ook dat is geen oplossing voor het 

gebrek aan woningen: het is een verdeling van schaarste.

De Federatie Opvang heeft berekend dat ruim 10.000 zwerfjongeren en 

andere kwetsbare mensen woonruimte nodig hebben. Vrijwel iedere 

gemeente in Nederland heeft hiermee te kampen. Ook gescheiden 

mannen en vrouwen moeten snel een woning kunnen krijgen om 

dakloosheid te voorkomen. Daarbij zijn vormen van “flexwonen” 

heel goed snel in te zetten totdat permanente sociale woningen 

gerealiseerd zijn.

De Tweede Kamer nam onlangs een motie aan om met een noodplan 

te komen voor de bouw van zeker 15.000 tijdelijke woningen per 

jaar. Dit moet gemeenten, ontwikkelaars en investeerders stimuleren 

om sneller aan de slag te gaan en op grote schaal nieuwe huizen te 

bouwen. Om te zorgen dat dat ook echt gebeurt, moet de Kamer ieder 

half jaar worden geïnformeerd over de voortgang. Onderzoeksbureau 

ABF heeft becijferd dat het tekort aan woningen in Nederland 

momenteel 263.000 woningen bedraagt, waarvan zoals eerder 

vermeld 82.000 sociale huurwoningen.

Stikstofproblematiek en regelgeving
In Nederland ontstond in 2019 een acute stikstofcrisis waarop 
de Raad van State op grond van Europese milieuwetgeving vele 
projecten noodgedwongen heeft stil gelegd. Er moesten afspraken en 
normeringen komen om de manier van bouwen te verduurzamen. De 
stikstofnormen in de lucht (NO2) worden helaas ook in Nederland op 
enkele locaties van jaar tot jaar overschreden.

De stikstofproblematiek maakte een abrupt einde aan de 
jaren van groei van traditionele bouwmethodes: in 2019 zagen 
bouwbedrijven voor het eerst sinds de financiele crisis hun productie 
krimpen. Sinds de Raad van State eind mei 2019 het bestaande 
Nederlandse stikstofbeleid verwierp, is bouwen nabij een beschermd 
natuurgebied schier onmogelijk geworden. Die uitspraak trof 10.000 
woningbouwprojecten, waardoor 400.000 woningen later dan gepland 
worden opgeleverd. Gemeentes en provincies zetten zelfs 3.500 
infraprojecten ‘on hold’.

De traditionele woningbouw voelt de stikstofpijn de komende twee 
jaar pas. Dat komt doordat bouwers jaren geleden al toestemming 
kregen voor veel woningbouw projecten die nu gerealiseerd zouden 
komen. De toestemming voor het bouwen van toekomstige woningen 
loopt spaak. Volgens het EIB worden er in 2019 daarom een stuk 
minder woningen gebouwd: 60.000 in plaats van de gewenste 
75.000. En ook het jaar daarop (2020) daalt de productie, naar 55.000 
woningen per jaar. De stikstofcrisis is pijnlijk voor de getroffen partijen 
maar biedt juist ook veel kansen voor verduurzaming en innovatie. Er 
zal emissieloos gebouwd moeten gaan worden en met ecologisch 
bouwen, houtbouw methodes, natuur inclusief ontwerp en energie 
neutraliteit kom je een heel eind! Grote kansen dus de komende jaren 
voor bedrijven zoals EcoCabins.



“De traditionele woningbouw voelt       
   de stikstofpijn de komende twee 
   jaar pas”
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Never waste a good crisis
- Winston Churchill



Een nieuwe manier van bouwen 

Prefab (woning)bouw houdt in dat de onderdelen die samen de 

constructie vormen, op een andere locatie gebouwd worden dan 

het bouwterrein. Prefab is een afkorting van het Engelse woord 

prefabricated (vooraf gebouwd).

Een volledige prefab woning komt in zijn geheel gerealiseerd aan 

op het bouwterrein. Op de uiteindelijke standplaats plaatst men de 

woning en sluit hem aan. Meer is er niet nodig. Doordat niet op de 

bouwplaats gebouwd hoeft te worden, gaat de bouw sneller dan bij 

reguliere woningbouw. Bijkomend voordeel is dat er minder overlast 

ontstaat voor omwonenden, het verkeer en daarmee de gehele 

omgeving van de bouwplaats.

Voordelen van volledige PREFAB

Door gebruik te maken van prefab bouw hoeft er minder rekening 

gehouden te worden met de weersomstandigheden en de elementen 

van de natuur. Prefab bouwen is hierdoor minder weersgevoelig en 

dus zijn de bouwprojecten sneller te realiseren.

Daarnaast geeft Prefab een constante bouwkwaliteit, door 

geconditioneerde omstandigheden in de fabriek. De standaardisatie 

van het proces zorgt ook voor meer efficiency. 

Er ontstaat minder milieuschade op de bouwplaats door beter 

scheiden van afval en het niet rondvliegen van bouwafval, zoals vaak 

op een reguliere bouwplaats wel het geval is. Wie kent er niet het 

voorbeeld van piepschuim, plastic en ander afvalmateriaal dat in de 

buurt van bouwplaatsen los in de natuur rondslingert? Bij prefab bouw 

in een fabriek blijft afval daar achter, netjes gescheiden in plaats van 

in de natuur. Door hergebruik van bouwmaterialen in de fabriek is er 

feitelijk geen sprake meer van afval. Diverse onderzoeken tonen aan 

dat prefab productie in de fabriek leidt tot 30% minder verspilling aan 

materialen hierdoor.

Prefab is niet hetzelfde als volledige massaproductie, zodat keuze 

vrijheid nog steeds groot is. De losse onderdelen worden wel in 

grotere aantallen gefabriceerd, echter hoe deze onderdelen eruit 

komen te zien is aanpasbaar per woning. Zo kunnen woningen, ook 

met prefab bouw, toch met steeds een andere look & feel worden 

opgeleverd.

Levertijd en kosten 

De bouwtijd is korter met als gevolg een snellere levertijd. Door 

de snellere levertijd worden kosten zoals onder andere 

personeelskosten gedrukt. En kan de verkoop en/of verhuur van 

woningen eerder van start gaan. Prefab bouwen is mede hierdoor, 

mits op grotere schaal toegepast, een goedkopere vorm van bouwen. 

Bij prefab bouw weet men van tevoren waar men aan toe is, de prijzen 

worden vooraf bepaald en de kans op onvoorziene kosten, zoals op 

een bouwlocatie (als gevolg van weersinvloeden, foute leveringen door 

leveranciers, menselijke fouten etc) wordt drastisch verminderd.

Waarom Houtbouw?

Bomen gaan de wereld redden, althans zo denken wij erover. Zolang 

je maar nieuwe bomen plant. Waarom? Bomen onttrekken CO2 uit de 

lucht zolang de bomen groeien. Dit stopt grotendeels als de bomen 

volwassen zijn. Onze woningen worden geproduceerd uit volwassen 

(naald)bomen. Na het kappen worden nieuwe bomen geplant zodat 

de geplante bomen weer CO2 uit de lucht kunnen onttrekken. Zo is de 

CO2 cirkel rond en kan houtbouw een belangrijke bijdrage leveren om 

de afgesproken doelstellingen te halen uit het klimaatakkoord.

Door het hout te gebruiken in gebouwen en woningen gebruiken wij 

de bouwwerken als een “lange termijn” CO2 opslag. Wij geloven dat 

het gebruik van hout en het planten van meerdere bomen de meest 

natuurlijke manier is om woningen te ontwikkelen met een gezond 

leefklimaat, alsmede het opwarmen van de aarde tegen te gaan.

Hoeveel CO2 uitstoot scheelt het?

Volgens de cijfers van de betonindustrie is het maken van cement 

verantwoordelijk voor 9% van de totale CO2-uitstoot wereldwijd en 

de totale bouw voor maar liefst 36% (!). Dit getal is enorm, vooral in 

vergelijking met de luchtvaart die in totaal verantwoordelijk is voor 

‘slechts’ 3%. Dit terwijl emissieloos en circulair bouwen hedendaags 

allang tot de standaard zou kunnen behoren.  

Volledig PREFAB
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Smart Grid – groene woonwijken 

EcoCabins ontwikkelt en bouwt ook aan Smart Grid – 

groene woonwijken. Dit zijn wijken waar op slimme wijze de 

energievoorziening decentraal is gemaakt en (zoveel mogelijk) 

zelfvoorzienend. Met behulp van zon en wind wordt energie 

opgewekt en op slimme wijze opgeslagen voor direct of later 

gebruik. Ook waterzuivering is een steeds belangrijker thema bij 

de ontwikkeling van onze Smart Grid wijken, hier zorgt huidige 

wetgeving er echter voor dat volledig zelfvoorzienend op het 

gebied van schoon drinkwater nog niet mogelijk is. 

In de praktijk werken onze Smart Grid wijken als volgt: alle 

bewoners van een groene woonwijk (de verhuurorganisatie 

is deelnemer namens de huurders) zijn verenigd in een 

gezamenlijke energie coöperatie, die eigenaar wordt van de 

technische installaties van de wijk. De technische installaties 

worden bancair gefinancieerd. Door de installaties met een 

maandelijks bedrag af te lossen, niet hoger dan het bedrag 

dat een vergelijkbaar huishouden betaalt aan elektra en water, 

bouwen de bewoners vermogen op en dragen zij bij aan een 

beter milieu.

Deze technische installaties zijn gericht op:

• de opwekking van duurzame energie middels zon en 

wind;

• de opslag en hergebruik van de energie middels groene, 

redox-flow batterijen (Volterion) en (later) mogelijk 

waterstof, zodra wetgeving dit toestaat;

• de waterberging en wateropslag systemen van 

MetroPolder;

• de systemen voor zuivering en hergebruik van (regen)

water (o.a. Hydraloop).
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Wij zijn EcoCabins
Inleiding 

Met EcoCabins belegt u in duurzaam geproduceerde en betaalbare woningen voor kleine huishoudens. U belegt in de 

productie en de verkoop van woningen voor onder andere starters, in sociale en middensegment huurwoningen, in 

projecten ter verduurzaming van de bouw en in (smart grid) groene woonwijken. Daarnaast belegt u in de verdere 

ontwikkeling en uitbreiding van onze (zelfvoorzienende) Basecamp eco-resorts.

EcoCabins produceert woningen, die voldoen aan het Bouwbesluit voor permanente bewoning en aan alle eisen als 

het gaat om de energietransitie, voor een betaalbare prijs. Dit komt door onze manier van bouwen. Door volledig 

voorgefabriceerde huizen te produceren (PREFAB) die af fabriek worden geleverd geeft deze manier van bouwen een 

serieus antwoord op de stikstofproblematiek. Door hout te gebruiken in plaats van beton en staal functioneren de 

woningen tevens als CO2-opslag. Ook worden de kosten gedrukt daar de productie op een lopende band plaats vindt, 

zoals Henry Ford dit ooit in de auto-industrie heeft verwezenlijkt. Hierdoor kunnen we tot circa 400 betaalbare, kleine 

woningen per jaar realiseren, waar in Nederland een groot tekort aan is.

Onze missie 

Wij hebben het verlangen om twee idealen 

te combineren: een wereld creëren zonder 

fossiele energie en het persoonlijke ideaal om 

woonoplossingen te bieden voor een doelgroep 

die liever klein leeft, maar niet in een flat 

weggestopt wil worden, maar in een duurzame, 

betaalbare woning. 

Met onze duurzame woningen en/of tiny 

houses laten we zien dat het anders kan bij 

de woningbouw en proberen we daarmee de 

transitie van fossiele energie naar een duurzaam 

alternatief in woningbouw te versnellen. Een 

wereld zonder fossiele energie verbetert immers 

niet alleen een betere luchtkwaliteit, maar helpt 

ook een land om energieonafhankelijker te 

worden en zal leiden tot meer innovatie.

We streven ernaar om de EcoCabins continu te 

ontwikkelen en te innoveren, totdat de EcoCabins 

100% duurzaam en circulair zijn. Eén van de 

eisen is echter dat de EcoCabins betaalbaar 

blijven. We werken samen met MKB-bedrijven en 

andere partners om onze ambitie te realiseren: 

het ontwikkelen van circulaire woningen die 

zowel duurzaam zijn tijdens productie, duurzaam 

in gebruik als duurzaam in recycling.



De woningmarkt in Nederland is al een tijdje vast aan het 
draaien. Er is te weinig aanbod, de prijzen stijgen door 
schaarste, en dat leidt tot problemen. Middeninkomens 
worden de stad uitgedrukt en een echte starter moet langere 
tijd bij zijn ouders blijven wonen.
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Jeroen Metselaar

Jeroen is de mede-oprichter van EcoCabins. 

Hij is recreatieman in hart en nieren en was 

jarenlang de drijvende kracht achter het succes 

van Camping de Lakens in Bloemendaal. 

Door die ervaring weet hij als geen ander 

wat de wensen zijn van vakantievierders, de 

eisen van een recreatie-ondernemer en dat de 

ontwikkeling van duurzame, zoveel mogelijk 

zelfvoorzienende kleine woonunits een grote 

wens is vanuit eindgebruikers.

Gertjan Hoffer

Gertjan is mede-oprichter van EcoCabins, 

heeft een achtergrond in bedrijfskunde en 

is een ervaren ondernemer. Hij wist reeds 

eerder een investeringsfonds succesvol te 

leiden en (winstgevend) uit te bouwen van een 

minimale omzet naar circa 20 deelnemingen in 

Nederlandse MKB-bedrijven. Sinds 2018 richt 

hij zich volledig op de verdere ontwikkeling 

van EcoCabins, met als doel de ontwikkeling 

naar duurzaam wonen, werken en recreëren te 

versnellen.

Alex Meerkerk

Alex heeft zijn studie technische 

bedrijfswetenschappen in de praktijk 

gebracht met diverse kwaliteitsfuncties in de 

farmaceutische industrie. Tevens heeft hij 

10 jaar lang mede leiding gegeven aan PUM, 

een internationale adviesorganisatie voor 

het MKB. Daar was hij verantwoordelijk voor 

strategie, innovatie, MVO en de relatie met 

diverse overheden. Met EcoCabins wil Alex een 

directe bijdrage leveren aan de verduurzaming 

en flexibilisering van de woningmarkt en 

tegelijkertijd het woongenot van bewoners van 

compacte woningen vergroten. Alex wisselt 

gemakkelijk van helikopterview naar praktische 

invulling en houdt zich bij EcoCabins onder 

andere bezig met het ontwikkelen van 

projecten samen met partners.

Erling Siebesma

Erling is reeds vele jaren met veel passie en 

energie werkzaam in business development. 

Tijdens zijn studie, in 1998, is hij begonnen met 

werken bij ABN AMRO. ‘Learning on the job’ 

heeft hij zijn studie afgerond in de avonduren, 

en is zijn carrière begonnen in Private Banking 

bij ABN AMRO MeesPierson. Daaropvolgend is 

hij overgestapt naar het ophalen van kapitaal 

ten behoeve van Private Equity Investeringen 

voor het MKB. Gertjan en Erling werken met 

veel plezier al sinds 2008 samen. Sinds 2019 

is Erling een vast onderdeel van het team van 

EcoCabins.

Daniel Hoffer

Met een achtergrond in Internationale 

Betrekkingen stort Daniel zich na eerdere 

dienstverbanden bij een zorgverzekeraar en 

HR-adviesbureau nu volledig op Tiny Houses. 

Daniel is een echte allrounder die zich bij 

EcoCabins vooral bezig houdt met marketing 

en business development, maar zich daarnaast 

ook vast heeft gebeten in de doorontwikkeling 

en toepassing van innovatieve technieken en 

installaties in de tiny houses van EcoCabins 

om zo een bijdrage te leveren aan de 

verduurzaming van de woningmarkt, zowel in 

Nederland als daarbuiten.

Management team
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De fabriek van EcoCabins

Met de participaties van EcoCabins B.V. belegt u in de productie 

van duurzame en betaalbare (starters)woningen. EcoCabins B.V. 

heeft een eigen fabriekshal in Letland samen met een lokale partner. 

Met het opgehaalde kapitaal wordt verder geïnvesteerd in de 

productiecapaciteit. EcoCabins produceert via haar Letse partner 

tevens woningen voor de Scandinavische markt.

Waarom produceren in Letland? 

EcoCabins B.V. is haar productie oorspronkelijk gestart in Nederland. 

Door de bestaande arbeidskrapte in Nederland bleek het al snel niet 

mogelijk om grotere aantallen woningen geproduceerd te krijgen, laat 

staan binnen een acceptabele levertermijn. 

Na een zoektocht door Europa werd Letland als beste optie 

geselecteerd vanwege de gunstige ligging aan de Oostzee 

(transport via havens), een overvloed aan hout, een lange historie 

als houtbouwers en als premium supplier van de Scandinavische 

woningmarkt. De productielocatie in Letland voldeed reeds aan de 

hoge eisen gesteld aan duurzaamheid en hoge isolatie, die voor 

de Scandinavische woningmarkt gelden. Het gebruik van triple 

glas (HR+++) is standaard, waar in Nederland dubbel glas (HR++) 

standaard is. Tenslotte heeft Letland ook nog eens een overvloed aan 

gekwalificeerd personeel in nabijgelegen buurlanden zoals Rusland, 

Wit-Rusland en Oekraine. 

De fabricage in Letland (EU) is een logische keuze en heeft een aantal 

belangrijke voordelen. 

Belangrijkste voordelen:

• Ruime ervaring in de fabricage van PREFAB houten woningen 

t.b.v. Scandinavische markt;

• Sterke houtbouw cultuur;

• Voldoende vakbekwaam personeel;

• Belangrijkste grondstof, gecertificeerd hout (FSC keurmerk), in 

overvloed aanwezig en er is controle op het opnieuw beplanten 

van bosgebied;

• Letland is onderdeel van de Europese Unie (EU), zodat geen 

invoerrechten betaald worden.



Als zelfstandige projectontwikkelaar binnen het decentraal 

georganiseerde VolkerWessels kunnen ze slagvaardig handelen 

en snel reageren, alsook de financiële en professionele krachten 

benutten van één van de grootste Bouw & Vastgoed ondernemingen in 

Nederland.

FabCity Nature 

In het voorjaar van 2016 kon je op de kop van het Java-eiland in 

Amsterdam ‘Fabcity’ bezoeken, een stad van de toekomst waar de 

eerste Nederlandse Tiny Houses en een keur aan andere innovatieve 

bouwwerken tentoongesteld waren. Sinds 2019 is IJmuiden aan zet 

met ‘FabCityNature’: een ‘experimental playground’ voor een duurzame 

toekomst en het alledaagse leven van morgen.

EcoCabins heeft in overleg met de organisatie van FabCityNature en 

de projectontwikkelaar Kondor Wessels Vastgoed de exploitatie van 

het terrein op zich genomen. Ook heeft EcoCabins diverse van haar 

woningen als inkijk exemplaar staan die tevens verhuurd worden. 

Naast experimenteren met diverse off-grid technologie toepassingen 

worden er mooie activiteiten en evenementen georganiseerd gericht 

op duurzaamheid en nieuwe vormen van wonen. 

  

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling 

VolkerWessels is een toonaangevende en internationale 

bouwonderneming die werkt volgens het ‘think global, act local’ 

principe. VolkerWessels is actief in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, 

Noord-Amerika en Duitsland en heeft in totaal meer dan 120 lokale 

werkmaatschappijen. VolkerWessels speelt een sleutelrol in de 

samenleving met projecten en diensten die duurzaam bijdragen aan 

de leefomgeving. Zij bouwt aan wonen, werken en mobiliteit.

Door de nauwe samenwerking met dochterbedrijf Kondor Wessels 

Vastgoed voeren VolkerWessels en EcoCabins regelmatig gesprekken 

om samenwerkingsverbanden op te tuigen bij verschillende projecten. 

Universiteit Twente 

Momenteel werkt EcoCabins in een consortium samen met 

Universiteit Twente en Saxion Hogeschool, alsmede met 

30 MKB-bedrijven, aan een Living LAB op de campus van Universiteit 

Twente. Dit Living LAB bestaat uit meerdere EcoCabins woningen en 

een technische ruimte geleverd door EcoCabins. 

EcoCabins maakt actief deel uit van dit consortium. Het Living LAB 

heeft twee focusgebieden, te weten water en energie. Het uiteindelijke 

doel is een zelfvoorzienende woonwijk op gebied van water en 

energie. De Universiteit levert de kennis en verdere ontwikkeling van 

het smart grid (EMS) systeem. Hier zal belangrijke kennis en ervaring 

worden opgedaan, zowel in de samenwerking en connectiviteit 

van onze woningen met diverse partijen als SolarFreezer, Volterion 

redox-batterijen, Hygear waterstof opslag, micro windturbines en 

fietslaadpalen, als ook de praktijkervaring van bewoners die zullen 

leven van zelf gegenereerde energie. 

Consortium houtbouwers

Onlangs heeft EcoCabins de samenwerking opgezocht in de vorm van 

een consortium voor grotere projecten van meer dan 100 woningen. 

Om binnenstedelijke hoogbouw (hoger dan 3 verdiepingen) van hout 

in haar projecten aan te kunnen bieden en om een stuk diversiteit in 

het woningaanbod te kunnen faciliteren zoekt EcoCabins actief naar 

samenwerkingsverbanden met andere producenten van duurzame 

woningen. 

Het consortium in oprichting bestaat momenteel uit:

Finch Buildings

Finch Buildings maakt hoogwaardige modulaire gebouwen van Cross 

Laminated Timber (CLT). De eveneens jonge onderneming heeft een 

bouwsysteem ontwikkeld bestaande uit geprefabriceerde modules, 

die voor elke doelgroep en toepassing geschikt zijn. Door het gebruik 

van CLT is Finch Buildings in staat de modules hoog te stapelen en 

complete flats te leveren tot 10 verdiepingen. 

  

Finch Buildings werkt samen met De Groot Vroomshoop groep. De 

Groot Vroomshoop groep is een onderdeel van VolkerWessels.

Mill Home

Mill Home is een producent van tiny houses en smart compact 

homes. Mill Home is bekend van het eerste tiny house straatje van 

Nederland in Hardegarijp. Hier staan vijf Tiny Houses met ieder een 

eigen kavel van 160 m2. Na dit initiatief zijn er vele projecten van 

start gegaan in vrijwel elke gemeente die tiny houses initieert. Met 

de ‘Mill Home Family’ heeft deze eveneens jonge onderneming een 

schaalbaar model ontwikkeld die ingezet kan worden voor grotere 

woningbouw projecten. 

Strategische partners
EcoCabins B.V. heeft in de afgelopen jaren op actieve wijze een aantal strategische partnerships gezocht. Deze partnerships zijn er om te betrekken 

in de toekomstige projecten. Zo is er gekozen voor bestaande projectontwikkelaars, een bestaand beursgenoteerd bouwbedrijf, een concept bureau 

en een technische Universiteit voor de (door)ontwikkeling van technische innovaties.

Kondor Wessels Vastgoed



Projecten
Hieronder een greep uit diverse projecten waar EcoCabins op dit moment bij betrokken is:

11x tiny houses

30x sociale huurwoningen

21x tiny houses – Basecamp Schiphol

11x tiny houses 

Dit is één van de eerste grote projecten van EcoCabins, waarbij 11 

EcoCabins woningen van het model TH40 (Tiny House 40m2) worden 

geplaatst, in een tiny house straatje. De woonwijk van 11 tiny houses 

wordt door een lokale projectontwikkelaar ontwikkeld. De beoogde 

verkoopprijs van de woningen bedraagt maximaal 

€ 175.000 v.o.n. EcoCabins zal de woningen inclusief fundament 

leveren. De beoogde opleverdatum is eind 2020/begin 2021.

30x sociale huurwoningen

In dit project zijn de benodigde vergunningen reeds verleend en is 

het wachten op de financiering van de sociale woonwijk. Een lokale 

projectontwikkelaar heeft de wijk ontwikkeld. Alle woningen zijn 

bestemd voor de sociale huurmarkt met een zorg vraagstuk. In 

deze markt zijn wachtlijsten met huurders voor deze type woningen. 

EcoCabins is enerzijds betrokken bij de financiering van de woningen 

en anderzijds zal EcoCabins de woningen ontwikkelen en opleveren. 

Als gevolg hiervan zal EcoCabins in dit project niet alleen producent 

zijn, maar ook mede-aandeelhouder worden van de woonwijk, 

samen met de lokale projectontwikkelaar. Vanwege restricties 

die de gemeente Almere heeft gesteld mogen de woningen in de 

eerste 30 jaar na oplevering niet van eigenaar wisselen. De beoogde 

opleverdatum is 2021.

21x tiny houses – Basecamp Schiphol 

Dit project is een gezamenlijk initiatief van EcoCabins met een lokale 

projectontwikkelaar. De grondreserveringsovereenkomst met de 

verkoper is reeds getekend en het is wachten op de goedkeuring 

van de Omgevingsdienst. In dit project worden oude, leegstaande 

kassencomplexen vervangen door een tiny house wijk, bestaande uit 

een mix van Tiny Houses en MyHomes van EcoCabins. De woningen 

zullen worden verhuurd op short stay basis voor een periode van 10 

jaar. De beoogde opleverdatum is begin/medio 2021.



40x starterswoningen in groene woonwijk

Onder de rook van Eindhoven ontwikkelt de gemeente Helmond 

de woonwijk van de toekomst: Brainport Smart District. Deze 

woonwijk van totaal 1.500 woningen biedt ruimte voor partijen die 

met een oplossing komen voor een slimme woon- en werkwijk. 

De stedenbouwkundige omgeving voor dit project is ontworpen in 

samenhang met nieuwe technologieën voor vervoer, gezondheid, 

energieopwekking, energieopslag en circulair bouwen. Ook spelen de 

bewoners een belangrijke rol in de ontwikkeling van de woonwijk. 

Binnen Brainport Smart District ontwikkelt EcoCabins een woonbuurt 

van 40-80 woningen (model: MyHomes) van 30m2 tot 60m2. De 

woningen zijn gericht op kleine huishoudens. Het project is nog in 

ontwikkeling. De beoogde opleverdatum is 2021.

40x starterswoningen in groene woonwijk 

61x sociale huurwoningen 

61x sociale huurwoningen

Voor dit project zijn de benodigde vergunningen nog niet verleend. Een 

lokale projectontwikkelaar ontwikkelt de woonwijk. Alle woningen zijn 

bestemd voor de sociale huurmarkt met een zorg vraagstuk, gelijk aan 

een eerder project van EcoCabins met dezelfde projectontwikkelaar. 

De beoogde opleverdatum is medio is nog niet bekend.

Overige verkoop en offertes 

Naast bovenstaande projecten in de zakelijke markt die concreet 

tot zeer concreet zijn, heeft EcoCabins offertes uitstaan voor de 

productie van enkele honderden woningen. Deze offertes zijn op dit 

moment minder concreet te noemen, omdat opdrachtgevers vaak nog 

wachten op bouwvergunningen etc. Deze projecten kunnen van de 

ene op de andere dag wel concreet worden. Ook komen regelmatig 

nieuwe projecten op ons pad. In het tweede kwartaal van 2020 zijn 

er een aantal veelbelovende projecten bijgekomen voor Basecamp 

eco-resorts op unieke (Europese) locaties. Deze projecten verkeren 

echter in een pril stadium, zodat deze projecten niet in het overzicht 

zijn opgenomen.

Naast bovenstaande projecten en offertetrajecten produceert en 

verkoopt EcoCabins ieder kwartaal (een beperkt aantal) woningen 

voor de particuliere markt. Dit beperkt zich tot enkele tientallen 

woningen per jaar, hoewel dit aantal jaarlijks met dubbele cijfers 

groeit.

LIFE Living Lab

In dit project genaamd ‘LIFE Living Lab’ werkt EcoCabins samen 

met de Universiteit Twente (UT), Hogeschool Saxion, diverse 

MKB-bedrijven, één grootbedrijf, woningcorporatie De Veste en 

energiecoöperatie LochemEnergie (LE) aan oplossingen voor de 

water- en energietransitie. Dit project vindt plaats op de campus van 

Universiteit Twente. EcoCabins levert meerdere van deze Tiny Houses 

en is actief betrokken bij dit vernieuwende onderzoek wat ons helpt 

onze woning op alle facetten verder te optimaliseren.

In deze experimentele woonomgeving bestaande uit drie (en later 

zes) bewoonde Smart Compact Homes wordt Smart Grid technologie 

gekoppeld aan technologieën en producten die verder worden 

ontwikkeld en geïntegreerd in het systeem. Dit onderzoeksproject 

is een initiatief van Universiteit Twente. Naar verwachting zullen de 

woningen in het najaar van 2020 worden geplaatst voor een periode 

van 10 jaar.
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Basecamp IJmuiden

In IJmuiden beheert EcoCabins samen met Kondor Wessels Vastgoed 

het eerste eco-resort van Nederland genaamd Basecamp IJmuiden, 

onderdeel van het overkoepelende project FabCity Nature. 

EcoCabins heeft deze prachtige strandlocatie (mede) getransformeerd  

in een duurzame overnachtingsplaats samen met experts van Tiny 

Houses en Smart Compact Homes. De overnachtingsplaats is officieel 

geopend in september 2019. De overnachtingsplaats is gloednieuw en 

faciliteert duurzame kleine woningen, op minder dan 300 meter van 

het strand.

Deze Smart Compact Homes hebben de technologie en het comfort 

van vandaag en van de toekomst. Huisjes met een eigen karakter, 

gebaseerd op een modulair bouwsysteem met gebruik van hout. 

De combinatie van zeer goed geïsoleerde, dampdichte panelen in 

combinatie met geavanceerde klimaatregeling zorgen voor een 

aangenaam klimaat met minimaal energieverbruik.

De overnachtingsplaats zelf is een experimentele speeltuin voor 

nieuwe woonaccommodaties. Duurzaamheid is het sleutelwoord 

voor alle experimenten die op deze unieke locatie plaatsvinden. 

Als exploitant van het gebied onderzoekt EcoCabins verschillende 

off-grid businesscases om energie op te slaan. Eén experiment 

omvat energieopslag in groene waterstof. Dit is slechts één van de 

experimenten die de komende jaren op de campsite plaatsvinden.

Bedrijven die geïnspireerd worden door de Smart Compact Homes 

en de experimententele speeltuin kunnen voor grotere bijeenkomsten 

terecht in een overdekte ruimte van 200m2. In deze ruimte is een 

podium beschikbaar waar presentaties gehouden kunnen worden voor 

bedrijven. 

Op deze evenementenlocatie zijn alle (horeca)voorzieningen  

beschikbaar, kan een eventmanager ingeschakeld worden en kan 

uiteraard gebruik gemaakt worden van de Tiny Houses of Smart 

Compact Homes voor eventuele overnachtingen.



Wat zijn Smart Compact Homes?

Smart Compact Homes zijn slim ontworpen én 

slim geproduceerde woningen uitgerust met 

de nieuwste technologie. Om aan de vraag 

naar compacte woningen op de Nederlandse 

en Europese woningmarkt te kunnen voldoen, 

moeten we afstappen van de traditionele 

manier van bouwen. Door woningen volledig 

voor te fabriceren in een fabriek kan er 

efficiënter gebouwd worden, met meer 

aandacht voor kwaliteitseisen en onafhankelijk 

van weersomstandigheden. Door optimaal 

gebruik te maken van de maximale afmetingen 

voor transport, maakt EcoCabins compacte 

woningen, geschikt voor één en tweepersoons 

huishoudens, die desondanks nog steeds 

ruimtelijk en comfortabel zijn om in te wonen.

Kleine ecologische voetafdruk

Bomen onttrekken CO2 aan de lucht om te 

groeien. Zodra een boom volgroeid is, stopt 

dit proces (zo goed als). Volwassen bomen 

kappen en het hout gebruiken om mee te 

bouwen, betekent dat de CO2 die opgeslagen 

zit in het hout, bewaard blijft in het hout. 

Onze houten woningen zijn dus in feite 

CO2-opslagcontainers. Dit uiteraard onder 

voorwaarde dat je hout gebruikt uit bossen 

die duurzaam beheerd worden en waar voor 

elke gekapte boom nieuwe bomen worden 

aangeplant. Door te bouwen met hout, houden 

we onze ecologische voetafdruk zo klein 

mogelijk.

Energieneutraal en duurzaam

Bouwen met hout alleen is niet genoeg. 

In de energietransitie is het noodzakelijk 

dat we met z’n allen slimmer omgaan met 

energie en omschakelen naar hernieuwbare 

energiebronnen. Op het dak van onze volledig 

elektrische woningen kunnen genoeg 

zonnepanelen geplaatst worden om deze 

energieneutraal te laten fungeren. Om te 

zorgen dat jaarrond aan de energiebehoefte 

van de huisjes voldaan kan worden, zijn we 

daarnaast, samen met onze strategische 

partners, energieopslagsystemen aan het 

doorontwikkelen en testen. Ook op het 

gebied van watervoorziening en -afvoer 

zijn we continu op zoek naar de nieuwste 

technologische innovaties om te zorgen 

dat onze woningen zo duurzaam mogelijk 

gebouwd kunnen worden.

Verplaatsbaar en betaalbaar

De maatschappelijke ontwikkelingen in 

Nederland en Europa hebben ervoor gezorgd 

dat er veel meer behoefte is aan flexibiliteit op 

de woningmarkt. De woningen die EcoCabins 

bouwt zijn verplaatsbaar en betaalbaar. 

Hierdoor kunnen de woningen met behapbare 

investeringen snel en gericht geplaatst worden 

daar waar op dat moment de woningnood 

het hoogst is. Dit wordt ook wel Flexwonen 

genoemd. En wanneer die nood verschuift 

naar andere regio’s in het land, zijn dezelfde 

woningen te transporteren naar een nieuwe 

locatie. Veel gemeenten met een woningnood 

kijken naar de mogelijkheden van Flexwonen.

Modellen

Alle woningen van EcoCabins zijn 100% 

electrisch en hebben een hoge isolatie. 

De woningen bestemd voor permanente 

bewoning voldoen tevens aan de eisen van het 

Bouwbesluit voor permanente bewoning.

EcoCabins heeft in de afgelopen jaren 

verschillende woningmodellen ontwikkelt, 

varierend van TinySuites van 18m2, Tiny 

Houses van 25m2, 32m2, 40m2 en 50m2 tot 

een TinyVilla van 50m2 en MyHomes van 

30m2 en 60m2. Zie de website van EcoCabins 

voor een impressie van de woningen. 

Smart Compact Homes
Een beter klimaat. Dankzij de duurzame Smart Compact Homes van EcoCabins kan dat. Wij 

werken mee aan een wereld waarin gebouwen gezond en milieuvriendelijk zijn. Alleen dan 

zullen we in staat zijn om de grootst mogelijke impact te maken. Wij willen duurzame woningen 

beschikbaar maken voor iedereen, ook voor lagere inkomensklassen.
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Zakelijke markt – projectontwikkeling

EcoCabins produceert haar woningen op industriële wijze in haar 

fabriek waardoor er op efficiënte wijze tot circa 400 woningen 

per jaar geproduceerd kunnen worden. Om deze schaalvoordelen 

volledig te benutten richt zij zich op grotere woningbouw projecten 

van 10 woningen of meer. Deze woningen worden verkocht onder 

het ‘MyHome’ concept van stapelbare woningen. Het doel is 

de ontwikkeling van zoveel mogelijk groene woonwijken: kleine 

woongemeenschappen met duurzame woningen van 30-60m2 die 

op energiegebied zelfvoorzienend zijn. Bij grotere projecten van meer 

dan 50 woningen vindt dit steeds meer plaats in de vorm van een 

consortium met collega producenten van duurzame compact homes. 

Het streven is om betaalbare en duurzame woningen te realiseren. De 

gemiddelde prijs van een MyHome woning is € 76.000,- excl BTW per 

woning. EcoCabins hanteert een brutomarge van circa 15% op deze 

woningen. De verkoop van MyHome woningen voor de zakelijke markt 

is zodoende winstgevend voor EcoCabins. 

De zakelijke markt betreft voornamelijk:

• Betaalbare koopwoningen voor starters

• Woningen middenhuur segment 

• Sociale huurwoningen / sociale zorgwoningen

• Smart-grid (zelfvoorzienende) woonwijken 

Afhankelijk van het project zal er gekozen worden voor een bestaande 

projectontwikkelaar en/of woningbouwcorporatie. EcoCabins is 

betrokken bij een aantal projecten, waaronder Basecamp IJmuiden, 

in samenwerking met projectontwikkelaar Kondor Wessels Vastgoed 

B.V.

Particuliere markt – losse woningen

EcoCabins produceert volledig voorgefabriceerde Smart Compact 

Homes, in de volksmond ook wel “tiny houses” genoemd voor de 

particuliere markt. In Basecamp IJmuiden houden wij kantoor. 

Op dit eco-resort staan de meeste van onze woning modellen 

ter bezichtiging en worden deze voor short stay en long stay 

doeleinden verhuurd. Dit functioneert als onze showroom voor 

geïnteresseerde kopers en bevordert de verkoop van onze woningen. 

Belangstellenden kunnen hier de model woningen van binnen en van 

buiten bekijken en zelfs overnachten in het model die zij voor ogen 

hebben. Zo kunnen geïnteresseerde kopers hun wensen kenbaar 

maken en gewenste aanpassingen op de standaard woningen direct 

bespreken. De belevenis van een overnachting in de woning werkt 

vaak doorslaggevend. De losse woningen worden verkocht onder 

het ‘EcoCabins’, ‘#TinySuite’ en ‘#TinyVilla’ concept. De gemiddelde 

prijs per woning bedraagt van een EcoCabin: € 69.000,- excl BTW, van 

een TinySuite: € 35.000,- excl BTW en van een TinyVilla: € 99.000,- 

excl BTW. EcoCabins hanteert een brutomarge van circa 15-20% 

per woning. De verkoop van deze losse woningen is zodoende 

winstgevend voor EcoCabins.

Verdienmodel

Onze particuliere verkoop bestaat grotendeels uit:

• Particulieren met een kavel 

• Initiatiefnemers van tiny house initiatieven in gemeentes 

• Mantelzorg woning op erf

• Guesthouse of poolhouse  

• Kantoor aan huis
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Niche markt – zorg gerelateerde oplossingen

EcoCabins richt zich daarnaast op nichemarkten zoals de ontwikkeling 

van mobiele huisartsenposten. Door de nieuwe manier van werken 

die efficiency moet brengen bij huisartsen en door schaarste van 

betaalbaar en flexibel zorgvastgoed in verschillende dorpen heeft 

EcoCabins, samen met een gespecialiseerd adviesbureau voor 

zorgvastgoed, de “Tiny Practice” ontwikkeld. De tiny practise is een 

huisartspraktijk die van alle moderne faciliteiten is voorzien, maar 

dan in een duurzaam, verplaatsbaar jasje. De dokterspost is onder 

andere voorzien van een wachtruimte met openbaar toilet, een 

dubbele behandelruimte met mogelijkheid voor een onderzoekslamp, 

geluidsdichte deuren en wanden en een homegene vinyl vloer. Deze 

medisch gerichte kantoor/praktijk ruimtes worden verkocht onder het 

‘#TinyPractise’ concept. De gemiddelde prijs van een TinyPractise is 

€ 79.000,- excl BTW per woning. EcoCabins hanteert een brutomarge 

van circa 15% op deze kantoor/praktijk ruimtes. De eerste TinyPractise 

is pas zeer recent (in 2020) opgeleverd. Het is nog niet goed in te 

schatten hoe deze niche markt zich voor EcoCabins zal ontwikkelen. 

Basecamp eco-resorts 

EcoCabins is voortdurend op zoek naar mooie locaties waar zij haar 

eco-resort concept kan uitrollen onder de naam Basecamp. Door 

haar ervaring als exploitant bij Basecamp IJmuiden en als producent 

van zelfvoorzienende woningen en woonwijken, wil zij deze kennis en 

ervaring verder uitrollen onder het Basecamp-concept. 

Dit houdt in de ontwikkeling van zelfvoorzienende eco-resorts 

op unieke locaties in (natuur)gebieden waar geen infrastructuur 

voorhanden is. Het unieke van het Basecamp-concept is dat de 

woningen met de nieuwste technische installaties en innovaties zijn 

uitgerust als het gaat om duurzaamheid, decentrale energieopwekking 

en waterzuivering. 

De opening van een tweede Basecamp staat al in de planning als 

“short stay” verhuurlocatie (maximaal 6 maanden) in de omgeving 

van Schiphol, genaamd Basecamp-Schiphol. En met een Nederlands-

Afrikaanse touroperator wordt het eerste Afrikaanse Basecamp 

eco-resort verder ontwikkeld, gericht op het middensegment. Ieder 

Basecamp eco-resort wordt via een aparte entiteit geëxploiteerd en 

gefinancierd, waarbij EcoCabins B.V. als ontwikkelaar, partner en 

mede-aandeelhouder betrokken zal blijven bij ieder Basecamp eco-

resort.

De verwachting is dat de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van 

Basecamp eco-resorts zeer winstgevend zal zijn voor EcoCabins.



24

Uitbreiding professionals – € 200.000

EcoCabins werkt met een relatief klein team van 5 professionals. In 

de productielocatie werkt een vast team van circa 30 professionals 

aan de productie van de woningen. Bij drukte kan dit team worden 

uitgebreid met freelance productie medewerkers. Daarnaast huurt 

De financieringsbehoefte wordt gefinancierd door zowel de 

aandeelhouders van EcoCabins B.V. als de uitgifte van deze obligaties. 

De onderneming (EcoCabins B.V.) heeft reeds een eigen vermogen van 

circa € 200.000,- voorafgaande aan de uitgifte van de obligaties. De 

aandeelhouders storten, tegelijk met de uitgifte van deze obligaties, 

nieuw kapitaal ter hoogte van € 300.000,- voor de financiering van de 

groei. Het aanvullende kapitaal benodigd voor de financieringsbehoefte 

wordt opgehaald met de uitgifte van deze obligaties en bedraagt 

minimaal € 300.000,- en maximaal € 650.000,-. Het door de 

aandeelhouders te storten (extra) eigen vermogen ter hoogte van 

€ 300.000,- is achtergesteld ten opzichte van deze obligaties. De 

financiering ziet er als volgt uit:

Financieringsbehoefte

Financieringsbehoefte Minimaal Maximaal

Uitbreiding professionals 200.000 200.000

Opschalen productielocatie 200.000 200.000

Automatiseren en optimaliseren processen 100.000 100.000

Werkkapitaal 150.000 150.000

Uitbreiding proposities en markten 150.000

Versnelling groei Basecamp eco-resorts 150.000

Totaal 650.000 950.000

Financiering Minimaal Maximaal

Aandeelhouders 300.000 300.000

Obligaties 300.000 650.000

Totaal 600.000 950.000

De crowdfunding wordt ingezet voor de volgende stap in onze ontwikkeling, namelijk het opschalen van de onderneming. De gelden worden gebruikt 

voor de volgende investeringsdoelen, te weten (a) het uitbreiden van ons team met professionals, (b) het opschalen van de productiecapactiteit, (c) 

het automatiseren en optimaliseren van onze (fabrieks)processen, (d) werkkapitaal om de groei te kunnen financieren, (e) uitbreiding van proposities 

en markten en (f) de versnelling van de groei van onze Basecamp eco-resorts. 

De minimum financieringsbehoefte bedraagt € 650.000 en de maximum financieringsbehoefte bedraagt € 950.000. De financieringsbehoefte 

wordt hieronder schematisch weergegeven en onderverdeeld, zodat duidelijk wordt hoe de invest eringsgelden worden ingezet bij de verschillende 

scenario’s van de hoogte van de obligatielening:

EcoCabins kennis van derden in, zoals architecten, constructeurs, 

designbureaus en projectontwikkelaars, bij de ontwikkeling van haar 

projecten. Door deze mensen niet in vaste dienst te hebben blijft de 

organisatie van EcoCabins ‘lean and mean’, ofwel kostenefficient en 

doelgericht. Naarmate de onderneming echter verder groeit en het 

ingehuurde werk bij derden een bepaalde omvang aanneemt, is er 

een kantelmoment en wordt het verstandig juist wel te investeren in 

mensen in eigen dienst, met kennis van en achtergrond in bouwkunde, 

architectuur en projectontwikkeling. 

Opschalen productielocatie – € 200.000

De groei die EcoCabins heeft doorgemaakt vanuit de start van de 

onderneming met de verkoop van enkele woningen tot aan de huidige 

verkoop van tientallen woningen op jaarbasis, is volledig vanuit eigen 

middelen gefinancierd. Om de verwachte groei van EcoCabins in 

de komende jaren (zie orderportefeuille) naar honderden woningen 

op jaarbasis te bewerkstelligen, is aanvullende groeifinanciering 

benodigd zodat kan worden geïnvesteerd in de uitbreiding van de 

productiecapaciteit en productieprocessen. Op dit moment kan de 

productiefaciliteit van EcoCabins circa 400 woningen op jaarbasis 

produceren, hiervoor zijn echter wel aanvullende investeringen in 

materialen, machines en mankracht (in vaste dienst) benodigd. Met 

aanvullende investeringen in de productielocatie kan EcoCabins 

de productiegroei van haar woningen dus sneller bewerkstelligen. 

Zonder noemenswaardige investeringen zal EcoCabins nog steeds 
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groeien, maar in een aanzienlijk lager tempo, omdat de productie 

zal worden beperkt vanuit machines, werkkapitaal en mankracht. 

Naarmate er meer financieringskapitaal wordt opgehaald middels de 

uitgifte van de obligatielening, zal er meer worden geinvesteerd in de 

productieuitbreiding. 

Automatiseren en optimaliseren processen – 

€ 100.000

Tegelijk met het uitbreiden van de productiecapaciteit zal worden 

geïnvesteerd in de verdere optimalisering van processen, onder 

andere door te investeren in automatisering van processen. Ook 

informatiestromen zullen verder worden geoptimaliseerd en 

geautomatiseerd, zodat verkoop processen en aanbestedingen 

efficiënter verlopen. Naarmate er meer financieringskapitaal wordt 

opgehaald middels de uitgifte van de obligatielening, zal er meer 

worden geïnvesteerd in automatisering. 

Werkkapitaal – € 150.000

Om de groei te financieren is werkkapitaal gewenst. Een deel van 

het huidige werkkapitaal zal efficiënter worden ingezet als gevolg 

van de eerder genoemde investeringen in productieprocessen 

en automatisering. Zo zullen automatiseringsprocessen ertoe 

leiden dat klanten eerder hun (deel)facturen zullen ontvangen, en 

dus eerder hun deelbetalingen voor de productie van hun woning 

zullen voldoen. Hierdoor zal onze financieringsbehoefte per 

woning in relatieve zin wordt verlaagd. Echter als er substantieel 

meer woningen worden verkocht, hetgeen het geval is, zal er in 

absolute zin nog steeds meer werkkapitaal nodig zijn. Voor de 

financiering van woningbouwprojecten vanaf 10 woningen is een 

ander type financiering benodigd. Bij deze projecten zijn banken, 

investeringsfondsen en vermogende particulieren (family offices) 

eerder geneigd de voorfinanciering op zich te nemen. Dit betreft 

veelal projectfinanciering met een looptijd van 12-18 maanden. De 

projectfinanciering is een aparte financiering die per project zal 

worden aangegaan en heeft zodoende geen tot nauwelijks invloed op 

de werkkapitaal behoefte. 

Uitbreiding proposities en markten – € 150.000

EcoCabins is op dit moment hoofdzakelijk gericht op de markt voor 

losse woningen en woningbouwprojecten in Nederland. Sinds de 

start van de onderneming komen aanvragen voor de levering van 

onze woningen uit vrijwel geheel Europa, het Caribisch gebied, het 

Midden Oosten en Azië. EcoCabins heeft deze aanvragen bewust niet 

actief opgevolgd, om de focus te houden op de productie, processen 

en verkoop in Nederland en de verdere ontwikkeling van Basecamp 

eco-resorts. Met de investeringen in de uitbreiding van het team en 

het opschalen van de productielocatie wordt het mogelijk meer tijd 

en mankracht in te zetten voor de verdere ontwikkeling van sommige 

markten. 

Indien meer financiering wordt opgehaald dan het minimum beoogde 

investeringsbedrag, zal EcoCabins samenwerking zoeken met lokale 

makelaars, architectenbureaus en projectontwikkelaars in Zweden, 

Noorwegen, Finland en Denemarken. In deze markten zijn reeds zeer 

nauwe relaties, aangezien de Letse producent van onze woningen 

in deze Scandinavische markten eigen lokale verkoopmakelaars 

in dienst heeft. EcoCabins zal daarnaast toegang tot de Belgische 

en Duitse markt onderzoeken, wederom via samenwerking met 

lokale makelaars, architectenbureaus en projectontwikkelaars. 

Het onderzoeken, uitwerken en betreden van één of meer van deze 

markten vereist naar verwachting € 150.000 aan investeringen.

Versnelling groei Basecamp eco-resorts – € 150.000

De markt voor Basecamp eco-resorts ligt volledig open. EcoCabins 

doet momenteel belangrijke ervaring op met de exploitatie van haar 

eerste Basecamp eco-resort. Op basis van de opgedane kennis en 

ervaring zijn een tweede en derde Basecamp eco-resort momenteel in 

ontwikkeling. Indien meer investeringsgelden worden verkregen dan 

de minimum beoogde financiering zal EcoCabins de groei van haar 

Basecamp eco-resorts versnellen. Er zijn reeds voldoende locaties 

aangedragen door samenwerkende partners om meerdere Basecamp 

eco-resorts te ontwikkelen. De daadwerkelijke realisatie van een iedere 

nieuwe Basecamp eco-resort zal middels projectfinanciering worden 

gefinancierd bij externe investeerders. 

Onze duurzame en betaalbare woningconcepten zijn een succes 

en ons business model is winstgevend. Met behulp van deze 

crowdfunding zijn we in staat om opschaling mogelijk te maken, 

op onbegrensde schaal duurzame woningbouw te versnellen en 

zelfvoorzienende groene woonwijken en eco-resorts te ontwikkelen. 

De markt zit te springen om betaalbare en duurzame woningen voor 

kleine huishoudens. Tijd om echt impact te gaan maken!

Prognose 2020-2022

In de bijlagen staan de prognoses voor de komende drie jaren 

weergegeven via een balans, winst en verlies en cashflow overzicht.
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Belangrijkste kenmerken obligaties 

Keuze uit drie klassen

Er worden drie verschillende klassen obligaties uitgegeven. De nominale waarde van iedere obligatie is € 1.000,- per stuk. De minimale afname 

aan obligaties is voor klasse A, klasse B en klasse C respectievelijk 1 stuk (€ 1.000,-), 50 stuks (€ 50.000,-) en 100 stuks (€ 100.000,-). Er is geen 

maximum verbonden aan het aantal obligaties per obligatiehouder. 

Inbreng    Deelname mogelijk vanaf EUR 1.000,-

Minimum doelbedrag  € 300.000

Maximum doelbedrag  € 650.000

Rendement    6%, 6,5% of 7% op jaarbasis

Looptijd    5 jaar 

Aflossing   100% van de nominale waarde

Looptijd

De looptijd van de obligatie is maximaal 5 jaar, met kans op 

vervroegde aflossing na 3 jaar. 

Rente

De obligaties worden uitgegeven in klassen A, B en C met een 

rentevergoeding van respectievelijk 6,0%, 6,5% en 7,0% op jaarbasis. 

Uitbetaling

De verschuldigde rente wordt jaarlijks uitgekeerd op de door u 

opgegeven tegenrekening. 

Aflossing

De obligaties worden op 100% afgelost van de nominale waarde.

Zekerheden

1. De uitgevende instelling (EcoCabins B.V.) heeft, voorafgaand aan de uitgifte van de obligaties, een eigen vermogen van circa € 200.000. 

2. De aandeelhouders van de uitgevende instelling storten tegelijk met de uitgifte van de obligaties aanvullend een bedrag van € 300.000 als eigen 

vermogen. Hierdoor bedraagt het eigen vermogen bij aanvang van de obligaties circa € 500.000.

3. Het gestorte eigen vermogen is volledig achtergesteld aan de betaling van rente en aflossing op de obligaties.

4. EcoCabins B.V. zal geen gebruik maken van bancaire financiering op het niveau van de uitgevende instelling (dus geen bankfinanciering). 

Hierdoor hebben de obligatiehouders een preferente positie. 

5. Tijdens de looptijd van de obligaties zal de uitgevende instelling geen dividend uitkeren aan de aandeelhouders. Hierdoor blijven alle middelen 

beschikbaar voor betaling van rente en aflossing aan obligatiehouders.

Obligaties EcoCabins Klasse A Klasse B Klasse C

Coupure € 1.000,- € 1.000,- € 1.000,-

Minimale afname 1 stuk 50 stuks 100 stuks

Looptijd 5 jaar 5 jaar 5 jaar

Aflossing 100% 100% 100%

Vaste rente (per jaar) 6,0% 6,5 % 7,0%
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Bijzondere omstandigheden
Nalatenschap

Indien een investeerder komt te overlijden, vallen zijn rechten uit hoofde van zijn inbreng in zijn nalatenschap. Door 

middel van een verklaring van erfrecht kunnen de rechthebbenden zich als zodanig legitimeren bij EcoCabins B.V. en 

zullen zij worden aangemerkt als belegger namens de erven. De inbreng kan worden voortgezet gedurende de nog 

resterende looptijd op naam van de erfgenamen of op naam van een erfgenaam. 

Echtscheiding

Bij een echtscheiding dient een echtscheidingsconvenant te worden aangeleverd. De investeringen kunnen in deze 

situatie worden overgedragen op naam. 

Kleinkinderen

Obligaties van EcoCabins B.V. kunnen bij het aangaan van de belegging op naam van de (klein)kinderen worden 

gezet. Hiervoor heeft u wel een geldig legitimatie bewijs nodig. Indien de kinderen minderjarig zijn heeft u een geldig 

legitimatie bewijs nodig van de ouders of voogd.

Verhandelbaarheid
Na de uitgifte zijn de obligaties beperkt verhandelbaar. Bij tussentijdse 

verkoop kan de verkoopprijs hoger of lager liggen dan de nominale 

waarde. De kans bestaat dat er geen koper is. De uitgevende instelling 

is niet verplicht om de obligaties in te kopen.

Kosten
De emissiekosten bedragen eenmalig 1% over de toegewezen 

nominale waarde van de obligaties (inleg). De eerste 50 inschrijvers 

betalen geen emissiekosten. Naast de emissiekosten worden er 

gedurende de looptijd geen andere kosten in rekening gebracht aan de 

obligatiehouders.
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Risico’s
Beleggen in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich 

mee. Door de aankoop van deze obligatie verstrekt u een lening aan 

de uitgevende instelling, hierdoor loopt u o.a. een debiteurenrisico. Als 

gevolg hiervan kan de aflossing lager zijn dan de hoofdsom. Naast 

deze specifieke risico’s aangaande de soort belegging, hebben wij 

hieronder de meest belangrijke risico’s uiteengezet. 

Startersrisico 

EcoCabins is gestart in 2018, en valt hierdoor in een starterscategorie. 

Starters hebben statistisch gezien een grote kans om de eerste 

3 jaar van het bestaan niet te overleven, vandaar dat starters altijd 

als een zeer hoog risico worden geclassificeerd. Daarom worden de 

starterproposities passend met risicodragend kapitaal gefinancierd. 

Voorafgaande aan deze uitgifte van obligaties heeft EcoCabins B.V. 

een eigen vermogen van € 200.000,- en storten aandeelhouders 

aanvullend € 300.000,- aan eigen vermogen. Hierdoor bedraagt het 

eigen vermogen van EcoCabins B.V., voorafgaand aan de uitgifte 

van de obligaties, circa € 500.000,-. Ondanks het aanwezige eigen 

vermogen heeft de onderneming, door haar relatief jonge bestaan, een 

startersrisico.

Bouwersrisico

De vraag naar eigen vermogen financiering is niet enkel aanwezig bij 

startende en bestaande MKB-ondernemingen. Ook voor bijvoorbeeld 

de financiering van renovatie, transformatie, verduurzamen en/

of nieuwbouw van onroerend goed is risicodragend kapitaal een 

zeer noodzakelijke schakel in de financieringsketen. De projecten 

van EcoCabins B.V. zijn investeringen die passen bij de missie van 

het bedrijf en die een positieve en vooruitstrevende impact op de 

maatschappij realiseert. 

Verlies van kapitaal bij investering

Investeringen in MKB-bedrijven zijn risicovol. Er is een risico dat u het 

geïnvesteerde geld niet meer terug krijgt. Het is daarom verstandig 

niet meer te investeren dan dat u zich kunt kunt permitteren te 

verliezen zonder uw levensstandaard te moeten verlagen. Wij ontraden 

u dan ook sterk om met geleend geld te investeren in deze obligatie.

Diversificatie

Investeren in startups en MKB-bedrijven zou eigenlijk enkel gedaan 

moeten worden als onderdeel van een gediversifieerde portfolio. 

Dit betekent dat u uw kapitaal moet spreiden en moet investeren 

in meerdere bedrijven, in tegenstelling tot uw gehele vermogen in 

één bedrijf. Het betekent ook dat je een relatief klein deel van je te 

investeren vermogen moet alloceren aan startups en MKB-bedrijven 

en een meerderheid van je vermogen in veiliger en meer liquide 

beleggingsproducten.

Concurrentierisico

De markten waar de uitgevende instellingen in opereren zijn vaak 

zeer omvangrijk en kennen een aantal andere grote spelers - zowel 

nationaal als internationaal - op de Nederlandse markt, die als directe 

concurrenten van de uitgevende instelling kunnen worden gezien. Het 

risico bestaat dat deze concurrenten op enig moment succesvoller 

zijn dan het bedrijf waarin de financiering is gerealiseerd. Hierdoor 

zou de uitgevende instelling niet in staat kunnen zijn de door haar 

gewenste opdrachten te verwerven. Dit zou tot gevolg kunnen hebben 

dat de uitgevende instelling (EcoCabins B.V.) wordt beperkt om haar 

betalingsverplichtingen jegens de investeerders te voldoen.

 

Faillissementsrisico

Voor investeerders bestaat het risico van faillissement en/of 

surséance van betaling van de uitgevende instelling.

 

Fiscaal risico

Door het meerderjarige karakter van de investering is de invloed 

van de belastingheffing op de uitgevende instelling en op het 

rendement van de investering onzeker. De uitgevende instelling kan 

geconfronteerd worden met een wetswijziging, nieuwe regelgeving 

of politieke besluitvorming, die financieel ongunstig voor de 

investeerders kan uitvallen. Door het meerjarige karakter van de 

belegging is de invloed van de belastingheffing op het rendement van 

de investering onzeker. De fiscale behandeling van de investering of de 

investeerder kan in de loop der jaren door wijziging van Nederlandse 

wetgeving dan wel nieuwe jurisprudentie negatief worden beïnvloed.

 

De fiscale positie van de uitgevende instelling is niet vooraf afgestemd 

met de belastingdienst. Indien de belastingdienst de gepresenteerde 

uitgangspunten niet volgt, kan dat leiden tot een negatieve invloed 

op de bedrijfsresultaten van de Uitgevende Instelling, hetgeen een 

beperking tot gevolg kan hebben voor de uitgevende instelling om aan 

haar betalingsverplichtingen jegens de investeerders te voldoen.
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Hoe investeren?
Wie kan investeren? 

Nogmaals dank voor uw interesse in de  6%, 6,5% of 7% obligatie van 

EcoCabins B.V., waarmee geïnvesteerd wordt in de voorgefabriceerde 

productie (PREFAB) van duurzame en betaalbare (starters)woningen. 

U kunt als investeerder in de obligatie deelnemen wanneer u: 

•  een natuurlijk persoon bent, in bezit van een Nederlands 

identiteitsbewijs; 

•  een Nederlands rechtspersoon bent en ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel; 

•  minimaal € 1.000,- kunt investeren; 

•  het geld kunt overboeken vanaf een Nederlandse bank; 

•  kunt aantonen dat de herkomst van het vermogen voldoet aan 

wet- en regelgeving. 

Hoe kunt u inschrijven? 

Heeft u interesse om als investeerder te beleggen in EcoCabins B.V.? 

Indien u meer informatie wilt kunt u dit geheel vrijblijvend aanvragen 

via investeren@eco-cabins.com of door te bellen naar 020-244 1570. 

Wilt u inschrijven, dan kunt u online inschrijven via onze website op: 

www.eco-cabins.com/obligaties. 

Vanwege het verwachte hoge animo voor de obligaties raden 

wij u aan om zo snel mogelijk te reageren. Let op: de eerste 50 

inschrijvingen zijn zonder 1% emissiekosten. Uw aankoopbeslissing 

dient uitsluitend te worden genomen op basis van het opgestelde 

informatiememorandum, welke algemeen verkrijgbaar en inzichtelijk 

is ten kantore van EcoCabins B.V., alsmede kosteloos verkrijgbaar via 

e-mail of te downloaden vanaf www.eco-cabins.com/obligaties.

Beperkte uitgifte van EcoCabins B.V. 

De uitgifte van de obligaties van EcoCabins B.V. is beperkt. De omvang 

is mede afhankelijk van de kapitaalbehoefte van EcoCabins B.V. om 

projecten te kunnen financieren. Het minimum bedrag van de uitgifte 

van de obligatie bedraagt € 300.000,- en het maximum bedrag van de 

uitgifte bedraagt € 650.000,-. 

Fiscaal 

De gevolgen van het beleggen in de obligaties voor de belastingheffing 

hangen af van uw persoonlijke situatie en kunnen in de toekomst 

aan wijzigingen onderhevig zijn. Bij een in Nederland wonende 

particuliere belegger zal er in beginsel worden belast in de belastingen 

boxenstelsel. In welke box u wordt belast is afhankelijk van de soort 

investering waarin u bij EcoCabins B.V. belegt.  

Voor een rechtspersoon of een professionele belegger zijn andere 

belastingregels van toepassing. 

De fiscale gevolgen zijn voor een individuele obligatiehouder, al 

dan niet in de hoedanigheid van een natuurlijk of rechtspersoon, 

afhankelijk van zijn of haar individuele fiscale positie. Potentiële 

obligatiehouders wordt geadviseerd, mede in verband met hun 

specifieke omstandigheden en het algemene karakter van de 

beschreven fiscale aspecten, een deskundige te raadplegen.

Online inschrijven 

Vanwege de beperkte omvang van de door EcoCabins B.V. te 

verstrekken obligaties en de verwachte animo voor de deelname in 

EcoCabins B.V., raden wij u aan zo snel mogelijk te reageren. U kunt 

digitaal inschrijven via de website www.eco-cabins.com/obligaties. 

Toewijzing van obligaties vindt plaats op volgorde van binnenkomst 

van inschrijvingen.
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Informatievoorziening 
looptijd
EcoCabins wil transparant en helder communiceren. Dit geldt natuurli-

jk ook richting investeerders in EcoCabins B.V. Om dit te bevorderen, 

geven we gedurende de looptijd jaarlijks een digitaal overzicht uit aan 

de investeerders.

Jaarverslag
De beleggers in EcoCabins B.V. worden minimaal één keer per jaar 

door EcoCabins B.V. geïnformeerd door middel van een jaarverslag 

met daarin de balans, de verlies-en-winstrekening en een toelicht-

ing. Elk jaar zal het bestuur van EcoCabins B.V. binnen vijf maanden 

na afloop van het boekjaar de jaarrekening opstellen, inclusief een 

samenstellingsverlaring door haar accountant.
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Bijlage 1 - Obligatievoorwaarden



 

Bijlage 1: Obligatievoorwaarden EcoCabins B.V. 
 
Datum: [Investeringsdatum] 
 
PARTIJEN: 
 
1. [Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres [straat], [postcode], [stad] en emailadres [email], 
(hierna: “Obligatiehouder”); en 
 
2. EcoCabins B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, statutair 
gevestigd en kantoorhoudende te (1976 GK) IJmuiden, aan de Kennemermeer 27, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 71519262 (hierna: “Uitgevende Instelling”), rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
haar Bestuurder, zijnde de heer G.J. Hoffer. 
 
Obligatiehouder en Uitgevende Instelling worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als: “Partijen”. 
 
OVERWEGENDE DAT: 
 

a) Op 18 mei 2020 is besloten tot de uitgifte van zeshonderdvijftig (650) Obligaties van nominaal € 1.000 
(zegge: duizend euro) door de Uitgevende Instelling (hierna: 'Obligaties'). 
 

b) De door de Obligatiehouders aan de Uitgevende Instelling verstrekte dan wel te verstrekken geldlening 
uit hoofde van de Obligaties zal worden aangewend om de Uitgevende Instelling in staat te stellen voor 
het opschalen van de Uitgevende Instelling alsmede de financiering van de verdere groei van de 
Uitgevende Instelling; 

 
c) Met het opschalen van de Uitgevende Instelling alsmede de financiering van de verdere groei van de 

Uitgevende Instelling wordt verstaan: (a) het uitbreiden van het team met professionals, (b) het 
opschalen van de productiecapactiteit, (c) het automatiseren en optimaliseren van de 
(fabrieks)processen, (d) werkkapitaal om de groei te kunnen financieren, (e) uitbreiding van proposities 
en markten en (f) de versnelling van de groei van onze de Basecamp eco-resorts; 
 

d) Bij de onderhavige akte (hierna: 'Obligatievoorwaarden') worden door de Uitgevende Instelling de 
voorwaarden van de Obligaties vastgesteld. Obligatiehouders dienen de bepalingen zoals uiteengezet 
in deze Obligatievoorwaarden te lezen en akkoord te gaan met de inhoud van de Obligatevoorwaarden. 
Een kopie van de Obligatievoorwaarden en het informatiememorandum zijn online beschikbaar via de 
website www.eco-cabins.com/investeren alsmede verkrijgbaar via email of op het kantoor van de 
Uitgevende Instelling. 

 
KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
 

1.1 In de Obligatievoorwaarden hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: 
 

• ‘Aankoop’: Het moment waarop de Inschrijver één of meer Obligatie(s) verkrijgt; 

• ‘Aflossing’: De (gedeeltelijke) terugbetaling van de Hoofdsom aan de Obligatiehouder door de 
Uitgevende Instelling, voor het eerst na drie (3) jaar na de Ingangsdatum. De Uitgevende Instelling heeft 
het recht om ieder kwartaal de Obligaties geheel of gedeeltelijk af te lossen. De Obligaties dienen 
uiterlijk op Aflossingsdatum geheel te zijn afgelost. De Aflossing vindt plaats zoals beschreven in Artikel 
9; 

• ‘Aflossingsdatum’: De uiterlijke datum waarop de Obligaties volledig afgelost dienen te zijn, te weten 
vijf (5) jaar na de Ingangsdatum, voor zover de Uitgevende Instelling geen gebruik maakt van de 
mogelijkheid om vervroegd af te lossen; 



 

• ‘Artikel’: Een artikel uit deze Obligatievoorwaarden; 

• 'Bestuurder': De bestuurder van de Uitgevende Instelling; 

• 'Geïnteresseerde’: Natuurlijke- of rechtspersonen die een bankrekening in Nederland aanhouden en 
Aankoop van de Obligaties overwegen; 

• ’Gekwalificeerd Besluit': een besluit van de vergadering van Obligatiehouders als bedoeld in  
Artikel 14; 

• 'Hoofdsom': Het door de Obligatiehouder geinvesteerde bedrag in de Obligaties, exclusief 
emissiekosten, onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de onderhavige Obligatievoorwaarden; 

• ‘Ingangsdatum’: De datum waarop de Obligaties geacht worden aan te vangen, zijnde 1 november 2020. 
De Ingangsdatum is uiterlijk 14 dagen na sluiting van de Inschrijvingsperiode, mits voldaan is aan de 
Opschortende Voorwaarde. De Ingangsdatum zal door de Uitgevende Instelling, met inachtneming van 
bovenstaande beperking, worden vastgesteld en aan Obligatiehouders worden gecommuniceerd; 

• ‘Inschrijver(s)’: Een natuurlijke- of rechtspersoon die een intentie tot Aankoop van de Obligaties kenbaar 
maakt; 

• ‘Inschrijving(en)’: Een conform de Obligatievoorwaarden gedane Aankoop van Obligaties door een 
Geïnteresseerde middels de inschrijvingsprocedure, zoals beschreven in Artikel 4; 

• ‘Inschrijvingsperiode’: De periode van 1 augustus 2020 tot en met 1 november 2020 gedurende welke 
periode Geïnteresseerden een Inschrijving kunnen doen op de Obligaties. De Uitgevende Instelling 
behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Inschrijvingen te weigeren en/of de 
Inschrijvingsperiode vervroegd te sluiten, op te schorten, te sluiten of te verlengen; 

• ‘Investeringsovereenkomst(en)’: De overeenkomst tussen de Obligatiehouder en de Uitgevende 
Instelling ter verkrijging van Obligaties volgens de voorwaarden zoals beschreven in de 
Obligatievoorwaarden; 

• ‘Looptijd’: De uiterlijke looptijd van de Obligaties, zijnde vijf (5) jaar vanaf de Ingangsdatum; 

• 'Obligatie(s)': Een door de Uitgevende Instelling uitgegeven niet genoteerde schuldbewijs op naam, met 
een nominale waarde van € 1.000,- per Obligatie. De Obligaties worden uitgegeven in klassen A, B en C 
met een minimale inleg van respectievelijk € 1.000,-, € 50.000,- en € 100.000,-. De maximale uitgifte van 
Obligaties bedraagt € 650.000,- en wordt verdeeld over de verschillende klassen Obligaties; 

• 'Obligatiebedrag': De aan de Obligatiehouder uitgegeven vorderingsrechten in de vorm van Obligaties; 

• 'Obligatiehouder': Een natuurlijke- of rechtspersoon die een Aankoop doet en één of meer Obligaties 
houdt; 

• 'Obligatievoorwaarden': De tussen de Uitgevende Instelling en de Obligatiehouders overeengekomen 
(onderhavige) voorwaarden waaronder de Uitgevende Instelling de Obligaties uitgeeft; 

• ‘Opschortende Voorwaarde’: De voorwaarde dat middels de uitgifte van de Obligaties minimaal een 
bedrag van € 300.000 (zegge: driehonderdduizend euro) vóór het einde van  de Inschrijvingsperiode 
door Obligatiehouders in de Obligaties is geïnvesteerd; 

• ‘Informatiememorandum’: Het document, zoals door de Uitgevende Instelling op 1 augustus 2020 is 
uitgegeven, met inbegrip van de daarbij behorende bijlagen; 

• ‘Register van Obligatiehouders’: Het register van Obligatiehouders waarin in ieder geval de namen en 
adressen van alle Obligatiehouders zijn opgenomen met vermelding van de betreffende nummers van 
de Obligaties die door de Obligatiehouders worden gehouden; 

• ‘Rentevergoeding’: De rentevergoeding waarop de Obligatiehouder recht heeft op grond van de 
Obligaties. De nominale waarde per Obligatie bedraagt € 1.000. Alle Obligaties zijn rentedragend over 
de nominale waarde. De Obligaties worden uitgegeven in klassen A, B en C met een Rentevergoeding 
van respectievelijk 6,0%, 6,5% en 7,0% over de nog uitstaande Hoofdsom; 

• ‘Rentevergoedingsdatum’: De datum waarop, gedurende de Looptijd, de aan de Obligatiehouder 
verschuldigde Rentevergoeding wordt uitgekeerd. De Rentevergoeding wordt ieder jaar achteraf 
betaalbaar gesteld en uitbetaald binnen drie (3) werkdagen na afloop van ieder jaar, voor het eerst na 
afloop van twaalf (12) volledige maanden na de Ingangsdatum. 

 
1.2 Naast de in Artikel 1.1 opgenomen definities worden begrippen tevens elders in de 

Obligatievoorwaarden gedefinieerd. 
 



 

1.3 Verwijzingen naar Artikelen zijn verwijzingen naar Artikelen in de Obligatievoorwaarden tenzij  
uitdrukkelijk anders aangegeven. 

 
1.4 Definities kunnen in de Obligatievoorwaarden zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud 

of meervoud worden gebruikt. 
 

1.5 Kopjes en nummering van de hoofdstukken of Artikelen in de Obligatievoorwaarden zijn uitsluitend 
bedoeld om verwijzing naar hoofdstukken of Artikelen te vergemakkelijken; zij zullen de inhoud en/of 
interpretatie van de betreffende hoofdstukken of Artikelen niet beïnvloeden. 

 
1.6 Door Aankoop van de Obligaties aanvaardt de Inschrijver op de Obligaties (ofwel de Obligatiehouder) 

expliciet, onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze Obligatievoorwaarden. 
 
Artikel 2. Doel van de Obligaties 
 
  2.1 De opbrengst van de uitgifte van de Obligaties wordt door de Uitgevende Instelling uitsluitend ingezet 

voor het opschalen van de onderneming (EcoCabins B.V.) en de financiering van de groei van de 
onderneming, zoals beschreven in het Informatiememorandum. 

 
Artikel 3. De Obligaties 
 

3.1 De Uitgevende Instelling geeft de Obligaties uit aan de Obligatiehouders overeenkomstig de in de 
Obligatievoorwaarden beschreven voorwaarden. De Obligatiehouders worden geacht kennis te hebben 
genomen van de Obligatievoorwaarden en zijn daaraan gebonden. 

 
3.2 Alle Obligaties staan op naam van de Obligatiehouders. De Obligaties bestaan uit de klassen A, B en C 

en hebben een nominale waarde van € 1.000 (zegge: duizend euro) per stuk. Alle Obligaties, ongeacht 
de klasse, vormen directe en onvoorwaardelijke verplichtingen, die onderling gelijk in rang zijn zonder 
enig verschil in preferentie, van de Uitgevende Instelling. Alle klassen Obligaties worden gelijkelijk 
behandeld. Dit is in lijn met het grondbeginsel van ‘gelijkheid van schuldeisers’ zoals opgenomen in 
artikel 3:277 van het Burgerlijk Wetboek. Deze gelijkheid betekent dat procentueel iedere schuldeiser 
gelijkelijk in het verlies draagt. 
 

3.3 De Obligaties worden op 100% van de nominale waarde uitgegeven door de Uitgevende Instelling, 
eenmalig vermeerderd met 1% emissiekosten.  
 

3.4 De eerste 50 Inschrijvers op de Obligaties krijgen, ongeacht de klasse van de Obligaties, een korting van 
100% op de emissiekosten. 
 

3.5 De maximale uitgifte van Obligaties bedraagt € 650.000 en wordt verdeeld over de verschillende klassen 
Obligaties.  
 

3.6 De Uitgevende Instelling heeft het recht om ieder kwartaal de Obligaties gedeeltelijk of volledig af te 
lossen, voor het eerst na drie (3) jaar na de Ingangsdatum. De Obligaties dienen uiterlijk aan het einde 
van de Looptijd geheel te zijn afgelost. De Obligaties hebben een Looptijd van maximaal vijf (5) jaar, 
gerekend vanaf de Ingangsdatum.  
 

3.7 De Obligaties worden uitsluitend uitgegeven voor verhandeling en verkoop in Nederland met dien 
verstande dat in andere landen dan in Nederland een verkoop of levering alleen kan geschieden met 
inachtneming van de in die landen geldende regels. 
 

3.8 De Obligaties zijn niet en zullen niet geregistreerd worden onder de ‘U.S. Securities Act of 1933’ of 
geregistreerd worden bij enige toezichthouder op het effectenverkeer in een staat van of in een andere 
jurisdictie behorende tot de Verenigde Staten van Amerika. De Obligaties mogen expliciet niet worden 



 

aangeboden, verkocht of geleverd, direct of indirect, in of aan of namens ingezetenen van de Verenigde 
Staten van Amerika. 
 

3.9 De Obligaties zijn in girale vorm, van de Obligaties worden geen bewijzen afgegeven. 
 

3.10 Betaling door de Obligatiehouder van het Obligatiebedrag dient plaats te vinden op de wijze zoals in 
Artikel 10 is omschreven. 

 
Artikel 4. Inschrijving op de Obligaties 
 

4.1 De uitgifte van de Obligaties door de Uitgevende Instelling is beperkt tot € 650.000. De 
Inschrijvingsperiode vangt aan op 1 augustus 2020 en eindigt op 1 november 2020, of zoveel eerder of 
later dat alle Obligaties zijn uitgegeven of de Uitgevende Instelling besluit om de Inschrijvingsperiode te 
verlengen, te verkorten of te beëindigen. De Uitgevende Instelling behoudt zich het recht voor om 
Inschrijvingen, geheel of gedeeltelijk, niet in behandeling te nemen, te weigeren of niet te effectueren, 
zonder opgave van redenen en/of de Inschrijvingsperiode van welke tranche ook vervroegd te sluiten, 
op te schorten, te beëindigen of te verlengen. 

 
4.2 De minimale afname aan Obligaties is voor klasse A, klasse B en klasse C respectievelijk 1 stuk                         

(€ 1.000,-), 50 stuks (€ 50.000,-) en 100 stuks (€ 100.000,-). Er is geen maximum verbonden aan het 
aantal Obligaties per Obligatiehouder.  
 

4.3 De Inschrijving op de Obligaties geschiedt middels het invullen van het online inschrijfformulier, 
beschikbaar op de betreffende projectpagina op de website van EcoCabins (www.eco-
cabins.com/investeren) en het overmaken van het te investeren bedrag op het IBAN-rekeningnummer 
van de Uitgevende Instelling. Geïnteresseerden kunnen zich enkel inschrijven via deze website, waarop 
het inschrijvingsproces verder is toegelicht en te volgen. Op de website van de Uitgevende Instelling is 
het verloop en het eindresultaat van de Inschrijvingen te volgen. 
 

4.4 Het kan voorkomen dat de Uitgevende Instelling aanvullende informatie nodig heeft om de Inschrijving 
te voltooien. Hierbij valt te denken aan aanvullende informatie zoals een uittreksel van de kamer van 
koophandel, een kopie van statuten en/of een kopie van een geldig legitimatiebewijs.  
 

4.5 De Uitgevende Instelling behoudt zich expliciet het recht voor zonder opgaaf van redenen een 
Inschrijving te weigeren dan wel niet te effectueren. De Uitgevende Instelling is niet aansprakelijk voor 
enige schade die iemand door een dergelijke handeling van de Uitgevende Instelling lijdt. Eventuele 
stortingen in verband met Inschrijvingen op Obligaties die worden geweigerd of niet worden 
geëffectueerd zullen worden gestorneerd op het IBAN-rekeningnummer waarvan de oorspronkelijke 
storting werd gedaan. 
 

4.6 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Indien de Uitgevende 
Instelling een Inschrijving niet (geheel) accepteert zal zij dit zo snel mogelijk en in ieder geval voor de 
Ingangsdatum van de Obligaties melden aan de Inschrijver. Zonder andersluidend bericht wordt een 
Inschrijving door de Uitgevende Instelling geaccepteerd en wordt het beoogde aantal Obligaties 
toegewezen aan de Inschrijver. De Uitgevende Instelling is de enige die Obligaties kan toewijzen. 
 

4.7 De Uitgevende Instelling geeft de Obligaties uit onder de Opschortende Voorwaarde dat voor het einde 
van de Inschrijvingsperiode het minimaal beoogde te financieren bedrag van € 300.000,- door 
Obligatiehouders is geïnvesteerd in de Obligaties. Bij onvoldoende Inschrijvingen wordt het recht 
voorbehouden om géén Obligaties uit te geven. Tevens wordt in algemene zin het recht voorbehouden 
om Inschrijvingen, geheel of gedeeltelijk, niet in behandeling te nemen, te weigeren of niet te 
effectueren, zonder opgave van redenen. 
 



 

4.8 Indien de Uitgevende Instelling besluit de aanbieding en uitgifte van de Obligaties in te trekken zullen 
reeds afgesloten Investeringsovereenkomsten worden beëindigd en reeds gestorte gelden aan 
Obligatiehouders worden teruggestort. De Uitgevende Instelling aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die een Geïnteresseerde daardoor lijdt. 
 

4.9 Door het (online) versturen van de Inschrijving en het overmaken van de gelden voor de aan te kopen 
Obligaties is de Inschrijving onherroepelijk geworden, tenzij er sprake is van nieuwe ontwikkelingen, 
materiële vergissingen of onjuistheden die van invloed zijn op de beoordeling van de Obligaties en zich 
voordoen of worden geconstateerd tussen het tijdstip van het uitbrengen van het 
Informatiememorandum en de definitieve afsluiting van de Inschrijvingsperiode. Geïnteresseerden die 
reeds een Inschrijving hebben gedaan voordat het document ter aanvulling is gepubliceerd, hebben het 
recht om binnen vijf (5) werkdagen na de publicatie van het document ter aanvulling hun Inschrijving op 
de Obligaties in te trekken, waarmee de Inschrijving is komen te vervallen. 

 
Artikel 5. Levering en overdracht van Obligaties 
 

5.1 De Uitgevende Instelling zal bij voldoende Inschrijvingen na sluiting van de Inschrijvingsperiode 
zorgdragen voor de uitgifte van Obligaties aan de Obligatiehouders, middels de initiële Inschrijving van 
de Obligatiehouders in het Register van Obligatiehouders. Iedere Obligatiehouder ontvangt een bewijs 
van Inschrijving in het Register van Obligatiehouders.  
 

5.2 De Obligaties zijn beperkt verhandelbaar en zullen niet worden genoteerd op een gereglementeerde 
markt of aan een beurs. Een Obligatiehouder dient zelf een koper te vinden voor zijn of haar Obligaties. 
Voor de levering van een Obligatie is vereist een daartoe bestemde onderhandse akte en mededeling 
daarvan aan de Uitgevende Instelling door de vervreemder en de verkrijger. De Uitgevende Instelling zal 
na ontvangst van de mededeling het Register van Obligatiehouders aanpassen en de naam van de 
vervreemder in het Register van Obligatiehouders wijzigen in de naam van de verkrijger. 
 

5.3 Een overdracht van Obligaties kan niet plaatsvinden indien deze in strijd is met de wet of de 
Obligatievoorwaarden. 
 

5.4 Behoudens in het geval de Uitgevende Instelling zelf bij de rechtshandeling als bedoeld in Artikelen 5.1, 
5.2 en 5.3 partij is, kunnen de aan de Obligatie verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de 
Uitgevende Instelling de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend. De erkenning 
geschiedt in de akte of door plaatsing van een gedagtekende verklaring op een aan de Uitgevende 
Instelling overgelegd afschrift of uittreksel van de akte. Erkenning kan ook door de Uitgevende Instelling 
geschieden door inschrijving van de verkrijger van de Obligatie of het beperkte recht daarop in het 
Register van Obligatiehouders. 

 
Artikel 6. Register van Obligatiehouders 

 
6.1 De administratie van de Obligaties wordt verzorgd door de Uitgevende Instelling, waarbij de Uitgevende 

Instelling het recht heeft om de administratie van de Obligaties door een derde  te laten uitvoeren. 
 

6.2 De Obligatiehouders ontvangen van de Uitgevende Instelling een bewijs van Inschrijving met daarop 
vermeld het aantal toegekende Obligaties en de nummers van de Obligaties.  
 

6.3 Er wordt een Register van Obligatiehouders opgesteld en bijgehouden met daarin vermeld de 
persoonlijke gegevens van de Obligatiehouders, het aantal Obligaties, de historie van transacties en de 
datum waarop de Obligatiehouders de Obligaties hebben verkregen.  
 

6.4 De Bestuurder verstrekt desgevraagd aan een Obligatiehouder om niet een uittreksel uit het Register 
van Obligatiehouders met betrekking tot zijn recht op Obligaties. 
 



 

6.5 Het Register van Obligatiehouders wordt regelmatig bijgehouden. Iedere inschrijving of wijziging in het 
Register van Obligatiehouders wordt getekend door de Bestuurder van de Uitgevende Instelling. 
Obligatiehouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun email-, adresgegevens en IBAN-
rekeningnummer bij de Uitgevende Instelling bekend zijn. 
 

6.6 Obligatiehouders hebben het recht om, ten kantore van de Uitgevende Instelling, hun eigen gegevens 
uit het Register van Obligatiehouders in te zien. Er worden geen fysieke Obligaties verstrekt. 

 
Artikel 7. Pari passu 
 
  7.1 De Obligaties hebben onderling een gelijk recht om te worden voldaan en zijn onderling gelijk in rang 

(onderlinge pari passu) en hebben dezelfde rechten voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt uit de 
Obligatievoorwaarden. 

 
Artikel 8. Rentevergoeding, bijschrijving en betaalbaarstelling 
 
  8.1  Alle Obligaties zijn rentedragend over de nominale waarde en uitstaande Hoofdsom. De 

Rentevergoeding vangt aan op het moment van Ingangsdatum en bedraagt voor de klassen A, B en C 
respectievelijk 6,0%, 6,5% en 7,0% per jaar. De Rentevergoeding wordt ieder jaar achteraf betaalbaar 
gesteld en uitbetaald binnen drie (3) werkdagen na afloop van ieder jaar, voor het eerst na afloop van 
twaalf (12) volledige maanden na de Ingangsdatum.  

 
  8.2   Indien Rentevergoeding dient te worden berekend over een periode van minder dan een vol jaar, wordt 

deze berekend op basis van (a) het aantal dagen in de periode met ingang van de datum waarop de 
Rentevergoeding begint aan te groeien tot de datum waarop deze verschuldigd wordt, gedeeld door (b) 
360. 

 
  8.3  De betaling van Rentevergoeding en Aflossing door de Uitgevende Instelling aan de Obligatiehouders 

zal geschieden in euro's door overmaking naar het door de Obligatiehouder opgegeven IBAN-
rekeningnummer als vermeld in het Register van Obligatiehouders. De Uitgevende Instelling zal hierdoor 
jegens de Obligatiehouders zijn gekweten. 

 
  8.4  De Bestuurder van de Uitgevende Instelling ontvangt voor haar werkzaamheden een beheervergoeding. 

De beheervergoeding is achtergesteld aan de betaling van de Rentevergoeding aan de Obligatiehouders. 
Dit houdt in dat indien en voor zover de liquiditeitspositie van de Uitgevende Instelling voor de komende 
12 maanden niet toereikend is om de Rentevergoeding en beheervergoeding op een 
Rentevergoedingsdatum volledig uit te keren, de betaling van de beheervergoeding aan de Bestuurder 
geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort. De opgeschorte beheervergoeding wordt pas betaald nadat 
volledige Aflossing van de Obligaties aan de Obligatiehouders heeft plaatsgevonden. 

 
  8.5  Indien en voor zover de liquiditeitspositie van de Uitgevende Instelling voor de komende 12 maanden 

alsdan nog steeds niet toereikend is om de Rentevergoeding op een Rentevergoedingsdatum volledig 
uit te keren, wordt de betaling van de Rentevergoeding geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) opgeschort. De 
verschuldigde Rentevergoeding op de eerstvolgende Rentevergoedingsdatum wordt alsdan 
vermeerderd met de (het) niet betaalde (gedeelte van de) Rentevergoeding. De Uitgevende Instelling is 
dan een extra rente verschuldigd over dit niet betaalde bedrag vanaf de oorspronkelijke 
Rentevergoedingsdatum tot de datum waarop betaling alsnog plaatsvindt. De rentevoet over dit 
verschuldigde bedrag is gelijk aan de 3-maands EURIBOR plus 1% op jaarbasis en wordt vergoed op de 
eerstvolgende Rentevergoedingsdatum. Indien de Rentevergoeding geheel of gedeeltelijk wordt 
opgeschort is deze niet opeisbaar. De Rentevergoeding kan maximaal opgeschort worden tot de datum 
van Aflossing, op die datum is de opgeschorte Rentevergoeding geheel opeisbaar. 

 
 8.6  De gelden van de Aflossing van de Obligaties en van de Rentevergoedingen die niet kunnen worden 

uitbetaald aan Obligatiehouders door een niet bij de Uitgevende Instelling gelegen oorzaak, en waarover 



 

uiterlijk vijf (5) jaar na de datum waarop de vordering tot betaling van die gelden opeisbaar is geworden 
niet is beschikt, vervallen ten bate van de Uitgevende Instelling. 

 
  8.7  Ingeval van liquidatie van de Uitgevende Instelling worden slotuitkeringen op de Obligaties door of 

vanwege de Uitgevende Instelling uitbetaald aan de Obligatiehouders. 
 
  8.8  Behoudens voor zover Artikel 8.2 van toepassing is, zal voor de berekening van de Rentevergoeding elke 

maand op dertig (30) dagen worden gesteld en elk jaar op driehonderdzestig (360) dagen. 
 
Artikel 9. Looptijd en Aflossing 
 

9.1 De Obligaties hebben een looptijd van maximaal vijf (5) jaar vanaf de Ingangsdatum. Aan het einde van 
de Looptijd dient de Hoofdsom, alsmede de daarover verschuldigde Rentevergoeding geheel te zijn 
afgelost door de Uitgevende Instelling.  
 

9.2 De Uitgevende Instelling heeft het recht om ieder kwartaal de Obligaties gedeeltelijk of volledig af te 
lossen, voor het eerst na drie (3) jaar na de Ingangsdatum. De Obligaties dienen uiterlijk op 
Aflossingsdatum geheel te zijn afgelost. 
 

9.3 De Uitgevende Instelling zal bij het niet geheel of tijdig kunnen voldoen aan haar betalingsverplichtingen 
jegens de Obligatiehouder deze – uiterlijk één werkdag voorafgaand aan de Rentevergoedingsdatum – 
hierover informeren. 

 
Artikel 10. Betalingen 
 
 10.1  Bij Inschrijving ontvangt de Inschrijver een betalingsverzoek om het Obligatiebedrag van alle hem 

toegewezen Obligaties, eventueel vermeerderd met emissiekosten, te betalen op het IBAN-
rekeningnummer van de Uitgevende Instelling. De Inschrijver kan de betaling voldoen middels ideal, 
paypal of een bankoverschrijving (direct bij Inschrijving) of op eigen gelegenheid doch uiterlijk binnen 7 
dagen na Inschrijving. 

 
 10.2  De ingevolge de Artikelen 10.1 door de Uitgevende Instelling gehouden gelden zullen ter beschikking 

staan van de Uitgevende Instelling voor het voldoen van betalingsverplichtingen van de Uitgevende 
Instelling in het kader van het opschalen van de Uitgevende Instelling alsmede de financiering van de 
verdere groei van de Uitgevende Instelling. 

 
 10.3  Aan de Obligatiehouders worden door de Uitgevende Instelling geen commissies of kosten in rekening 

gebracht ter zake van betalingen die overeenkomstig de Obligatievoorwaarden worden gedaan. 
 
 10.4  Alle betalingen aan de Obligatiehouder, waaronder Rentevergoeding en (vervroegde) Aflossing, zullen 

worden gedaan op het door de Obligatiehouder gebruikte IBAN-rekeningnummer bij de initiële storting 
van de Hoofdsom op het IBAN-rekeningnummer van de Uitgevende Instelling. Betaling door de 
Uitgevende Instelling middels storting op dat IBAN-rekeningnummer werkt bevrijdend, ook ingeval van 
overdracht of overgang van (een) Obligatie(s), tenzij door de Obligatiehouder tijdig per email of 
aangetekende post een andere tenaamstelling en/of IBAN-rekeningnummer is/zijn meegedeeld aan de 
Uitgevende Instelling. Een wijziging zal ingaan na bevestiging van ontvangst van een dergelijk 
wijzigingsbericht door de Uitgevende Instelling. 

 
Artikel 11. Belastingen 
 
 11.1  Alle betalingen ter zake van de Obligaties door of namens de Uitgevende Instelling worden gedaan 

zonder inhouding of aftrek van of wegens huidige of toekomstige belastingen, heffingen, aanslagen of 
overheidskosten van welke aard ook, tenzij de inhouding of aftrek van de belastingen door de wet wordt 
vereist. In dat geval verwerkt de Uitgevende Instelling de vereiste inhouding of aftrek van de betreffende 



 

belastingen voor rekening van de Obligatiehouders en betaalt de Uitgevende Instelling de 
Obligatiehouders geen extra bedragen. 

 
Artikel 12. Zekerheden 

 
12.1 De aandeelhouders van de Uitgevende Instelling zijn verplicht om, voorafgaand aan de uitgifte van de 

Obligaties en aanvullend op het reeds aanwezige eigen vermogen van circa € 200.000,-, een bedrag 
groot € 300.000,- te storten als (extra) eigen vermogen. Hierdoor neemt het eigen vermogen van de 
Uitgevende Instelling toe tot circa € 500.000,- op het moment van uitgifte van de Obligaties. Wanneer 
deze aanvulling op het eigen vermogen van de Uitgevende Instelling niet plaatsvindt, betekent dit dat 
de Uitgevende Instelling in verzuim is in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Obligaties. 
 

12.2 Het door de aandeelhouders van de Uitgevende Instelling gestorte eigen vermogen is volledig 
achtergesteld ten opzichte van de betaling van Rente en Aflossing van de Obligaties.  
 

12.3 De Uitgevende Instelling zal daarnaast geen (winst)uitkeringen aan haar aandeelhouders uitkeren zolang 
de Obligaties niet geheel zijn afgelost. Wanneer een dergelijke (winst)uitkering desalniettemin wordt 
gedaan, betekent dit dat de Uitgevende Instelling in verzuim is in de nakoming van de verplichtingen uit 
hoofde van de Obligaties. 

 
Artikel 13. Verzuim 
 

13.1 De uitstaande bedragen onder de Obligaties zijn onmiddellijk betaalbaar indien zich een van de volgende 
gevallen heeft voorgedaan en voortduurt: 
i. bij niet nakoming door de Uitgevende Instelling van de verplichtingen uit hoofde van de Obligaties, 

indien niet binnen zestig (60) dagen na ingebrekestelling de betrokken verplichting alsnog is 
nagekomen, nadat de Uitgevende Instelling een kennisgeving per aangetekende brief heeft 
ontvangen van de Obligatiehouder, waarin deze nalatigheid wordt vastgesteld; of 

ii. indien de Uitgevende Instelling een geldlening met een derde aangaat (hoe ook genaamd), die in 
rang gelijk of hoger is dan de Obligaties; of 

iii. bij executoriaal beslag op een goed van de Uitgevende Instelling dat voor de bedrijfsvoering van 
de Uitgevende Instelling onontbeerlijk is en door de Uitgevende Instelling (redelijkerwijs) niet 
vervangen kan worden, bij faillissement of surseance van betaling van de Uitgevende Instelling of 
een aanvraag daartoe, en in alle andere gevallen waarin één hunner het vrije beheer over een of 
meer van haar goederen verliest;  of 

iv. bij een besluit tot splitsing, (juridische) fusie, verkoop, ontbinding of liquidatie of algehele staking 
of staking van een essentieel onderdeel van de onderneming van de Uitgevende Instelling; of 

v. indien de Uitgevende Instelling aan de Belastingdienst een verklaring heeft afgegeven ter zake van 
betalingsonmacht. 

 
Artikel 14. Vergadering van Obligatiehouders 
 

14.1 In het geval dat de besluiten van de vergadering van Obligatiehouders betrekking hebben op bepalingen 
zoals hieronder beschreven, kunnen deze slechts genomen worden met een meerderheid van 
drie/vierde (3/4e) van de stemmen in een vergadering waarin Obligatiehouders aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, die tenminste drie/vijfde (3/5e) van het totaal aantal uitstaande Obligaties 
vertegenwoordigen. Deze bepalingen hebben betrekking op: 
i. het verminderen van de Rentevergoeding op de Obligaties; 
ii. het door de Uitgevende Instelling veranderen van de Obligatievoorwaarden die nadelig is voor de 

Obligatiehouders; 
iii. het verlenen van goedkeuring als bedoeld in Artikel 15.2; 
 

14.2 Is het quorum als bedoeld in Artikel 14.1 niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe 
vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één (1) maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien 



 

(15) dagen daarna, waarin ongeacht de dan aanwezige of vertegenwoordigde Obligatiehouders de in 
Artikel 14.1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste 
drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen. 
 

14.3 Een vergadering van Obligatiehouders zal worden gehouden (a) indien de Bestuurder dit wenselijk acht, 
of (b) op schriftelijk verzoek van de houders van ten minste 25% van de totale nominale waarde aan 
uitstaande Obligaties. De vergadering van Obligatiehouders zal worden uitgeschreven door de 
Uitgevende Instelling. De Uitgevende Instelling roept de vergadering van Obligatiehouders uiterlijk 
binnen een (1) maand, na ontvangst van het schriftelijk verzoek daartoe, bijeen. Obligatiehouders zullen 
ten minste vijftien (15) dagen voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden van de Uitgevende 
Instelling een oproepingsbrief voor de vergadering van Obligatiehouders ontvangen. De oproepingsbrief 
moet de te bespreken onderwerpen bevatten, de plaats waar de vergadering van Obligatiehouders zal 
worden gehouden alsmede een begeleidende toelichting daarop. 
 

14.4 Binnen vier (4) weken na afloop van de vergadering van Obligatiehouders zal de Bestuurder de notulen 
van de vergadering per email versturen aan de Obligatiehouders. 
 

14.5 Elke Obligatiehouder heeft per duizend euro (€ 1.000,-) nominale waarde aan Obligaties één stem in de 
vergadering van Obligatiehouders. Deze stemverdeling houdt in dat er maximaal zeshonderdvijftig  (650) 
stemmen beschikbaar zijn op een vergadering van Obligatiehouders. Alle besluiten in de vergadering 
van Obligatiehouders kunnen worden genomen met een normale meerderheid, tenzij voor het besluit 
volgens de Obligatievoorwaarden een Gekwalificeerd Besluit nodig is om tot een geldig besluit te komen. 

 
Artikel 15. Wijziging Obligatievoorwaarden 
 

15.1 De Uitgevende Instelling kan zonder goedkeuring van de Obligatiehouders besluiten de 
Obligatievoorwaarden aan te passen indien het veranderingen betreffen van niet-materiële aard en 
veranderingen van formele, ondergeschikte en technische aard die de belangen van de Obligatiehouders 
niet schaden. 
 

15.2 Wijziging van deze Obligatievoorwaarden anders dan bedoeld in Artikel 15.1 kan geschieden middels 
een besluit van de Uitgevende Instelling en goedkeuring daartoe van de vergadering van 
Obligatiehouders, voor welke goedkeuring een Gekwalificeerd Besluit is vereist. 

 
Artikel 16. Kennisgevingen 

 
16.1 Alle kennisgevingen aan de Obligatiehouders dienen per email te geschieden aan de Obligatiehouders 

en zijn geldig indien deze zijn verzonden naar de emailadressen van de individuele Obligatiehouders 
zoals vermeld in het Register van Obligatiehouders. Iedere kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan op 
de dag dat deze verzonden is.  
 

16.2 Kennisgevingen door de Obligatiehouders dienen per email te worden gedaan door verzending daarvan 
aan het emailadres van de Uitgevende Instelling (info@eco-cabins.com). 

 
Artikel 17. Non-recourse 
 
  17.1  De Obligatiehouders kunnen zich, in geval van beëindiging c.q. opeisbaarheid van de Obligaties, 

uitsluitend verhalen op het vennootschapsvermogen van de Uitgevende Instelling. Obligatiehouders 
kunnen zich niet verhalen op het (privé)vermogen van de Bestuurder of aandeelhouder(s) van de 
Uitgevende Instelling, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van deze partijen. 

 
Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 
18.1 Op de Obligatievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 



 

 
18.2 Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van de Obligatievoorwaarden dan wel van nadere 

overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn zullen, in het geval na voldoende inspanning geen 
overeenstemming kan worden bereikt over een minnelijke regeling, in eerste en laatste instantie 
worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het 
vorenstaande laat onverkort de bevoegdheid om zich ter zake van het leggen van beslag en het 
verzoeken van voorzieningen in kort geding te wenden tot de daartoe bevoegde rechter. 

 
Artikel 19. Contactgegevens 
 
   19.1  Alle kennisgevingen, mededelingen, opgaven of verklaringen aan (één der) Partijen kunnen worden  

gericht op de hieronder vermelde adressen, behoudens opgave van wijziging door de Partij wiens adres 
wordt gewijzigd. 

 
Obligatiehouder: 
Adres: [straat] 
Postcode: [postcode]  
Woonplaats: [stad] 
Emailadres: [email] 
 
Uitgevende Instelling: EcoCabins B.V. 
Adres: Postbus 37700  
Postcode: 1030 BG 
Plaats: Amsterdam 
Emailadres: info@eco-cabins.com 
 
 
BEVESTIGING ELEKTRONISCHE OVEREENKOMST 
Op [datum] elektronisch overeengekomen door de heer G.J. Hoffer als rechtsgeldige vertegenwoordigers van de 
Uitgevende Instelling (EcoCabins B.V.) en [Initialen, Achternaam] als Obligatiehouder. 
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Bijlage 2 - Prognoses 2020-2022 



EcoCabins B.V. ‐ budget 2020‐2022

Profit & Loss (in EUR) 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2020 2021 2022
HY1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Total Total Total

Turnover 128.194               240.000               312.000               456.000               683.000               1.053.000           1.393.000            1.393.000            1.763.000           1.773.000           2.113.000              680.194 3.585.000 7.042.000
Turnover total 128.194 240.000 312.000 456.000 683.000 1.053.000 1.393.000 1.393.000 1.763.000 1.773.000 2.113.000 680.194 3.585.000 7.042.000

Costprice turnover ‐112.900 ‐183.000 ‐245.000 ‐369.000 ‐556.000 ‐866.000 ‐1.176.000 ‐1.176.000 ‐1.486.000 ‐1.486.000 ‐1.796.000 ‐540.900 ‐2.967.000 ‐5.944.000
Other costs ‐                            ‐1.500 ‐4.500 ‐7.500 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐20.000 ‐15.000 ‐18.750 ‐1.500 ‐42.000 ‐68.750
Gross margin 15.294 57.000 65.500 82.500 119.500 172.000 202.000 202.000 257.000 272.000 298.250 137.794 576.000 1.029.250
% turnover 11,9% 23,8% 21,0% 18,1% 17,5% 16,3% 14,5% 14,5% 14,6% 15,3% 14,1% 20,3% 16,1% 14,6%

Other income ‐                            450 600 900 1.350 2.100 12.850 27.850 53.600 78.600 79.350 1.050 17.200 239.400
Gross operating profit ‐                            450 600 900 1.350 2.100 12.850 27.850 53.600 78.600 79.350 1.050 17.200 239.400

Personnel costs 7.500                    24.000                  24.000                  30.000                  36.000                 42.000                 54.000                  54.000                  54.000                 54.000                 54.000                    55.500 162.000 216.000
Managementfee ‐                        9.000                    9.000                    9.000                    9.000                   9.000                   9.000                    9.000                    9.000                   9.000                   9.000                      18.000 36.000 36.000
Housing costs 1.490                    3.000                    3.000                    3.000                    3.000                   3.000                   3.000                    3.000                    3.000                   3.000                   3.000                      7.490 12.000 12.000
Online marketing en sales 2.000                    1.500                    1.500                    1.500                    1.500                   1.500                   1.500                    1.500                    1.500                   1.500                   1.500                      5.000 6.000 6.000
Office costs 1.585                    3.000                    3.000                    3.000                    3.000                   3.000                   3.000                    3.000                    3.000                   3.000                   3.000                      7.585 12.000 12.000
Travel costs 4.322                    3.000                    3.000                    3.000                    3.000                   3.000                   3.000                    3.000                    3.000                   3.000                   3.000                      10.322 12.000 12.000
Advice and legal costs 2.500                    1.500                    1.500                    1.500                    1.500                   1.500                   1.500                    1.500                    1.500                   1.500                   1.500                      5.500 6.000 6.000
Administration costs 3.000                    1.500                    1.500                    1.500                    1.500                   1.500                   1.500                    3.000                    3.000                   3.000                   3.000                      6.000 6.000 12.000
Other costs 2.766                    3.000                    3.000                    3.000                    3.000                   3.000                   3.000                    3.000                    3.000                   3.000                   3.000                      8.766 12.000 12.000
One‐off expenses 20.952                  20.952 ‐                                ‐                           
Unforeseen expenses 3.000                    3.000                    3.000                    3.000                   3.000                   3.000                    3.000                    3.000                   3.000                   3.000                      6.000 12.000 12.000
Total costs 46.115 52.500 52.500 58.500 64.500 70.500 82.500 84.000 84.000 84.000 84.000 151.115 276.000 336.000

EBITDA ‐30.821 4.950 13.600 24.900 56.350 103.600 132.350 145.850 226.600 266.600 293.600 ‐12.271 317.200 932.650
EBITDA‐margin ‐24,0% 2,1% 4,4% 5,5% 8,3% 9,8% 9,5% 10,5% 12,9% 15,0% 13,9% ‐1,8% 8,8% 13,2%

Depreciation of tangible fixed assets ‐18.611 ‐14.272 ‐14.272 ‐14.201 ‐14.201 ‐14.201 ‐14.201 ‐14.066 ‐14.066 ‐14.066 ‐14.066 ‐47.155 ‐56.803 ‐56.263
Result before amortization (EBITA) ‐49.432 ‐9.322 ‐672 10.699 42.149 89.399 118.149 131.784 212.534 252.534 279.534 ‐59.426 260.397 876.387

Depreciation of intangible fixed assets ‐797 ‐648 ‐648 ‐616 ‐616 ‐616 ‐616 ‐554 ‐554 ‐554 ‐554 ‐2.094 ‐2.464 ‐2.217
Earnings before interest and tax (EBIT) ‐50.229 ‐9.970 ‐1.320 10.083 41.533 88.783 117.533 131.230 211.980 251.980 278.980 ‐61.519 257.933 874.169
EBIT‐margin ‐39,2% ‐4,2% ‐0,4% 2,2% 6,1% 8,4% 8,4% 9,4% 12,0% 14,2% 13,2% ‐9,0% 7,2% 12,4%

Financial income 8.880 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 17.760 17.760 17.760
Financial expenses ‐24.759 ‐13.603 ‐20.103 ‐23.353 ‐23.353 ‐23.353 ‐23.353 ‐23.353 ‐23.353 ‐23.353 ‐23.353 ‐58.464 ‐93.410 ‐93.410
Earnings before tax (EBT) ‐66.108 ‐19.133 ‐16.983 ‐8.829 22.621 69.871 98.621 112.317 193.067 233.067 260.067 ‐102.223 182.283 798.519

Tax ‐                            ‐                            ‐                            8.632 8.632 8.632 8.632 ‐39.970 ‐39.970 ‐39.970 ‐39.970 ‐                                34.528 ‐159.879
Result after tax ‐66.108 ‐19.133 ‐16.983 ‐197 31.253 78.503 107.253 72.348 153.098 193.098 220.098 ‐102.223 216.812 638.641

Result items after tax ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                              ‐                                ‐                                ‐                           
Share of third parties  ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                              ‐                                ‐                                ‐                           
Net profit ‐66.108 ‐19.133 ‐16.983 ‐197 31.253 78.503 107.253 72.348 153.098 193.098 220.098 ‐102.223 216.812 638.641

Dividend ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                              ‐                                ‐                                ‐                           
Withheld profit ‐66.108 ‐19.133 ‐16.983 ‐197 31.253 78.503 107.253 72.348 153.098 193.098 220.098 ‐102.223 216.812 638.641



Balans (in EUR) 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2020 2021 2022
BB HY1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 totaal totaal Total

Immateriële Vaste Activa 10.481 25.933 25.285 24.636 24.020 23.405 22.789 22.173 21.618 21.064 20.510 19.955 24.636 22.173 19.955
Materiële Vaste Activa 456.887 540.410 526.138 511.867 497.666 483.465 469.264 455.064 440.998 426.932 412.866 398.800 511.867 455.064 398.800
Financiële Vaste Activa 296.101 296.101 296.101 296.101 296.101 296.101 296.101 296.101 296.101 296.101 296.101 296.101 296.101 296.101 296.101

Voorraden ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                          ‐                          ‐                           ‐                           ‐                          ‐                          ‐                             ‐                              ‐                              ‐                          
Onderhanden Projecten ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                          ‐                          ‐                           ‐                           ‐                          ‐                          ‐                             ‐                              ‐                              ‐                          
Debiteuren 112.492 85.237 85.237 85.237 85.237 85.237 85.237 85.237 85.237 85.237 85.237 85.237 85.237 85.237 85.237
Belastingen 19.005 19.005 19.005 19.005 19.005 19.005 19.005 19.005 19.005 19.005 19.005 19.005 19.005 19.005
Overige Vorderingen en Overlopende Activa 40.105 36.260 36.260 36.260 36.260 36.260 36.260 36.260 36.260 36.260 36.260 36.260 36.260 36.260 36.260

Vordering lease ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                          ‐                          ‐                           ‐                           ‐                          ‐                          ‐                             ‐                              ‐                              ‐                          

Liquide Middelen (NWK) 113.129 77.620 373.407 1.021.345 1.035.964 1.082.034 1.175.354 1.297.423 1.384.391 1.552.110 1.759.827 1.994.544 1.021.345 1.297.423 1.994.545

Totaal Activa 1.029.195 1.080.566 1.361.433 1.994.451 1.994.254 2.025.507 2.104.009 2.211.262 2.283.610 2.436.709 2.629.806 2.849.904 1.994.451 2.211.262 2.849.904

Groepsvermogen 196.310 180.202 461.069 444.086 443.889 475.142 553.645 660.898 733.246 886.344 1.079.441 1.299.539 444.086 660.898 1.299.539

Totaal Voorzieningen ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                          ‐                          ‐                           ‐                           ‐                          ‐                          ‐                              ‐                              ‐                          

6% Obligatielening ‐                           ‐                           650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000
Leningen 150.000 377.500 377.500 377.500 377.500 377.500 377.500 377.500 377.500 377.500 377.500 377.500 377.500 377.500 377.500
Kort Rentedragend Vreemd Vermogen ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                          ‐                          ‐                           ‐                           ‐                          ‐                          ‐                             ‐                              ‐                              ‐                          
Lening o/g Groepsmaatschappijen 488.764 423.764 423.764 423.764 423.764 423.764 423.764 423.764 423.764 423.764 423.764 423.764 423.764 423.764 423.764

Onderhanden Projecten 115.767 ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                          ‐                          ‐                           ‐                           ‐                          ‐                          ‐                             ‐                              ‐                              ‐                          
Crediteuren 29.647 48.389 48.389 48.389 48.389 48.389 48.389 48.389 48.389 48.389 48.389 48.389 48.389 48.389 48.389
Belastingen 10.007 ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           ‐                          ‐                          ‐                           ‐                           ‐                          ‐                          ‐                             ‐                              ‐                              ‐                          
Schulden aan groepsmaatschappijen 31.112 31.112 31.112 31.112 31.112 31.112 31.112 31.112 31.112 31.112 31.112 31.112 31.112 31.112 31.112
Overige Schulden en Overlopende Passiva 7.588 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600

Totaal Passiva 1.029.195 1.080.567 1.361.434 1.994.451 1.994.254 2.025.507 2.104.010 2.211.263 2.283.611 2.436.709 2.629.806 2.849.904 1.994.451 2.211.263 2.849.904
solvabiliteit 19,1% 16,7% 33,9% 22,3% 22,3% 23,5% 26,3% 29,9% 32,1% 36,4% 41,0% 45,6% 22,3% 29,9% 45,6%



Operationele Cash Flow (in EUR) 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2020 2021 2022
HY1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Total Total Total

EBITDA ‐30.821 4.950 13.600 24.900 56.350 103.600 132.350 145.850 226.600 266.600 293.600 ‐12.271 317.200 932.650

Afschrijving op Materiële vaste activa ‐18.611 ‐14.272 ‐14.272 ‐14.201 ‐14.201 ‐14.201 ‐14.201 ‐14.066 ‐14.066 ‐14.066 ‐14.066 ‐37.870 ‐45.315 ‐45.315
Afschrijving op Immateriële vaste activa ‐797 ‐648 ‐648 ‐616 ‐616 ‐616 ‐616 ‐554 ‐554 ‐554 ‐554 ‐2.094 ‐2.464 ‐2.217
Bedrijfsresultaat (EBIT) ‐50.229 ‐9.970 ‐1.320 10.083 41.533 88.783 117.533 131.230 211.980 251.980 278.980 ‐52.235 269.421 885.118

Vennootschapsbelasting ‐                            ‐                            ‐                            8.632 8.632 8.632 8.632 ‐39.970 ‐39.970 ‐39.970 ‐39.970 ‐                                34.528 ‐159.879
Netto bedrijfsresultaat ‐50.229 ‐9.970 ‐1.320 18.715 50.165 97.415 126.165 91.260 172.010 212.010 239.010 ‐52.235 303.950 725.239

Afschrijvingen  19.408 14.920 14.920 14.817 14.817 14.817 14.817 14.620 14.620 14.620 14.620 39.964 47.779 47.532
Mutatie Voorzieningen ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                              ‐                                ‐                                ‐                           
Bruto Cash Flow ‐30.821 4.950 13.600 33.532 64.982 112.232 140.982 105.880 186.630 226.630 253.630 ‐12.271 351.728 772.771

Netto Investeringen in Immateriële Vaste Activa ‐16.249 ‐                            ‐                            ‐0 ‐0 ‐0 ‐0 ‐                            ‐                           ‐                           ‐                              ‐16.249 ‐0 ‐                           
Netto Investeringen in Materiële Vaste Activa ‐102.134 ‐                            ‐0 ‐0 0 ‐0 ‐0 ‐0 ‐0 ‐0 0 ‐102.134 ‐0 ‐0
Netto Investeringen in Netto Werkkapitaal ‐82.925 ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                              ‐82.925 ‐                                ‐                           
Netto investerings Cash Flow ‐232.129 4.950 13.600 33.532 64.982 112.232 140.982 105.880 186.630 226.630 253.630 ‐213.579 351.728 772.771

Resultaatposten na Belastingen ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                              ‐                                ‐                                ‐                           

Free Cash Flow ‐232.129 4.950 13.600 33.532 64.982 112.232 140.982 105.880 186.630 226.630 253.630 ‐213.579 351.728 772.771

Financiële Cash Flow (in EUR) 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2020 2021 2022
HY1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Total Total Total

Financiële Baten 8.880 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 17.760 17.760 17.760
Financiële Lasten ‐24.759 ‐13.603 ‐20.103 ‐23.353 ‐23.353 ‐23.353 ‐23.353 ‐23.353 ‐23.353 ‐23.353 ‐23.353 ‐58.464 ‐93.410 ‐93.410
Saldo Financiële Lasten ‐15.879 ‐9.163 ‐15.663 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐40.704 ‐75.650 ‐75.650

Aangepaste Vennootschapsbelasting ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                              ‐                                ‐                                ‐                           
Netto Saldo Financiële Lasten  ‐15.879 ‐9.163 ‐15.663 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐40.704 ‐75.650 ‐75.650

Mutaties leningen 227.500 ‐                            650.000 ‐                            ‐                           ‐                           ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                              877.500 ‐                                ‐                           
Mutatie Lease ‐65.000 ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                              ‐65.000 ‐                                ‐                           
Financiële Cash Flow uit Vreemd Vermogen 146.621 ‐9.163 634.337 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 771.796 ‐75.650 ‐75.650

Mutatie Aandelenkapitaal en Reserves 50.000 300.000 ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                              350.000 ‐                                ‐                           
Dividend Uitkeringen ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                              ‐                                ‐                                ‐                           
Financiële Cash Flow uit Eigen Vermogen 50.000 300.000 ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                              350.000 ‐                                ‐                           

Netto Investeringen in Financiële Vaste Activa ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                              ‐                                ‐                                ‐                           
Correcties Financiële Cash Flow ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                              ‐                                ‐                                ‐                           
Financiële Cash Flow uit overig ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                            ‐                            ‐                           ‐                           ‐                              ‐                                ‐                                ‐                           

Financiële Cash Flow uit totaal vermogen 196.621 290.837 634.337 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 ‐18.913 1.121.796 ‐75.650 ‐75.650

Mutatie Liquide Middelen ‐35.508 295.787 647.937 14.620 46.070 93.320 122.070 86.968 167.718 207.718 234.718 908.217 276.078 697.121
Stand liquide middelen balans 77.620 373.407 1.021.345 1.035.964 1.082.034 1.175.354 1.297.423 1.384.391 1.552.109 1.759.826 1.994.544 1.021.346 1.297.424 1.994.545
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Bijlage 3 - In het nieuws 





Bijlage 4 - Portfolio Tiny Villa




