
 

Investment sheet 

    

  Bedrijfsnaam Greentom Holding BV 

  Contactpersoon Maarten Wellens 

 KvK nummer 57725179 

 Doelbedrag campagne € 375.000 

 Streefbedrag campagne € 750.000 

 Financieringsvorm Lening 

 Looptijd lening 4 jaar 

 Rente 7% 

 

  Website www.greentom.com 

  E-mail crowd@greentom.com 

 Telefoonnummer 084-8716788 

 
  
 

 

Pitch 

Greentom heeft een missie: het ontwerpen en produceren van slimme, functionele en duurzame 

kinderwagens die de wereld en de toekomst van onze kinderen een beetje groener maken. 

De kinderwagens worden gemaakt van hoogwaardig gerecycleerd plastic (PP), bio plastic en PET-flessen. Dit 

maakt de gepatenteerde Greentom kinderwagen niet alleen duurzaam, maar ook betaalbaar, licht en 

oersterk. Na gebruik kunnen de componenten opnieuw hergebruikt of gerecycleerd worden. 

Naast het gebruik van 3 gerecycleerde materialen, bestaat de kinderwagen uit niet meer dan 28 unieke 

onderdelen en kan de kinderwagen binnen 5 minuten overal ter wereld worden geassembleerd. Op dit 

moment assembleren we in Maastricht voor de Europese markt en in China voor de Aziatische markt.  

Het ontwerpen van nieuwe kinderwagens is door het simpele frame erg gemakkelijk. Met het veranderen en 

vervangen van maar 5 onderdelen zijn we in staat om een nieuwe kinderwagen te maken. Op dit moment 

zijn er 3 nieuwe concepten klaar om in productie te gaan. 

Greentom verkoopt haar producten op dit moment in meer dan 20 landen en wil de komende 6-12 

maanden zowel China alsook de Verenigde Staten gaan veroveren. Deze marktuitbreiding vraagt om 

substantiële investeringen in verkoop, marketing, assemblage en werkkapitaal. 

Help Greentom om de wereld groener achter te laten voor onze kinderen! 

 

 

 

 

http://www.greentom.com/
mailto:crowd@greentom.com


Team 

 

Greentom heeft een zeer enthousiast team van 24 professionals en breidt op dit moment uit in China 

vanwege de snel groeiende markt. Doordat het business model zeer schaalbaar is, door de simpele 

assemblage, zal de groei van het team in verhouding tot de omzetgroei, beperkt blijven in de toekomst.  

Het senior team heeft meer dan 100 jaar internationale ervaring: 

Naam Functie Taken 

Bart Borst Creative Director  Productontwikkeling 

Maarten Wellens Managing Director  General, Finance, Operations 

Roger Scheffer Sales Director  Sales 

Floor Wellens Marketing Director  Marketing 
 

 

Investeringsdoelen en Financieringsbehoefte 

Greentom heeft sinds haar oprichting in 2013 hard gewerkt aan de introductie van de eerste groene 

kinderwagen en verkoopt haar product nu in meer dan 20 landen en heeft meer dan 250 verkooppunten. 

De komende 6-12 maanden willen we de volgende stappen maken: 

 Nieuwe markten: China en de Verenigde Staten (60% van de investering) 
Afgelopen jaar (2015) kwam ongeveer 60% van de omzet uit Europa. In 2020 zal dit naar 

verwachting minder dan 10% zijn. 

 Nieuwe producten: 2 nieuwe kinderwagens introduceren (40% van de investering) 
Het simpele frame platform voorziet in het ontwikkelen van nieuwe kinderwagens met geringe 

investeringen en ontwikkeltijd. 

Sinds drie maanden is Greentom druk bezig met het uitbreiden van ons team in China en het opzetten 

van een eigen bedrijf in Shenzhen. Het schrappen van het 1 kind beleid en de grote behoefte van 

buitenlandse producten voor de hard groeiende middenklasse, maakt China de meest interessante 

groeimarkt voor de komende jaren.  

Ook de Verenigde Staten is een zeer grote markt, waar Greentom met “made in the USA” een belangrijk 

extra voordeel heeft ten opzichte van de concurrentie, aangezien alle kinderwagens op dit moment in 

China worden geproduceerd. 

Met het ophalen van ons doelbedrag van Euro 375.000 kunnen we in ieder geval de uitbreiding in China 

en een van de twee nieuwe producten financieren. Met het streefbedrag van Euro 750.000 zijn we in 

staat om uit te breiden in zowel China als de Verenigde Staten, maar ook het productassortiment te 

vergroten en onze klanten meer keuze te geven en daarmee Greentom verder op de kaart te zetten.  

 

 

 



 

De markt 

De wereldwijde kinderwagen markt is Euro 1.5 biljoen en groeit met ongeveer 5% per jaar. Meer dan 95% 

van alle kinderwagens worden op dit moment in China geproduceerd en de markt wordt gedomineerd 

door een tiental internationale spelers. De markt is conventioneel, met weinig innovatie en differentiatie, 

en kenmerkt zich door traditionele distributiekanalen (producent > distribiteur > winkel > consument).  

Greentom onderscheidt zich met name op de volgende punten: 

- Onderscheidend, kwalitatief hoog en duurzaam product  
- Product platform voor nieuwe producten 
- Lokaal produceren en assembleren 
- Hierdoor een flexibele en korte supply chain 
- Focus op de directe verkoop naar eindconsument via online verkoopkanalen 

 

Doordat het business model van Greentom geschikt is om eenvoudig op te schalen, zal met de groei van 

de omzet de winstgevendheid snel kunnen toenemen. 

 

Organisatie 

Greentom is in 2013 opgericht door Bart Bost en Maarten Wellens. Greentom heeft op dit moment drie 

werkmaatschappijen. Alle bedrijven onder de Greentom Holding BV zijn 100% dochters. De Aziatische, 

Verenigde Staten en Chinese verkopen lopen via onze Hong Kong Ltd. De Europese activiteiten zijn 

ondergebracht in de Greentom Operations BV en het IP en de merkrechten in de Greentom IP & Licensing 

BV. De twee oprichters hebben 82% van de Greentom Holding BV en 100% van het stemrecht. De overige 

aandelen zijn in het bezit van twee privé-investeerders.  

Eerdere investeringsrondes en leningen 

Sinds de start in 2013 zijn vrijwel alle investeringen (productontwikkeling, opstart, en inrichten operatie 

en verkoopkanalen) vanuit eigen middelen gedaan. Er is in Greentom inmiddels meer dan EUR 3.0 

miljoen aan eigen vermogen geïnvesteerd waarvan de twee oprichters zelf een substantieel bedrag 

hebben ingebracht.  

 



 

De financiering van deze crowdfundcampagne wordt in de moedermaatschappij Greentom Holding BV 

geïnvesteerd. Greentom Operations, Greentom IP & Licensing en Greentom Hongkong Ltd tekenen mee in 

de overeenkomst zodat de groep als geheel aansprakelijk is voor de benodigde rente en aflossingen van de 

crowdfundinglening.  

Financieel 

Alhoewel Greentom drie jaar bestaat is de eerste omzet in 2015 gerealiseerd. In de afgelopen 3 jaar heeft 
Greentom op eigen kracht en met eigen middelen de productontwikkeling gerealiseerd en de volledige 
operatie opgezet. De vooruitzichten voor dit jaar zijn zeer goed en we verwachten dat de omzet 
verviervoudigd ten opzichte van 2015. De belangrijkste factor in de omzetgroei van 2016 wordt bepaald 
door China, waar we in de eerste 5 maanden al grote stappen hebben gemaakt.  
 
Na de gebruikelijke aanloopverliezen van de afgelopen jaren, is de verwachting dat er operationele winst 
(EBITDA) wordt gemaakt in het vierde kwartaal van 2016. Het flexibele business model zal ons in staat 
stellen om ook met een tegenvallende omzet naar winstgevendheid te komen in het laatste kwartaal van 
dit jaar.  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Omzet 897K 3.635K 9.259K 17.650K   30.250K 46.068K 

Kostprijs -661K -1.823K -3.884K -6.713K -10.759K -15.520K 

Brutowinst 236K 1.811K 5.375K 10.936K 19.492K 30.548K 

Personeelskosten -1.104K -1.465K -2.285K -2.755K -3.410K -3.720K 

Overige kosten -394K -1.165K -2.056K -2.775K -3.306K -3.715K 

Bedrijfsresultaat -1.262K -818K 1.034K 5.406K 12.776K 23.113K 

Nettowinst (na rente 

en belasting) 

-1.022K -655K 741K 4.029K 9.565K 17.326K 



 
De belangrijkste redenen waarom Greentom achter deze ambitieuze groeiplannen staat zijn de volgende: 
- De basis voor verdere groei in de bestaande 20 landen is gerealiseerd en met de introductie van onze 

nieuwe producten zal de omzet uit deze landen verder doorgroeien. 
- In China hebben we de afgelopen 5 maanden al evenveel verkocht als in de rest van de wereld. De rest 

van het jaar verwachten we dat deze groei verder zal toenemen.  
- De introductie in de Verenigde Staten, is veelbelovend. Er staan zowel aan de west- alsook aan de 

oostkust al tientallen winkels klaar om te beginnen. Wij hebben hiervoor overeenkomsten met 
partners die een goede marktkennis en ervaring bezitten.  

- In het geval dat de omzet achterblijft bij onze prognose, zijn we ervan overtuigd dat we dan nog steeds 
in Q4 van 2016 EBITDA positief zijn. Dit komt doordat meer dan 30% van onze kosten variabel zijn. 

- Om de geprognotiseerde groei te verwezenlijken zal Greentom investeren in productontwikkeling, sales 
& marketing en daaraan gelieerd personeel. Gedreven door stijgende sales, verhogingen in bruto marge 
en na 2017 afnemende investeringen zal de winstgevendheid kunnen stijgen.  

 
De onderstaande tabel laat zien dat de afloscapaciteit van de crowdfunding schuld (DSCR) in zowel het 

basis scenario alsook in het geval dat de omzet 40% achterblijft bij het plan, voldoende is om de lening en 

de rente terug te betalen.  

 

Als extra zekerheid voor de crowdfunders, wordt er een pandrecht gegeven op de voorraden en debiteuren en 

staan de twee oprichters garant voor de helft van het opgehaalde bedrag. 

 

Analyse  Oneplanetcrowd 

 
Bevindingen 
 

 Hoogwaardig consumentenproduct gemaakt vanuit gemakkelijk beschikbaar gerecycled materiaal met weinig 
assemblage kosten en relatief lage prijs; 

 Sterk en zeer ervaren management met duidelijke visie op markt; 

 Overeenkomsten met partners met goede marktkennis in cruciale markten; 

 Operatie draait al en inmiddels zijn ‘kinderziektes’ wat betreft productie en operatie overkomen; 

 in 2015 is omzet sales al gestegen van €3.367 naar €900.000, inmiddels gegenereerd vanuit 20 landen; 

 Er is in Greentom inmiddels meer dan EUR 3 miljoen aan eigen vermogen door de ondernemer en gelieerde 
partijen geïnvesteerd. Dit toont een gecommitteerd management aan.  

 
Risico’s en mitiganten  

 Greentom is op dit moment in haar opstartfase en is nog kasstroomnegatief. Per volgend jaar wordt winst 
en positieve kasstromen geprognotiseerd; 

 Het plan gaat uit van ambitieuze groei en betreft het betreden van veel geografische markten in één keer 
wat een risico kan zijn. Er wordt echter in veel landen gewerkt met ervaren sales partners die de markt goed 
kennen en een goede inschatting kunnen maken van potentiële omzetcijfers; 

 Ondanks dat de toekomstige omzet prognoses goed onderbouwd zijn, is er een risico dat de prognoses niet 
gehaald worden. Bedrijfskosten zijn in dit geval deels (30-35%) te reduceren en investeringen kunnen 
worden teruggebracht; 



 In een negatief scenario waarin de verwachte omzet niet volledig wordt behaald zou bij een afslag van 
maximaal 50% op de geprognotiseerde omzet er nog voldoende geld zijn voor het afbetalen van de lening. 

 
  

Lees hier meer over hoe Oneplanetcrowd ondernemers beoordeelt. 

 

Financieringsvorm en voorwaarden 

Lening 

Het betreft hier een lening met een looptijd van 48 maanden, oftewel 4 jaar. Aflossing geschiedt jaarlijks achteraf, in 

4 gelijke termijnen. De ondernemer biedt een rentepercentage van 7% per jaar. Opgelopen rente wordt aan het 

eind van ieder jaar, tegelijkertijd met de jaarlijkse aflossing, uitbetaald. Het maximaal te lenen bedrag is op 

€750.000 gesteld. 

Achterstelling 

De crowd is achtergesteld aan toekomstige bankfinanciering. Op dit moment is er geen bankfinanciering verstrekt. 

Zekerheden en borgstelling  

Ondernemer verstrekt een eerste pandrecht aan de crowdfunders, tot zekerheid van de nakoming van 

verplichtingen. Het eerste pandrecht wordt gevestigd op de volgende zaken: 

 alle huidige en toekomstige vorderingen van de groep 

 alle roerende zaken van de groep 

Borgstelling vanuit het management (beide oprichters) voor 50% van de crowdfundinglening.  

Voorwaarden 

 IP-rechten mogen niet verplaatst te worden vanuit de onderneming en de IP BV blijft 100% eigendom van 

de groep 

 Ondernemer heeft nog toegezegd dit jaar zelf €250.000 als eigen vermogen bij te storten, dit zal gestort 

worden voordat de lening van Oneplanetcrowd wordt ingebracht 

 

 

 

Disclaimer en financieel risico 

Oneplanetcrowd geeft in geen enkele vorm door middel van dit investment sheet beleggings- of investeringsadvies. 

De aangeboden profielen op de website zijn uitdrukkelijk geen aanbevelingen van de zijde van Oneplanetcrowd om 

geld te verstrekken. De investeerder dan wel crowdfunder maakt zelf zijn of haar eigen beoordeling en 

investeringsbeslissing, al dan niet met behulp van een eigen adviseur. Diversificatie is hierbij een essentieel 

onderdeel van risicoreductie. Het is raadzaam de verstrekte informatie bij de projecten en bedrijven goed te lezen. 

Tevens is Oneplanetcrowd van mening dat het raadzaam is niet meer dan 10% van uw vrij belegbare vermogen te 

investeren in crowdfunding-projecten en uw risico’s te spreiden door uw totale investering over meerdere projecten 

te verdelen. Investeren met geleend geld wordt zeer afgeraden. In de tijd tussen verstrekken van de lening en de 

uiteindelijke aflossing kan het gebeuren dat een onderneming minder resultaat boekt dan geprognotiseerd of zelfs 

failliet gaat. De te verstrekken lening valt niet onder het depositogarantiestelsel. Het verstrekken van een lening is 

https://www.oneplanetcrowd.com/nl/s/faq#2


daarom risicovol.   De berekeningen van gegevens die in deze investment sheet staan zijn theoretische berekeningen. 

In de praktijk behaalde en te behalen resultaten kunnen hiervan afwijken. 

 


