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Dit prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 

4.999  5% obligaties, met een nominale waarde van  
 
 

€ 500,- per stuk  
 
 

totaal maximaal 
 

€ 2.449.500,- (Obligatielening) 
 
 

aangeboden en uitgegeven door: 
 
 

De Korte Weg B.V. handelend onder de naam  
“De Vegetarische Slager” 

 
(een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht,  

gevestigd te Langeweg, Nederland)  
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U kunt geld uitlenen aan ons, De Korte Weg BV. Wij gebruiken ook  de naam de Vegetarische 

Slager.  

 

U leent ons een vast bedrag. Wij betalen u dit geld terug. Wij spreken met u af wanneer wij dit 

geld aan u terug betalen. Wij betalen u ook rente. Deze lening heet een obligatie. U belegt dan in 

ons. Wij lenen ook van andere beleggers geld. Dat betekent dat ook andere beleggers obligaties 

hebben van ons. In totaal willen wij met deze obligatielening een bedrag van € 1.000.000 tot 

maximaal € 2.499.500  lenen van beleggers.  

 

U heeft een beleggingsrekening nodig om onze obligaties te kopen. Dat moet een 

beleggingsrekening bij de Stichting NPEX Bewaarbedrijf zijn. U mag de obligatie verkopen aan 

een andere belegger. De obligatie kan meer geld waard zijn geworden, of minder. U krijgt dan 

meer of minder geld voor uw obligatie terug dan u heeft uitgeleend.  

 

In dit prospectus vindt u informatie over de obligaties en over ons. Ook staan in dit prospectus 

afspraken die u maakt als u obligaties koopt. Leest u dit prospectus goed door voordat u geld 

uitleent aan ons.  

 

Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen? Laat ons dat dan weten. Hoe u 

dat doet, leest u ook in dit prospectus. Als wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij u 

laten weten of u onze obligaties krijgt. Pas dan gelden de afspraken tussen u en ons. 

 

Wij bieden onze obligaties niet buiten de EU aan.  
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2. Samenvatting 

 

Deze samenvatting is opgebouwd uit informatieverplichtingen die worden aangeduid met 

'elementen'. Deze elementen zijn genummerd in de afdelingen A – E (A.1 – E.7). 

 

Deze samenvatting bevat alle elementen waarvan het is vereist die op te nemen in een 

samenvatting voor de onderhavige effecten en uitgevende instelling. Omdat sommige 

elementen niet vereist zijn om genoemd te worden, kunnen er hiaten zijn in de (opvolgende) 

nummering van de elementen.  

 

In het geval het is vereist dat een element wordt opgenomen in de samenvatting vanwege het 

type van de effecten en de uitgevende instelling, kan het voorkomen dat geen relevante 

informatie kan worden gegeven met betrekking tot dat element. In dat geval is een korte 

beschrijving van het element opgenomen met daarachter de opmerking 'niet van toepassing'. 

 

A.  Inleiding en waarschuwingen 

A.1  Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op dit prospectus.  

 

Iedere beslissing om onze obligaties te beleggen moet gebaseerd zijn op bestudering 

van het gehele prospectus door de belegger. Iedere belegger is zelf verantwoordelijk 

voor zijn beleggingsbeslissing.  

 

De belegger die als eiser een vordering bij een rechterlijke instantie aanhangig 

maakt met betrekking tot de informatie in het prospectus dient, indien van 

toepassing volgens de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie, 

eventueel de kosten voor vertaling van het prospectus te dragen voordat de 

rechtsvordering wordt ingesteld. 

 

Wij, de Vegetarische Slager,  die deze samenvatting heeft ingediend, kan uitsluitend 

wettelijk aansprakelijk worden gesteld indien de samenvatting, wanneer zij samen 

met de andere delen van het prospectus wordt gelezen, misleidend, onjuist of 

inconsistent is, of indien zij, wanneer zij samen met de andere delen van het 

prospectus wordt gelezen, niet de kerngegeven bevat om beleggers te helpen 

wanneer zij overwegen in de obligaties te investeren. 

 

B.  Uitgevende instelling: informatie over ons 

B.1 Onze officiële naam en andere naam 

die wij gebruiken 

Onze naam is de Korte Weg B.V. Wij handelen 

onder de naam de Vegetarische Slager. 

B.2 Onze rechtsvorm, de plaats waar wij Wij zijn een besloten vennootschap met beperkte 
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zijn gevestigd, het land waar wij zijn 

opgericht en welk recht voor ons 

geldt 

aansprakelijkheid. Wij zijn statutair gevestigd in 

Langeweg. Wij zijn opgericht in Nederland. Het 

Nederlands recht geldt voor ons bedrijf. 

B.4 Bekende tendensen Volgens onderzoek van het Landbouw Economisch 

Instituut laat de vleesconsumptie sedert het jaar waarin 

de Vegetarische Slager een winkel opende in Den Haag 

een dalende tendens  zien. Daarmee kan op geen enkele 

wijze  een causaal verband gesuggereerd worden, maar 

de Vegetarische Slager speelt in op die dalende 

vleesconsumptie en zorgt voor adequate vervanging  

B.5 Groep Dit is niet van toepassing 

B.9 Verwachting van onze winst Over het gehele jaar 2015 verwacht de 

Vegetarische slager voor het eerst winst te maken. 

Die verwachting is gebaseerd op de huidige 

verkoopvolumes en de verwachte 

assortimentsuitbreiding in de bestaande 

verkoopkanalen. Zowel Albert Heijn als Jumbo 

zullen in de laatste maanden van dit jaar het 

assortiment van Vegetarische Slager producten 

uitbreiden. De winst zal naar onze verwachting 

niet anders dan geleidelijk oplopen, want de 

Vegetarische slager wil haar winstmarges zo laag 

mogelijk houden, zodat de producten tegen 

acceptabele verkoopprijzen kunnen worden 

aangeboden aan een groot publiek. 

 

B.10 Voorbehoud bij financiële overzicht Dit is niet van toepassing. 
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B.10 Belangrijke financiële informatie uit 

het verleden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke negatieve wijzigingen 

sinds ons laatste financiële overzicht 

 

 

 

 

Veranderingen in onze financiële 

positie of onze handelspositie 

 

 Wij hebben op 31-12-2014 ons laatste 

samengestelde   financiële overzicht bekend 

gemaakt. Sinds die datum zijn er geen 

negatieve wijzigingen van betekenis geweest in 

onze vooruitzichten of  financiële positie. Dat 

geldt ook voor de handelspositie.  

 

  Wij hebben op 31-12-2014 ons laatste 

samengestelde   financiële overzicht bekend 

gemaakt. Sinds die datum zijn er geen 

negatieve wijzigingen van betekenis geweest in 

onze financiële positie. Dat geldt ook voor de 

handelspositie.  

 

B.13 Belangrijke gebeurtenissen van de 

afgelopen tijd 

In april 2015 is de Albert Heijn begonnen met het 

verkopen van onze producten nadat eerder Jumbo, 

Coop , Delhaize en Ekoplaza onze producten 

opnamen in hun assortiment. Deze landelijke 

lancering bij Albert Heijn heeft positieve gevolgen 

voor de omzet en daarmee ook voor de winst van 

de Vegetarische Slager.  Kort na de lancering 

besloot Albert Heijn op basis van het eerste 



Prospectus de Vegetarische Slager   
3 oktober 2015 

 

- 9 - 

 

 

verkoopsucces het assortiment van kipstuckjes, 

mc2burgers en speckjes uit te breiden met onze 

Bratwurst en onze gehacktbal. 

B.14 De groep van bedrijven waar wij bij 

horen 

 

 

 

 

 

De Vegetarische Slager is de handelsnaam van de 

Korte Weg B.V.  

B.15 Onze belangrijkste activiteiten De Vegetarische Slager heeft een assortiment van 

17 vlees- en visvervangers en vleesloze snacks die 

worden aangeboden in koelvers en diepvries bij 

plm 2600 verkooppunten, waaronder Jumbo, 

Albert Heijn, Delhaize, Ekoplaza, COOP en een 

groot aantal rechtstreekse contacten zoals AGF 

speciaalzaken, slagers, vishandels etc. Op dit 

moment worden de producten aangeboden in 

Nederland, België, Luxemburg, Portugal, Spanje, 

Frankrijk, Finland, Duitsland, Zuid-Korea, 

Curaçao, Zwitserland, Noorwegen en China. 

 

 

 

B.16 Van wie is ons bedrijf? De aandelen zijn verdeeld over management (84%) 

en personeel (6%). 10% is in handen van een 

toeleverancier. Er is maar één soort aandelen 

uitgegeven.  

B.17 Kredietbeoordeling Wij hebben geen kredietbeoordeling (rating) van 

een kredietbeoordelaar (credit rating agency). Ook 

onze obligaties hebben geen kredietbeoordeling. 

Kredietbeoordeling is dus niet van toepassing.  

 

 

C. Effecten: informatie over de obligaties 

 

C.1 Type en categorie U kunt geld uitlenen aan ons. U leent ons 

een vast bedrag. Wij betalen u dit geld terug. 

Wij spreken met u af wanneer wij dit geld 
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aan u terug betalen met als voorbehoud dat 

we de lening ook eerder kunnen aflossen als 

dat in het bedrijfsbelang is. Wij betalen u 

ook rente. Deze lening heet een obligatie.  

 

C.2 De obligaties zijn in euro U leent ons het geld in euro uit. U krijgt het 

geld ook in euro terug. 

C.5 Beperkingen als u de obligaties wilt 

verkopen 

U mag de obligaties aan iemand anders 

verkopen. U mag dat alleen doen aan een 

andere belegger bij NPEX. U kunt de 

obligaties dus niet laten overmaken naar een 

andere rekening van u buiten NPEX 

Bijvoorbeeld bij een bank.  

 

C.9 

 

Waar u recht op heeft bij de obligaties 

 

 U krijgt rente voor het bedrag dat u aan 

ons heeft uitgeleend. U krijgt 5%  rente. 

Voor iedere obligatie krijgt u dus ieder 

jaar 5% aan rente.  

 Voor de obligaties maken wij met 

iedereen dezelfde afspraken. 

 U krijgt rente vanaf de eerste dag dat u 

geld aan ons uitleent. Dat is op de 

uitgiftedatum van de obligatie.  

 U krijgt iedere maand rente. De rente 

betalen wij u uiterlijk drie werkdagen na 

afloop van de maand. De eerste 

rentebetaling zal pas plaatsvinden na het 

verlopen van een volledige 

kalendermaand..          . 

 U krijgt het geld van de lening uiterlijk  

terug 7 jaar na de uitgiftedatum.  

 De Stichting Obligatiehoudersbelangen 

behartigt de belangen van alle beleggers 

in onze obligaties. Op dit moment zijn 

de obligaties niet achtergesteld ten 

opzichte van andere leningen aangezien 

er geen andere leningen zijn aangegaan 

anders dan die met de aandeelhouders. 

Ook is er een hypotheek afgesloten bij 

Triodos bank (€800.000,= tegen 2,8% 
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rente) voor de aanschaf van een 

bedrijfspand. De leningen door de 

aandeelhouders  aan de onderneming 

verstrekt  zijn € 2.8 miljoen groot en 

hebben een rente  van 5% die bij de 

hoofdsom wordt opgeteld en  kennen 

geen einddatum, de leningen zijn 

achtergesteld aan deze obligatielening. 

Leningen die in de toekomst worden 

afgesloten kunnen in rang voor deze 

obligatie komen waardoor de obligatie 

op dat moment achtergesteld is aan die 

leningen. Achtergesteld heeft met name 

consequenties als de zaken niet goed 

gaan. “Gaan wij failliet, hebben wij 

(voorlopig) uitstel van betaling 

(surseance van betaling) aangevraagd, of 

worden wij ontbonden? Dan betalen wij 

eerst die anderen die niet achtergesteld 

zijn. U krijgt het geld dat u aan ons leent 

en de rente pas betaald als die anderen 

zonder achterstelling zijn betaald”.   

C.10 Rentebetalingen die afhankelijk zijn van 

derivaten  

Dit is niet van toepassing 

C.11 Beurs U kunt de obligaties niet op een 

gereglementeerde markt, zoals Euronext 

Amsterdam N.V., kopen of verkopen.  

 

Wij werken samen met NPEX. NPEX is net 

als Euronext een commercieel bedrijf met 

aandeelhouders.  

NPEX heeft een handelsplatform. Dat is een 

marktplaats waarop u beleggingen kunt 

kopen en verkopen. Onze beleggingen kunt u 

alleen op het handelsplatform van NPEX van 

ons kopen. Als u onze obligaties bij ons 

koopt, maakt u dus ook afspraken met 

NPEX. De grootste 

minderheidsaandeelhouder van NPEX is 
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INKEF Capital, opgericht door Stichting 

Pensioenfonds ABP (ABP), het grootste 

pensioenfonds in Nederland. Het ministerie 

van Economische Zaken heeft NPEX in 2014 

ondersteund met een lening. 

 

 

 

 

D. Risico’s 

 

D.2 Risico’s die horen bij ons Wij betalen u niet terug 

Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij 

geen geld hebben om u te betalen. 

Bijvoorbeeld wanneer wij failliet gaan. Wij 

kunnen u de lening dan niet meer 

terugbetalen. Ook krijgt u dan van ons geen 

rente meer betaald. 

 

Wij hebben niet genoeg geld om uw 

rente te betalen 

Het kan zijn dat wij onvoldoende geld 

hebben om de rente te betalen. Indien dit 2 

keer achter elkaar gebeurt, zal de Stichting 

Obligatiehoudersbelangen voor u actie 

ondernemen. 

 

Wij kunnen geen andere lening krijgen 

Als De Vegetarische Slager geen banklening 

krijgt of geen andere manier heeft om de 

Vegetarische Fabriek in haar geheel te 

realiseren, zal het project modulair, dat wil 

zeggen gefaseerd in de tijd  moeten worden 

gerealiseerd. Dat betekent dat we in dat geval 

een deel van onze producten door derden 

moeten laten produceren. Waarvoor de 

kosten hoger zijn dan voor productie in eigen 

beheer. 
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Wij moeten meer rente betalen om 

geld van anderen te lenen 

Wij lenen ook geld van anderen, zoals 

banken en onze aandeelhouders. Dat geld 

gebruiken wij voor ons bedrijf. Om dat geld 

te lenen betalen wij rente. Als de rente hoger 

wordt, dan wordt het voor ons  daarmee ook 

duurder om geld te lenen.  

 

Wij kunnen onze producten niet goed 

meer verkopen 

Wij verkopen vleesvervangers onder het 

merk de Vegetarische Slager. Het kan zijn dat 

er nieuwe producten op de markt komen van 

andere producenten. Hierdoor kan het zijn 

dat wij minder van onze vleesvervangers 

verkopen. Of dat wij helemaal niets meer 

kunnen verkopen. Dan krijgen wij ook geen 

geld meer om u terug te betalen. Of om u 

rente te betalen.  

 

Wij zijn afhankelijk van onze afnemers 

Als een grote afnemer van ons besluit onze 

producten niet langer te verkopen heeft dat 

negatieve gevolgen voor onze 

winstontwikkeling.  

 

Anderen betalen ons niet meer 

Het kan gebeuren dat anderen ons niet 

betalen. Of dat anderen failliet zijn. Als die 

anderen veel van onze producten of diensten 

kochten en daarmee stoppen, dan is dat 

nadelig voor ons. Wij krijgen dan opeens 

minder geld. Ook moeten wij dan anderen 

vinden die onze producten willen kopen. 

  

Ons product heeft een fout 

Wij verkopen vleesvervangers. Hierbij kan 

iets mis gaan. In het ergste geval moeten wij 

deze producten van de markt halen of 
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vervangen. Dat kost ons geld. Ook kan het 

gevolg zijn dat wij dan minder van onze 

producten verkopen. Bijvoorbeeld wanneer 

in de krant stond dat ons product een fout 

had.  

 

Onze concurrenten doen het beter 

Wij zijn niet de enigen die vleesvervangers 

verkopen. Ook andere bedrijven doen dit. 

Komen er nog meer bedrijven komen die 

hetzelfde of iets beters verkopen? Of worden 

de producten van die andere bedrijven 

goedkoper? Dan kan het zijn dat wij minder 

verkopen. Of dat wij ons product  moeten 

veranderen. Of de prijs. Daardoor kan het 

zijn dat wij minder geld krijgen. 

 

Onze medewerkers zijn belangrijk 

Het succes van ons bedrijf is van veel dingen 

afhankelijk. Ook onze medewerkers zijn 

belangrijk voor ons succes. Als medewerkers 

weg gaan, dan kan dat slecht zijn voor ons. 

Zeker als dit goede medewerkers zijn. Het 

kan soms  lastig zijn om nieuwe goede 

medewerkers te vinden. 

 

De belastingregels kunnen veranderen 

De belastingregels zijn belangrijk voor uw 

obligaties. Veranderen de belastingregels? Of 

gaat een rechter belastingregels anders 

uitleggen? Dan kan het zijn dat u (meer) 

belasting moet betalen. Of dat wij meer 

belasting moeten betalen. Daardoor zou het 

kunnen dat wij minder geld overhouden.  

 

D.3 Risico’s die horen bij de obligaties Obligaties kennen een relatief hoog vast 

rentepercentage door het hogere risicoprofiel 

van de obligatie. De marktrente kan variëren, 

maar niemand kan de ontwikkeling van de 

marktrente voorspellen. Wanneer de 
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marktrente binnen de looptijd van de 

obligatie hoger zou worden dan de 

afgesproken rente voor de obligatie , zal dat 

de tussentijdse handelswaarde van de 

obligatie negatief kunnen beïnvloeden.  

2.1. Risico’s van beleggen in onze 

obligaties 

Wij kunnen niet alle risico’s noemen die 

horen bij beleggen in onze obligaties. Deze 

kunnen wij ook niet allemaal voorspellen. 

Hierna leggen wij u alle belangrijke risico’s 

die in het algemeen bij obligaties  horen uit. 

 

Niemand wil uw obligaties kopen 

Loopt de lening nog niet af? En wilt u toch de 

obligaties verkopen. Dan mag dat. Maar het 

is niet zeker dat er altijd iemand is die uw 

obligaties wil kopen. Het is ook niet zeker dat 

er iemand is die de obligaties wil kopen voor 

de prijs die u ervoor wilt hebben.  

 

De prijs van uw obligatie kan stijgen of 

dalen 

Hoeveel geld uw obligatie waard is, staat niet 

vast. Wilt u niet wachten totdat wij u de 

lening terugbetalen? Maar wilt u uw obligatie 

verkopen? Dan krijgt u de prijs die iemand 

anders op dat moment wil betalen voor uw 

obligaties. Verkoopt u obligaties via NPEX? 

Dan kunnen andere beleggers bieden op uw 

obligaties. Die beleggers geven aan welke 

prijs zij willen betalen. U verkoopt dan uw 

obligaties aan de belegger die het meeste wil 

betalen.  

 

Het kan zijn dat de prijs lager is dan het 

bedrag dat u ons heeft geleend. 

 

U kunt uw obligaties niet overmaken 

naar een andere rekening 
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Uw obligaties staan op de beleggingsrekening 

bij de Stichting NPEX Bewaarbedrijf. U kunt 

deze obligaties niet overmaken naar een 

andere rekening van u buiten NPEX. 

Bijvoorbeeld naar een rekening bij een bank.  

Wilt u niet meer beleggen via de 

beleggingsrekening? En loopt de lening nog 

niet af? Dan moet u de obligaties verkopen. 

Met het geld kunt u dan opnieuw beleggen. 

Als de prijs van de obligatie is gedaald, dan 

krijgt u dus minder terug. Maar het kan ook 

zijn dat niemand uw obligaties wil kopen. Op 

het moment dat u wilt verkopen  

 

Wij betalen eerst de bank en dan pas u 

De obligaties zijn achtergesteld aan een 

eventueel af te sluiten bankfinanciering 

Wanneer wij in de toekomst mochten 

besluiten een aanvullende bankfinanciering 

aan te gaan, kan de bank eisen dat zij als 

eerste terugbetaald wordt. In ruil voor deze 

wens vragen banken vaak een lagere rente. 

Doet deze situatie zich voor, dan krijgt uw  

obligatie een achtergesteld karakter. Dat 

betekent dat de bank eerder afbetaald wordt 

dan de obligatiehouder.  

 

Risico van vervroegde aflossing  

Wij mogen de lening eerder aan u 

terugbetalen. U heeft dan uw geld weer terug. 

Als u het geld dan opnieuw wilt beleggen, 

dan kan het zijn dat u  bij die nieuwe 

belegging minder rente krijgt voor een 

obligatie.  

 

Risico als wij de samenwerking met 

NPEX stoppen 

U kunt de obligaties aan andere beleggers op 

het handelsplatform van NPEX verkopen. 

Stoppen wij de samenwerking met NPEX? 
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Dan kunt u de obligaties niet meer verkopen 

op het handelsplatform. Het kan dan 

moeilijker zijn om iemand te vinden die de 

obligaties van u wil kopen. Of misschien kunt 

u dan niemand vinden die de obligaties van u 

wil kopen.  

 

 

E. Aanbieding: als u obligaties wilt kopen 

 

E.2b Waarom wij de obligaties willen verkopen 

als dit niet gaat om het maken van winst of 

het afdekken van risico’s 

Voor de inrichting van onze Vegetarische 

Slager Fabriek willen wij gebruik maken 

van publiek geworven middelen. Om het 

publiek te betrekken bij onze onderneming. 

Zie voor de besteding van het geld H8  

E.3 Regels die gelden voor onze verkoop van 

obligaties 

U kunt alleen verkopen aan een 

andere belegger bij NPEX 

Wilt u niet wachten tot wij de lening aan u 

terugbetalen? Dan mag u onze obligaties 

verkopen. Dat kunt u alleen doen aan een 

andere belegger bij NPEX. U kunt de 

obligaties dus niet laten overmaken naar 

een andere rekening als u die u heeft buiten 

NPEX.  

 

Hoe kunt u verkopen aan een andere 

belegger bij NPEX?  

U verkoopt uw obligaties op het 

handelsplatform van NPEX. Andere 

beleggers kunnen dan bieden op uw 

obligaties. Die beleggers geven aan welke 

prijs zij willen betalen. U verkoopt dan uw 

obligaties aan de belegger die de hoogste 

prijs wil betalen. 

 

De persoon die de obligaties van u koopt, 

heeft ook een beleggingsrekening bij NPEX. 

Die persoon krijgt dan de obligaties op zijn 

beleggingsrekening bij NPEX. 
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NPEX rekent kosten voor het verkopen van 

beleggingen op het handelsplatform. Welke 

kosten dat zijn, spreekt u af met NPEX. Die 

kosten staan ook op de website van NPEX. 

Hoe u precies de obligaties 

verkoopt,spreekt u met NPEX af als u de 

beleggingsrekening opent. 

E.4 Belangen die een rol spelen bij de verkoop 

van de obligaties  

Voor de obligaties werken wij met andere 

bedrijven samen. Met al deze bedrijven 

maakt u afspraken. Het gaat om de 

volgende bedrijven:  

- met ons, de Korte Weg BV, handelend 

onder de naam de Vegetarische Slager 

- NPEX 

- Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

- Stichting Obligatiehoudersbelangen 

 

NPEX heeft een handelsplatform. Dat is een 

marktplaats voor beleggingen. Onze 

obligaties kunt u op het handelsplatform 

van NPEX kopen.  

 

NPEX houdt het handelsplatform niet zelf. 

Dat doet de Stichting NPEX Bewaarbedrijf. 

Als u onze obligaties wilt kopen, heeft u een 

beleggingsrekening bij de stichting nodig.  

2.2. U schrijft zich in 

Om obligaties te kunnen kopen, moet u 2 

dingen doen: 

 

1. U vult het inschrijfformulier op de 

website van NPEX volledig in.  U 

kunt uw inschrijving daarna niet 

meer veranderen. NPEX moet het 

inschrijfformulier en de betaling op 

de obligaties uiterlijk 4 december 

2015 van u hebben ontvangen. De 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal 

de obligaties kopen bij ons. 
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Wij kunnen deze inschrijfdatum 

veranderen. Wij kunnen de datum 

vervroegen. Dat kunnen wij 

bijvoorbeeld doen als wij genoeg 

inschrijvingen hebben om alle 4999 

obligaties te verkopen. Wij kunnen 

ook een latere datum kiezen. Dat 

kunnen wij doen als we op 4 

december 2015 nog niet genoeg 

inschrijvingen hebben om voor  

tenminste € 1000.000 obligaties 

uit te geven. Veranderen wij de 

inschrijfdatum? Dan laten we dat 

weten op de website van NPEX. 

 

2. U betaalt het bedrag waarvoor u 

obligaties van ons wilt kopen 

tegelijk met uw inschrijving. Dat 

doet u door het bedrag over te 

maken op bankrekeningnummer 

NL59 INGB 0661 4576 72 van 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf, 

BIC: INGBNL2A. De stichting 

betaalt ons voor de obligaties. Wij 

moeten het geld uiterlijk voor de 

afloop van de inschrijfdatum 

hebben ontvangen. 

 

Als wij uw informatie en betaling hebben 

ontvangen, zullen wij u laten weten of u de 

obligaties krijgt. Wij sturen u dan een e-

mail.   Dat doen wij op maandag 7 

december 2015. Pas dan gelden de 

afspraken over onze obligaties tussen ons 

en de stichting en de stichting en u.  

 

Op de website van NPEX zullen wij bekend 

maken hoeveel obligaties wij in totaal 

hebben verkocht.  Wij zullen de obligaties 
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drie werkdagen na de uiterste 

inschrijfdatum uitgeven en verwachten dat 

dit op woensdag 9 december 2015 zal zijn. 

Veranderen wij de inschrijfdatum? Dan 

zullen we bij het bericht over die 

verandering ook aangeven wanneer wij dan 

het totaal verkochte aantal obligaties zullen 

bekend maken en wanneer wij de obligaties 

zullen uitgeven en leveren aan de stichting. 

Wij behouden ons het recht voor zonder 

opgaaf van redenen een inschrijving te 

weigeren.  

 

Als er niets verandert, hebben wij dus het 

volgende tijdschema: 

 

Verwacht tijdschema: 

Vrijdag 4 december 2015:  de inschrijving 

sluit.   

Maandag 7 december 2015: wij maken 

bekend hoeveel obligaties wij hebben 

verkocht. 

Woensdag 9 december 2015: wij leveren de 

obligaties. Vanaf dat moment betalen wij 

ook rente.  Dat betekent dat de obligaties 

dan op de rekening van de Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf staan. De stichting zorgt 

ervoor dat u op diezelfde dag de obligaties 

op uw beleggingsrekening krijgt.  

 

Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt 

dan u op uw inschrijfformulier heeft 

aangegeven. Of dat u geen obligaties krijgt. 

Bijvoorbeeld als meer personen onze 

obligaties willen kopen dan wij verkopen. U 

krijgt dan uw geld terug. Wij maken dit over 

naar de bankrekening die u heeft gebruikt 

om ons te betalen. Dat doen wij op 7-12-

2015. Behalve als wij de datum om in te 

schrijven hebben veranderd. Deze datum 
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staat vast tenzij op een eerder moment het 

minimumbedrag van  € 1.000.000 is 

opgehaald of de obligatie is ‘volgetekend’  of 

wij besluiten deze inschrijving te verlengen. 

Indien het minimumbedrag van € 

1.000.000 is gehaald dan kunnen wij 

besluiten dat gedeelte eerder uit te geven 

waarna de inschrijving open blijft voor het 

resterende bedrag. Verhandelbaarheid is  

mogelijk na definitieve sluiting van de 

emissie.  

 

Wij kunnen de uitgifte van de obligaties 

stoppen. Dat doen wij niet zomaar. Dat 

kunnen wij doen als wij voor minder dan € 

1.000.000 aan inschrijvingen hebben. 

Stoppen wij de uitgifte? Dan krijgt u uw 

geld terug. Wij betalen  dan geen rente. Wij 

laten het weten via de NPEX website als wij 

de uitgifte stoppen. 

E.7 Kosten U betaalt geen kosten voor het kopen van de 

obligaties.  
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3. Risicofactoren 

 

U kunt geld uitlenen aan ons. U leent ons een vast bedrag. Wij betalen u dit geld terug. Wij 

spreken met u af wanneer wij dit geld aan u terug betalen. Wij betalen u ook rente. Deze lening 

heet een obligatie. U belegt dan in ons. Wij lenen binnen deze obligatielening ook van andere 

beleggers geld. Dat betekent dat ook andere beleggers obligaties hebben van ons. Let op: 

beleggen zonder risico’s bestaat niet. Beleggen heeft een ander risicoprofiel dan sparen. Als 

spaarder is terugbetaling van uw inleg tot op zekere hoogte gegarandeerd door een bank. Bij 

obligaties bestaat een dergelijke garantie niet. Obligaties kennen een hoger risicoprofiel.  

 

In dit hoofdstuk leggen wij u uit voor wie de obligaties in het algemeen niet geschikt zijn. Verder 

leggen wij u de risico’s uit. Dat zijn de volgende risico’s: 

 

1. Risico’s van beleggen in onze obligaties. U leest hierover bij 3.4. 

2. Risico’s waardoor wij de afspraken met u niet nakomen. U leest hierover bij 3.5. 

 

Het grootste risico is dat wij uw geld niet kunnen terugbetalen. Bijvoorbeeld wanneer wij failliet 

gaan.  

 

3.1. Beleggen brengt altijd risico’s met zich 

Wij bieden onze obligaties aan in Nederland aan particuliere beleggers en professionele 

beleggers. Dat betekent niet automatisch dat de obligaties voor u geschikt zijn als u een 

particuliere belegger bent of een professionele belegger.  

 

Wij kunnen u niet adviseren of de obligaties voor u geschikt zijn. Dat hangt namelijk af van 

verschillende zaken. Bijvoorbeeld van uw persoonlijke omstandigheden. En hoeveel geld u 

heeft. Of welke beleggingen u al heeft. En of u veel of weinig risico wilt nemen. Wilt u beleggen 

in onze obligaties? Gaat u dan eerst naar een financieel adviseur.  

 

Het is altijd verstandig om niet al uw geld in onze obligaties te beleggen. Het is belangrijk om 

ook een deel van uw geld te sparen. En om uw geld te verdelen over verschillende beleggingen 

en/of spaartegoeden 

 

3.2. Voor wie zijn onze obligaties niet geschikt? 

Hieronder staat een aantal voorbeelden. Past een van die voorbeelden bij u? Dan kunt u onze 

obligaties beter niet kopen.  

Bijvoorbeeld: 

 

- U heeft geen ervaring met beleggen. 

- U begrijpt niet wat wij doen. 
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- U begrijpt niet hoe onze obligaties werken. 

- U kunt het zich niet veroorloven om geld te verliezen. 

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

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

(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding) als u geld verliest door de obligaties. 

- U heeft het geld van de obligaties nodig. U kunt het geld niet minimaal 7 jaar missen. 

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

(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding).  

 

 

 

3.3. Risico’s van beleggen in onze obligaties 

Wij kunnen niet alle risico’s noemen die horen bij beleggen in onze obligaties. Deze kunnen wij 

ook niet allemaal voorspellen. Hierna leggen wij u alle belangrijke risico’s die in het algemeen 

bij obligaties  horen uit. 

 

Niemand wil uw obligaties kopen 

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

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

is die de obligaties wil kopen voor de prijs die u ervoor wilt hebben.  

 

De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen 

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

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

moment wil betalen voor uw obligaties. Verkoopt u obligaties via NPEX? Dan kunnen andere 

beleggers bieden op uw obligaties. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. U 

verkoopt dan uw obligaties aan de belegger die het meeste wil betalen.  

 

Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons heeft geleend. 

 

U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere rekening 

Uw obligaties staan op de beleggingsrekening bij de Stichting NPEX Bewaarbedrijf. U kunt deze 

obligaties niet overmaken naar een andere rekening van u buiten NPEX. Bijvoorbeeld naar een 

rekening bij een bank.  

Wilt u niet meer beleggen via de beleggingsrekening? En loopt de lening nog niet af? Dan moet 

u de obligaties verkopen. Met het geld kunt u dan opnieuw beleggen. Als de prijs van de 

obligatie is gedaald, dan krijgt u dus minder terug. Maar het kan ook zijn dat niemand uw 

obligaties wil kopen. Op het moment dat u wilt verkopen  

 

Wij betalen eerst de bank en dan pas u 
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De obligaties zijn achtergesteld aan een eventueel af te sluiten bankfinanciering Wanneer wij in 

de toekomst mochten besluiten een aanvullende bankfinanciering aan te gaan, kan de bank 

eisen dat zij als eerste terugbetaald wordt. In ruil voor deze wens vragen banken vaak een lagere 

rente. Doet deze situatie zich voor, dan krijgt uw  obligatie een achtergesteld karakter. Dat 

betekent dat de bank eerder afbetaald wordt dan de obligatiehouder.  

 

Risico van vervroegde aflossing  

Wij mogen de lening eerder aan u terugbetalen. U heeft dan uw geld weer terug. Als u het geld 

dan opnieuw wilt beleggen, dan kan het zijn dat u  bij die nieuwe belegging minder rente krijgt 

voor een obligatie.  

 

Risico als wij de samenwerking met NPEX stoppen 

U kunt de obligaties aan andere beleggers op het handelsplatform van NPEX verkopen. Stoppen 

wij de samenwerking met NPEX? Dan kunt u de obligaties niet meer verkopen op het 

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

kopen. Of misschien kunt u dan niemand vinden die de obligaties van u wil kopen.  

 
 
3.4. Risico’s die horen bij ons 

Wij zullen de risico’s uitleggen waardoor wij afspraken met u niet kunnen nakomen. 

Bijvoorbeeld als wij minder of geen geld hebben. Dan kan het zijn dat wij u geen rente kunnen 

betalen. Of dat wij zelfs uw lening niet meer terug kunnen betalen. 

 

Wij betalen u niet terug 

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

wanneer wij failliet gaan. Wij kunnen u de lening dan niet meer terugbetalen. Ook krijgt u dan 

van ons geen rente meer betaald. 

 

Wij hebben niet genoeg geld om uw rente te betalen 

Het kan zijn dat wij onvoldoende geld hebben om de rente te betalen. Indien dit 2 keer achter 

elkaar gebeurt, zal de Stichting Obligatiehoudersbelangen voor u actie ondernemen. 

 

Wij kunnen geen andere lening krijgen 

Als De Vegetarische Slager geen banklening krijgt of geen andere manier heeft om de 

Vegetarische Fabriek in haar geheel te realiseren, zal het project modulair, dat wil zeggen 

gefaseerd in de tijd  moeten worden gerealiseerd. Dat betekent dat we in dat geval een deel van 

onze producten door derden moeten laten produceren. Waarvoor de kosten hoger zijn dan voor 

productie in eigen beheer. 

 

 

Wij moeten meer rente betalen om geld van anderen te lenen 
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Wij lenen ook geld van anderen, zoals banken en onze aandeelhouders. Dat geld gebruiken wij 

voor ons bedrijf. Om dat geld te lenen betalen wij rente. Als de rente hoger wordt, dan wordt het 

voor ons  daarmee ook duurder om geld te lenen.  

 

Wij kunnen onze producten niet goed meer verkopen 

Wij verkopen vleesvervangers onder het merk de Vegetarische Slager. Het kan zijn dat er 

nieuwe producten op de markt komen van andere producenten. Hierdoor kan het zijn dat wij 

minder van onze vleesvervangers verkopen. Of dat wij helemaal niets meer kunnen verkopen. 

Dan krijgen wij ook geen geld meer om u terug te betalen. Of om u rente te betalen.  

 

Wij zijn afhankelijk van onze afnemers 

Als een grote afnemer van ons besluit onze producten niet langer te verkopen heeft dat 

negatieve gevolgen voor onze winstontwikkeling.  

 

Anderen betalen ons niet meer 

Het kan gebeuren dat anderen ons niet betalen. Of dat anderen failliet zijn. Als die anderen veel 

van onze producten of diensten kochten en daarmee stoppen, dan is dat nadelig voor ons. Wij 

krijgen dan opeens minder geld. Ook moeten wij dan anderen vinden die onze producten willen 

kopen. 

  

Ons product heeft een fout 

Wij verkopen vleesvervangers. Hierbij kan iets mis gaan. In het ergste geval moeten wij deze 

producten van de markt halen of vervangen. Dat kost ons geld. Ook kan het gevolg zijn dat wij 

dan minder van onze producten verkopen. Bijvoorbeeld wanneer in de krant stond dat ons 

product een fout had.  

 

Onze concurrenten doen het beter 

Wij zijn niet de enigen die vleesvervangers verkopen. Ook andere bedrijven doen dit. Komen er 

nog meer bedrijven komen die hetzelfde of iets beters verkopen? Of worden de producten van 

die andere bedrijven goedkoper? Dan kan het zijn dat wij minder verkopen. Of dat wij ons 

product  moeten veranderen. Of de prijs. Daardoor kan het dat wij minder geld krijgen. 

 

Onze medewerkers zijn belangrijk 

Het succes van ons bedrijf is van veel dingen afhankelijk. Ook onze medewerkers zijn belangrijk 

voor ons succes. Als medewerkers weg gaan, dan kan dat slecht zijn voor ons. Zeker als dit 

goede medewerkers zijn. Het kan soms  lastig zijn om nieuwe goede medewerkers te vinden. 
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De belastingregels kunnen veranderen 

De belastingregels zijn belangrijk voor uw obligaties. Veranderen de belastingregels? Of gaat 

een rechter belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat u (meer) belasting moet 

betalen. Of dat wij meer belasting moeten betalen. Daardoor zou het kunnen dat wij minder 

geld overhouden.  

 

4. Met wie werken wij samen voor de obligaties? 

 

4.1. Algemeen 

Voor deze obligatielening werken verschillende bedrijven samen. Dat zijn de volgende 

bedrijven: 

 

- De Vegetarische Slager, handelsnaam van De Korte Weg BV 

- NPEX 

- Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

- Stichting Obligatiehoudersbelangen 

 

4.2. De Vegetarische Slager 

Als u onze obligaties koopt, leent u dus geld aan ons uit. De afspraken die u met ons maakt 

staan in dit prospectus. De directie van ons heeft op 1 oktober 2015 besloten om de leningen 

aan te gaan en de obligaties uit te geven. Onze aandeelhouders hebben dit besluit op 2 oktober 

goedgekeurd. 

 

Alle informatie over ons staat op onze website www.devegetarischeslager.nl.  Informatie  over 

ons bedrijf en deze obligatielening staat ook op de website van NPEX 

www.NPEX.nl/devegetarischeslager. Hebben wij nieuwe informatie die voor u van belang is? 

Dan vindt u die informatie ook op onze website en de website www.NPEX.nl.  

 

Onze bedrijfsnaam is De Korte Weg B.V. Wij gebruiken ook de naam De Vegetarische Slager. 

Wij zijn een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn opgericht op 11 juli 

2008 in Nederland. Wij hebben het volgende doel in onze statuten 

a.  Het ontwikkelen, promoten (doen) vervaardigen en verkopen van levensmiddelen of de 
grondstoffen daarvoor; 

b.  Het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van bestuur over 
andere vennootschappen en ondernemingen; 

c.  Het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere 
vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap al dan niet in de groep is 
verbonden; 

http://www.devegetarischeslager.nl/
http://www.npex.nl/devegetarischeslager
http://www.npex.nl/
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d.  Het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten 
en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen 
van zekerheid ten behoeve van derden; 

e.  Het verstrekken van periodieke uitkeringen, het uitvoering geven aan pensioenregelingen en 
het aangaan van lijfrenteovereenkomsten en het verrichten van al hetgeen met het 
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn statutair gevestigd in Langeweg. Wij hebben ons 

kantoor aan Jagerskade 17 in 3552 TL in Utrecht. Ons telefoonnummer is 030-2660417.  Wij 

zijn ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel in Amsterdam. Het 

nummer is 20142702. Wilt u een kopie van onze inschrijving in het handelsregister? Laat het 

ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe. 

 

In Nederland gelden regels voor bedrijven die hun eigen beleggingen via een erkende beurs of 

via een erkend platform verkopen. Met eigen beleggingen bedoelen wij de aandelen of 

certificaten van aandelen die het bedrijf zelf heeft uitgegeven. Die regels staan in de corporate 

governance code. Wij verkopen onze eigen beleggingen niet via een erkende beurs of een erkend 

platform. Daarom gelden die regels niet voor ons. Wij passen die regels dus niet toe.  

 

Meer informatie over ons leest u in hoofdstuk 8.  

 
4.3. NPEX  

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

op dat handelsplatform beleggingen kunt kopen en verkopen. Onze beleggingen kunt u ook op 

het handelsplatform van NPEX kopen en verkopen. Als u onze obligaties koopt, maakt u dus 

ook afspraken met NPEX. Deze afspraken leest u op www.npex.nl.  

 

Als u onze obligaties wilt kopen, heeft u een beleggingsrekening bij de stichting nodig.  

  

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

Financiële Markten en De Nederlandsche Bank houden toezicht op NPEX. Informatie over de 

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

www.afm.nl.  

 

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

beperkte aansprakelijkheid. NPEX B.V. is statutair gevestigd in Amsterdam. NPEX B.V. heeft 

haar kantoor aan de Saturnusstraat 60, unit 75, in (2516 AH) ’s-Gravenhage. NPEX B.V. is 

ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel in Amsterdam. Het nummer 

is 27317234. Wilt u een kopie van de inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan 

weten. Dan sturen wij u die gratis toe. 

 

 

http://www.afm.nl/


Prospectus de Vegetarische Slager   
3 oktober 2015 

 

- 28 - 

 

 

4.4. Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

Bij NPEX hoort de Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Die stichting heeft alle beleggingen van alle 

beleggers op een beleggingsrekening bij een bank in Nederland. Die beleggingsrekening is van 

de stichting. De stichting heeft ook beleggingen die niet op die beleggingsrekening staan. Voor 

die beleggingen heeft de stichting een bewijs van die belegging. Die bewaart de stichting. 

Beleggers kopen de beleggingen niet zelf bij de bedrijven. Dat doet de stichting. De stichting 

heeft ook al het geld van de beleggers op een bankrekening bij een bank in Nederland. Ook die 

bankrekening is van de stichting. De stichting heeft niet alleen beleggingen van ons, maar ook 

beleggingen van andere bedrijven. Welke beleggingen dat zijn, ziet u op de website 

www.npex.nl. 

 

De stichting heeft dus de beleggingen en het geld van alle beleggers samen. Daarom heeft de 

stichting een administratie van alle beleggers. Die administratie bestaat uit 

beleggingsrekeningen. De stichting geeft iedere belegger een eigen beleggingsrekening. Op die 

beleggingsrekening houdt de stichting precies bij op welke beleggingen iedere belegger recht 

heeft. Ook staat daarin hoeveel de beleggingen waard zijn. Op uw beleggingsrekening bij de 

stichting kunt u ook geld laten staan. De stichting houdt ook precies bij op hoeveel geld iedere 

belegger recht heeft. 

 

Worden beleggingen gekocht? Of worden beleggingen verkocht? Of heeft u meer of minder geld 

op uw beleggingsrekening? Dan past de stichting dit dus aan in de administratie. 

 

Onze obligaties koopt dus de stichting bij ons. Dat doet de stichting als u heeft aangegeven onze 

obligaties te willen kopen. De obligaties staan op naam van de stichting. De stichting krijgt de 

obligaties niet op haar beleggingsrekening. Wij geven de stichting een bewijs dat zij de 

obligaties heeft gekocht. Die bewaart de stichting. Die obligaties staan niet op de 

beleggingsrekening van de stichting. De obligaties staan in de akte die wij aan de stichting 

geven.  

 

NPEX staat garant voor de stichting. Dat betekent dat als de stichting haar verplichtingen niet 

nakomt en haar dit verweten kan worden, NPEX dat zal doen. Moet de stichting u betalen en 

doet de stichting dat niet? Dan moet NPEX u dus betalen. 

 

Koopt u onze obligaties? Dan maakt u dus ook afspraken met de stichting. Deze afspraken leest 

u op www.npex.nl. 

 

De stichting is statutair gevestigd in Amsterdam. De stichting heeft haar kantoor Saturnusstraat 

60, unit 75, in (2516 AH) ’s-Gravenhage. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van 

de kamer van koophandel in Amsterdam. Het nummer is 34320054. Wilt u een kopie van de 

inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe. 
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De stichting is ingeschreven in het register van De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche 

Bank houdt toezicht op de stichting. Informatie over de inschrijving in dit register vindt u op de 

website www.dnb.nl.  

 

4.5. Stichting Obligatiehoudersbelangen  

Deze stichting  Obligatiehoudersbelangen behartigt de belangen van de obligatiehouders  en  

handelt  dus in uw belang. De stichting handelt dus niet in ons belang. De stichting organiseert 

ook vergaderingen van beleggers. Hierover leest u meer in hoofdstuk  14.  

 

Wij hebben met de stichting afspraken gemaakt. U gaat ook akkoord met die afspraken. Deze 

afspraken leest u in de trustakte. De trustakte vindt u op onze website.  

 

De stichting is gevestigd in Amstelveen. De stichting heeft haar kantoor aan de Burgemeester 

Haspelslaan 172 in (1181 NE) Amstelveen. De stichting is ingeschreven in het handelsregister 

van de kamer van koophandel in Amsterdam. Het nummer is 53177770. Wilt u een kopie van de 

inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe.  

 

5. Informatie over de obligaties 

 

In dit hoofdstuk leest u over de 0bligaties zelf, waarbij de obligaties van deze obligatielening 

allemaal dezelfde rechten hebben.  

 

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

Prijs U leent geld uit aan ons. Dat kunt u doen voor € 500. Dat is de 

prijs voor 1 obligatie. Voor € [500] krijgt u dus 1 obligatie. Alle 

obligaties zijn gelijk in rang. 

Kosten U betaalt geen kosten voor het kopen van obligaties.  

Minimum  U kunt minimaal 1 obligatie kopen 

Maximum  U kunt voor maximaal € 500.000,= obligaties kopen. Dat zijn 

1000 obligaties.  

Totale lening Wij zullen in deze obligatielening maximaal € 2.499.500  lenen 

van beleggers. Dat zijn 4.999 obligaties.  

Tot wanneer kunt u obligaties 

kopen? 

U kunt tot 04-12-2015 obligaties kopen. Deze datum kunnen 

wij veranderen. Wanneer wij dat kunnen doen, leest u in 

hoofdstuk 6.  

Vanaf wanneer leent u het geld 

uit?  

U leent het geld uit vanaf de dag dat wij de obligaties uitgeven. 

Op die dag krijgt u de obligaties.  

Wanneer krijgt u het geld U krijgt het geld 7 jaar na de uitgiftedatum terug.   

http://www.dnb.nl/
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terug? 

Wat krijgt u terug van de 

lening? 

U krijgt het hele bedrag van de lening terug.  

 

Hoe betalen wij u terug? Wij betalen u terug door het geld te storten op de door u 

opgegeven bankrekening.  

 

Hoeveel rente krijgt u? U krijgt 5% rente op jaarbasis. Voor 1 obligatie krijgt u ieder 

jaar van ons dus € 25,= aan rente. De rente krijgt u vanaf de 

eerste dag dat u geld aan ons uitleent. Het effectieve  

rendement bedraagt 5,12 % omdat wij de rente maandelijks 

aan u betalen. 

Hoe betalen wij de rente en 

aflossing? 

Wij betalen de rente door uit  de winst die wij in de komende 

jaren  verwachten te maken, een reservering op te nemen voor 

terugbetaling van de obligatielening.   

 

 

Kunnen wij de rente 

veranderen? 

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

veranderen.  

Wanneer krijgt u de rente?  U krijgt ieder maand rente.  De rente betalen wij u uiterlijk drie 

werkdagen na afloop van de maand. De eerste rentebetaling zal 

pas plaatsvinden na het verlopen van een volledige 

kalendermaand. En dat ieder jaar. Pas als de lening helemaal is 

terugbetaald, krijgt u geen rente meer. 

 

U heeft een 

beleggingsrekening nodig 

U heeft een rekening nodig bij de Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Daarop staat hoeveel obligaties u heeft gekocht. 

Het openen van deze rekening is gratis. U maakt afspraken met 

de Stichting NPEX Bewaarbedrijf over de beleggingsrekening. 

Die staan in het Reglement NPEX Beleggersgiro. Dit reglement 

vindt u op de website van NPEX: www.npex.nl.  

U bent economisch eigenaar 

van de obligaties  

Niet u, maar de Stichting NPEX Bewaarbedrijf koopt de 

obligaties bij ons. De stichting is eigenaar van de obligaties. U 

bent economisch eigenaar. U bent dus wel de belegger. U krijgt 

namelijk de winst, maar ook het verlies als u de obligaties 

verkoopt. U krijgt ook de rente en de lening terug. Hoe dat 

precies werkt, spreekt u af met de Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf in het Reglement NPEX Beleggersgiro. 

 

Betalen wij rente of de lening terug? Dan betalen wij dus aan 

http://www.npex.nl/
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de Stichting NPEX Bewaarbedrijf. De Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf betaalt u. 

U moet een bankrekening 

hebben bij een Europese bank 

U heeft deze bankrekening nodig om een beleggingsrekening te 

kunnen openen bij de Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Die 

gebruikt de Stichting NPEX Bewaarbedrijf om vast te stellen 

wie u bent. Dat is de Stichting NPEX Bewaarbedrijf verplicht. 

Dit werkt zo.  

 

De bank waar u uw bankrekening heeft, heeft vastgesteld wie u 

bent. De Stichting NPEX Bewaarbedrijf hoeft dat niet opnieuw 

te doen. Maar dat geldt alleen als u een bedrag overmaakt van 

deze bankrekening naar de bankrekening van de Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf. Dan kan de Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf bij die andere bank uw gegevens opvragen.  

In het register staat hoeveel 

obligaties u heeft 

De Stichting NPEX Bewaarbedrijf heeft een register. In dat 

register houdt de stichting precies bij wie obligaties hebben 

gekocht en hoeveel obligaties dat zijn.  De obligaties zijn dus op 

naam. De obligatie is geen fysiek stuk dat u van ons krijgt. 

 

 

U krijgt overzichten van uw 

beleggingsrekening 

De Stichting NPEX Bewaarbedrijf stuurt u overzichten van uw 

beleggingsrekening. Op die overzichten ziet u precies welke 

beleggingen u heeft op de beleggingsrekening. Daarop staat dus 

ook hoeveel van onze obligaties u heeft. 

U gaat akkoord met de 

afspraken in de trustakte 

Wij maken afspraken met de Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Die afspraken staan in de trustakte. 

Die vindt u als bijlage bij dit prospectus. Die afspraken hebben 

ook gevolgen voor alle beleggers. Deze stichting mag 

bijvoorbeeld het volgende doen: 

1. De stichting mag eisen dat wij onze afspraken 

nakomen die in dit prospectus staan. De stichting mag 

hiervoor ook een procedure starten bij een rechter. U 

mag dit niet zelf doen. 

2. De stichting mag met ons de afspraken in het 

prospectus veranderen.  

3. De stichting mag met ons afspreken dat wij u later 

mogen betalen.  
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5.1. Wij mogen de lening eerder terugbetalen 

Wij mogen de lening eerder terugbetalen, maar niet eerder dan na 4 jaar. Dat mag de hele 

lening zijn, maar ook een deel van de lening. Dat beslissen wij. U kunt niet beslissen om de 

lening eerder terug betaald te krijgen.  

 

Betalen wij de lening eerder terug? Dan laten wij dat weten op de website van NPEX. Ook 

sturen wij dan een e-mail. Dat doen wij maximaal 4 weken van tevoren. Op de website van 

NPEX staat ook hoeveel wij van de lening terugbetalen. Dat is voor iedere belegger hetzelfde. 

Betalen wij de lening eerder terug? Dan betalen wij ook meteen rente. Ook betalen wij dan een 

extra bedrag. Dat is  2% van het bedrag dat wij u eerder terugbetalen. Betalen wij bijvoorbeeld € 

1.000 terug? Dan betalen wij 2% van € 1.000 extra. Dat is € 20 Dat bedrag krijgt u dan extra.  

 

 

5.2. U heeft geen voorrang als wij u niet betalen 

Betalen wij de rente niet meer? Of betalen wij de lening niet terug? Dan heeft u geen voorrang 

op anderen waar wij aan moeten betalen behalve op de leningen die de aandeelhouders hebben 

verstrekt of nog zullen verstrekken. Dat betekent dat u dus niet eerder dan andere personen uw 

geld en de rente krijgt.  

 

Soms krijgen anderen wel voorrang. Bijvoorbeeld als wij een hypotheekrecht hebben gegeven 

aan anderen. Zij krijgen dan eerder dan u het geld en de rente. Dat mogen wij met anderen 

afspreken.  

 

Op dit moment zijn de obligaties niet achtergesteld ten opzichte van andere leningen aangezien 

er geen andere leningen zijn aangegaan anders dan die met de aandeelhouders.  

De leningen van de huidige aandeelhouders J.A Korteweg Holding B.V., Niko Koffeman’s 

Ad/Venture B.V. en Zest B.V. gezamenlijk Euro 2,8 miljoen groot, zullen hoe dan ook niet 

eerder vanuit de onderneming worden afgelost dan wanneer de solvabiliteitsratio groter is en 

blijft dan 25 en alleen Pro rato parte, dat wil zeggen in verhouding met de aflossing van de 

lening van obligatiehouders.  De rente op de leningen van de aandeelhouders wordt niet 

uitbetaald maar bij de hoofdsommen van deze leningen opgeteld. Het geld dat de oprichters van 

de Vegetarische Slager in de onderneming investeerden zal dus vanuit de onderneming niet 

eerder worden afgelost dan de lening van de obligatiehouders. De leningen en eventueel 

toekomstige leningen van de aandeelhouders aan De Vegetarische Slager zijn dus achtergesteld 

aan deze obligatielening.   

 

Er is een hypotheek  van 800.000,= tegen 2,8% afgesloten bij Triodos bank voor de aanschaf 

van een bedrijfspand.  
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Leningen die in de toekomst worden afgesloten kunnen in rang voor deze obligatie komen 

waardoor de obligatie op dat moment achtergesteld is aan die leningen. Achtergesteld heeft met 

name consequenties als de zaken niet goed gaan. “Gaan wij failliet, hebben wij (voorlopig) 

uitstel van betaling (surseance van betaling) aangevraagd, of worden wij ontbonden? Dan 

betalen wij eerst die anderen die niet achtergesteld zijn. U krijgt het geld dat u aan ons leent en 

de rente pas betaald als die anderen zonder achterstelling zijn betaald. De leningen aan de 

aandeelhouders zijn achtergesteld aan de obligatie en zijn lager in rang”. 

 

 

5.3. Wij keren pas dividend uit aan onze aandeelhouders als wij u hebben 

betaald. 

 

Wij keren pas dividend uit aan onze aandeelhouders als wij u hebben betaald. 

 

5.4. Wanneer kunt u uw lening en rente niet meer opeisen? 

Wij betalen u uw lening terug. Ook betalen wij u rente. Wij spreken met u af wanneer wij u 

terugbetalen. Doen wij dat niet? Dan heeft u 5 jaar om het bedrag dat u aan ons heeft geleend 

van ons te eisen. Dat geldt ook voor de rente. Die 5 jaar begint op de dag dat wij u hadden 

moeten terugbetalen.  
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6. Als u obligaties wilt kopen 

 

Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen van ons? Dan leest u hieronder 

hoe u dat kunt doen. Wilt u onze obligaties kopen van een andere belegger op het 

handelsplatform van NPEX? Dan kunt u op de website van NPEX lezen hoe u dat kunt doen. 

Dat staat dus niet in dit prospectus.  

 

6.1. U schrijft zich in 

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

 

1. U vult het inschrijfformulier op de website van NPEX volledig in.  U kunt uw inschrijving 

daarna niet meer veranderen. NPEX moet het inschrijfformulier en de betaling op de 

obligaties uiterlijk 4 december 2015 van u hebben ontvangen. De Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf zal de obligaties kopen bij ons. 

 

Wij kunnen deze inschrijfdatum veranderen. Wij kunnen de datum vervroegen. Dat kunnen 

wij bijvoorbeeld doen als wij genoeg inschrijvingen hebben om alle 4999 obligaties te 

verkopen. Wij kunnen ook een latere datum kiezen. Dat kunnen wij doen als we op 4 

december 2015 nog niet genoeg inschrijvingen hebben om voor  tenminste € 1000.000 

obligaties uit te geven. Veranderen wij de inschrijfdatum? Dan laten we dat weten op de 

website van NPEX. 

 

2. U betaalt het bedrag waarvoor u obligaties van ons wilt kopen tegelijk met uw 

inschrijving. Dat doet u door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL59 

INGB 0661 4576 72 van Stichting NPEX Bewaarbedrijf, BIC: INGBNL2A. De stichting 

betaalt ons voor de obligaties. Wij moeten het geld uiterlijk voor de afloop van de 

inschrijfdatum hebben ontvangen. 

 

Als wij uw informatie en betaling hebben ontvangen, zullen wij u laten weten of u de obligaties 

krijgt. Wij sturen u dan een e-mail.   Dat doen wij op maandag 7  december 2015. Pas dan 

gelden de afspraken over onze obligaties tussen ons en de stichting en de stichting en u. 

Op de website van NPEX zullen wij bekend maken hoeveel obligaties wij in totaal hebben 

verkocht.  Wij zullen de obligaties drie werkdagen na de uiterste inschrijfdatum uitgeven en 

verwachten dat dit op woensdag 9 december 2015 zal zijn. Veranderen wij de inschrijfdatum? 

Dan zullen we bij het bericht over die verandering ook aangeven wanneer wij dan het totaal 

verkochte aantal obligaties zullen bekend maken en wanneer wij de obligaties zullen uitgeven 

en leveren aan de stichting. Wij behouden ons het recht voor zonder opgaaf van redenen een 

inschrijving te weigeren. 

 

Als er niets verandert, hebben wij dus het volgende tijdschema: 
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Verwacht tijdschema: 

Vrijdag 4 december 2015:  de inschrijving sluit.   

Maandag 7 december 2015: wij maken bekend hoeveel obligaties wij hebben verkocht. 

Woensdag 9 december 2015: wij leveren de obligaties. Vanaf dat moment betalen wij ook rente.  

Dat betekent dat de obligaties dan op de rekening van de Stichting NPEX Bewaarbedrijf staan. 

De stichting zorgt ervoor dat u op diezelfde dag de obligaties op uw beleggingsrekening krijgt.  

 

Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt dan u op uw inschrijfformulier heeft aangegeven. Of 

dat u geen obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als meer personen onze obligaties willen kopen dan wij 

verkopen. U krijgt dan uw geld terug. Wij maken dit over naar de bankrekening die u heeft 

gebruikt om ons te betalen. Dat doen wij op 7-12-2015. Behalve als wij de datum om in te 

schrijven hebben veranderd. Deze datum staat vast tenzij op een eerder moment het 

minimumbedrag van € 1.000.000 is opgehaald of de obligatie is ‘volgetekend’ is of wij besluiten 

deze datum te verlengen. Indien het minimumbedrag van € 1.000.000 is gehaald dan kunnen 

wij besluiten dat gedeelte eerder uit te geven waarna de inschrijving open blijft voor het 

resterende bedrag. Verhandelbaarheid is  mogelijk na definitieve sluiting van de emissie.  

 

Wij kunnen de uitgifte van de obligaties stoppen. Dat doen wij niet zomaar. Dat kunnen wij 

doen als wij voor minder dan € 1.000.000 aan inschrijvingen hebben. Stoppen wij de uitgifte? 

Dan krijgt u uw geld terug. Wij betalen geen rente. Wij laten het weten via de NPEX website als 

wij de uitgifte stoppen. 
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7. Als u obligaties wilt verkopen 

 

U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX 

Wilt u niet wachten tot wij de lening aan u terugbetalen? Dan mag u onze obligaties verkopen. 

Dat kunt u alleen doen aan een andere belegger bij NPEX. U kunt de obligaties dus niet laten 

overmaken naar een andere rekening als u die u heeft buiten NPEX.  

 

Hoe kunt u verkopen aan een andere belegger bij NPEX?  

U verkoopt uw obligaties op het handelsplatform van NPEX. Andere beleggers kunnen dan 

bieden op uw obligaties. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. U verkoopt dan 

uw obligaties aan de belegger die de hoogste prijs wil betalen. 

 

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

persoon krijgt dan de obligaties op zijn beleggingsrekening bij NPEX. 

 

NPEX rekent kosten voor het verkopen van beleggingen op het handelsplatform. Welke kosten 

dat zijn, spreekt u af met NPEX. Die kosten staan ook op de website van NPEX. 

Hoe u precies de obligaties verkoopt, spreekt u met NPEX af als u de beleggingsrekening opent. 
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8. Informatie over ons 

 

8.1. Wat doen wij? 

Wij zijn een producent en aanbieder van een nieuwe generatie vleesvervangers, met de ambitie 

de grootste “slager” ter wereld te worden, waarbij slachtdieren geheel overbodig kunnen 

worden. Wij oogsten nationaal en internationaal succes en waardering voor die operatie, met 

name omdat onze producten in de ogen van veel van onze klanten in positieve zin verschillen 

van het bestaande aanbod van vleesvervangers tot dusver. Wij verkopen producten zoals 

kipstuckjes op sojabasis, gehacktballen, rauw gehackt, rul gehackt, tonyn, speckjes zowel op 

sojabasis als op groentebasis, 100% plantaardige en biologische kroketten en bitterballen, 

saucijzenbroodjes, frikandelbroodjes, empanada’s, Bratwursten, salades, kortom een 

assortiment zoals dat bij een traditionele slager niet zou misstaan. Met een heel groot verschil, 

wij gebruiken geen ingrediënten die afkomstig zijn van slachtdieren en onze grootste ambitie is 

om alle producten zoveel als mogelijk is 100% plantaardig te maken, dus ook zonder ei of zuivel. 

 

- Wij ontwikkelen vleesvervangers op basis van plantaardige eiwitten. Deze 

vleesvervangers kunnen zowel vegetarisch als 100% plantaardig zijn.  

Het is soms niet eenvoudig om producten helemaal plantaardig te maken omdat er voor 

sommige producten nog geen goede 100% plantaardige bindmiddelen zijn om de 

structuur van vlees te evenaren. Temeer daar wij  geen E-nummers willen gebruiken die 

aan kritiek onderhevig zijn, we streven naar producten op zo natuurlijk mogelijke basis. 

Wij gebruiken bijvoorbeeld liever zeewier om de smaak van vis te imiteren dan een 

kunstmatige smaakstof.  

 

- Wij verkopen vleesvervangers als diepvriesproduct en als koelvers product via 

supermarkten, webwinkels, horeca en speciaalzaken.  

We zijn in 2010 begonnen met 1 ambachtelijke conceptstore in Den Haag, maar in korte 

tijd hebben we bereikt dat meer dan 2.600 verkooppunten onze producten aanbieden. 

Het zwaartepunt van het aanbod ligt nog in Nederland, maar onze producten zijn 

inmiddels verkrijgbaar in 13 landen en de belangstelling op buitenlandse markten groeit 

nog steeds.  

 

- Onze vleesvervangers moeten wat ons betreft vergelijkbaar zijn in structuur, smaak en 

voedingswaarde met vlees. Dat is voortdurend onze hoogste ambitie, in combinatie met 

de ambitie zoveel als mogelijk is gebruik te maken van louter plantaardige  en biologische  

grondstoffen. 

We willen het liefst bereiken dat een doorgewinterde vlees- of viseter geen verschil proeft 

tussen echte vlees of visproducten en de onze en we slagen daar vaak in. Zo namen we 

deel aan wedstrijd om de Gouden Gehaktbal van de Telegraaf, waarvoor 43 deelnemers 



Prospectus de Vegetarische Slager   
3 oktober 2015 

 

- 38 - 

 

 

een gehaktbal van  echt vlees leverden. Wij namen deel met onze vegetarische gehacktbal 

en wonnen brons, zonder dat de jury merkte dat onze gehacktbal geen vlees bevatte!  

In 2012 wonnen we de Smaak van Nederland voor de beste nieuwe voedselintroductie 

van dat jaar, met onze vegetarische gerookte palingsalade, ambachtelijk gerookt op Urk. 

Volgens een  jurylid was ook die niet van echt te onderscheiden. 

  

- Hoewel we inmiddels in meer dan 13 landen actief zijn, ligt op dit moment het accent op 

leveringen in de Benelux. 

In België worden onze producten verkocht bij Delhaize en Albert Heijn en een aantal 

natuurwinkels en andere speciaalzaken. We krijgen echter steeds meer aanvragen uit tal 

van andere landen, waarbij we werken met exclusieve partners die in ruil voor de aan hen 

verschafte exclusiviteit aan hoge verkoopdoelstellingen moeten voldoen, naar rato 

vergelijkbaar met de groei die wij in de afgelopen jaren in Nederland hebben 

gerealiseerd. Behaalt een buitenlandse afnemer niet de afgesproken 

verkoopdoelstellingen , dan vervalt de exclusiviteit en kunnen wij (ook) leveren aan 

andere afnemers in dat land.  

- Wat ons anders maakt dan veel andere aanbieders van vleesvervangers, is dat de willen 

dat ook vleeseters onze vleesvervangers kunnen waarderen evenzeer als echt vlees.  

Waar vleesvervangers tot dusver gericht waren op de smaak van vegetariërs of minder 

goede imitaties van vlees vormden, zijn onze productontwikkelingen erop gericht om het 

vlees van slachtdieren overbodig te maken en te vervangen door vlees op basis van 

plantaardige eiwitten. Zoals PK’s niet langer van paarden komen maar mechanisch 

worden opgewekt, zoals alarmsystemen waakhonden vervangen hebben, zo is het onze 

ambitie om direct van plantaardige grondstoffen “ vlees” te maken, waar geen dier meer 

aan te pas hoeft te komen, zodat dieren bevrijd kunnen worden uit de voedselketen, in 

het belang van dierenwelzijn, volksgezondheid, klimaat, natuur, milieu, biodiversiteit , 

mineralenkringlopen en de wereldvoedselverdeling.   

 

Wij hebben geen patenten 

-Wij hebben er bewust voor gekozen geen patenten aan te vragen, maar onze voorsprong 

in culinaire en technische zin als ‘ keukengeheim’ te bewaren.  Methoden als patentering 

vragen om publicatie van je kennis, en juist die publicaties leiden tot imitatie. 

We zien veel nabootsing in de markt van vleesvervangers, niet alleen nabootsing van het 

echte vlees, maar ook nabootsing van succesvolle vleesvervangers zoals de onze. Het 

grootste probleem wordt gevormd door slechte nabootsing. Als vleeseters een slechte 

vleesvervanger proeven, kan het zijn dat ze voor jaren geen belangstelling meer hebben 

voor vleesvervangers omdat hun vooroordeel daarover bevestigd wordt. In die zin zijn 

slecht smakende vegetarische producten de grootste vijand van de ontwikkeling van een 

meer plantaardige samenleving en zou het goed zijn wanneer vegetariërs kritisch zouden 

zijn op wat ze kopen en aan anderen aanbevelen.   
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8.2. Belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar 

Algemeen directeur Jaap Korteweg werd verkozen tot Ondernemer van het Jaar 2015. 

De landelijke lancering bij supermarktketen Albert Heijn (april ’15). Na een zeer succesvolle 

start  is het aantal producten uitgebreid van 3 naar 5. 

Het aanschaffen van een nieuwe productielocatie in Breda (juli ‘15). 

Er zijn geen recente gebeurtenissen die van bijzonder belang zijn voor ons en die van grote 

betekenis zijn voor onze solvabiliteit. 

 

8.3. Belangrijkste investeringen 

De belangrijkste investering die is gerealiseerd na de datum van bekendmaking van de laatst 

gepubliceerde financiële overzichten is het aanschaffen van de productielocatie. Daarnaast staat 

er nog een verbouwing van deze locatie op het programma en zullen er meerdere machines 

worden aangeschaft. 

Een indicatie van de te maken kosten: 

*Aanschaf bedrijfspand (incl. Eerste noodzakelijke verbouwingen)  1 miljoen 

*verbouwing bedrijfspand tot vegetarische fabriek 3,5 miljoen 

*Aanschaf en plaatsing machinepark 3 miljoen 

 

Als De Vegetarische Slager geen financiering na deze obligatie krijgt of geen andere manier 

heeft om de Vegetarische Fabriek in haar geheel te realiseren, zal het project modulair, dat wil 

zeggen gefaseerd in de tijd  moeten worden gerealiseerd. Dat betekent dat we in dat geval een 

deel van onze producten door derden moeten laten produceren. Waarvoor de kosten hoger zijn 

dan voor productie in eigen beheer. 

 

8.4. Belangrijkste contracten 

Voor ons bedrijf hebben wij verschillende contracten met anderen gesloten. De meeste 

contracten hebben wij gesloten om ons bedrijf te kunnen voeren. Wij hebben ook een contract 

gesloten met NPEX ten behoeve van de uitgifte van deze obligatielening. Wij hebben ervoor 

gekozen het contact met onze afnemers zo min mogelijk in zware contracten te gieten. Een goed 

product  en een goede naam bieden wat ons betreft de beste bescherming. Wij hebben dus geen 

garanties dat onze afnemers onze producten zullen blijven inkopen.  

 

8.5. Hoe ziet ons bedrijf er uit 

 

De aandelen zijn voor 90% in bezit van het management en personeel en voor 10% in handen 

van een toeleverancier. Het bedrijf is op dit moment uit eigen middelen van de aandeelhouders 

gefinancierd, alleen voor de nieuwe productielocatie is een hypothecaire lening afgesloten bij 

Triodos Bank voor een bedrag van 800.000  tegen een rente van  2,8 %.  
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Structuuraanpassingen zullen worden overwogen zodra de omstandigheden dat vanuit goed 

ondernemerschap wenselijk maken. Zo zou het kunnen dat er een herstructurering van de 

onderneming plaatsvindt met juridische splitsing tussen productie en verkoop van producten.  

Dat zal echter geen gevolgen hebben voor de terugbetalingsverplichting die we hebben jegens u 

als obligatiehouder 

 

8.6. Informatie over onze aandelen 

Wij hebben  een maatschappelijk kapitaal van€ 90.000,=.  Er is voor een bedrag van € 

18.000,= aandelen geplaatst. Dat zijn de aandelen die wij in totaal hebben uitgegeven. Dat zijn 

18.000  aandelen van nominaal €1,-. Dit bedrag is ook gestort. Dat hebben wij dus ontvangen. 

De aandelen hebben allemaal dezelfde rechten. 
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9. Waarom willen wij de obligaties verkopen? 

 

Door het verkopen van de obligaties lenen wij geld van beleggers. Dat geld willen wij gebruiken 

om een groot deel van de financiering voor de realisatie van de inrichting van onze nieuwe 

productielocatie  in Breda te kunnen realiseren. Wij zullen de opbrengst van de obligatielening 

gebruiken voor verbouwing van de productielocatie en aanschaf van machines. Kunnen 

verbouwing en aankoop productielijnen niet in een keer gerealiseerd worden, dan zullen we dit 

doen in fasen. De groei van de afzet van de Vegetarische Slager rechtvaardigt een eigen 

productielocatie, met het oog op de voordelen die daarmee te behalen zijn in termen van 

kostprijs. Met deze Vegetarische Slager Fabriek kunnen we voorzien in de vraag naar ons 

vegetarisch vlees, de prijzen van onze producten verlagen en de concurrentie aan gaan met de 

vleesindustrie.  Dat is het uitgangspunt: wanneer plantaardig vlees in alle opzichten de 

concurrentie aan kan met vlees dat afkomstig is van dieren, zelfs in prijs, zal het ook voor 

traditionele vleeseters aantrekkelijk worden over te stappen op het nieuwe, plantaardige vlees. 

Alleen zo kunnen slachthuizen voltooid verleden tijd worden.  

 

Nieuwe ontwikkelingen in ons bedrijf maken het mogelijk dat we te zijner tijd een extra 

obligatielening of een aandelenemissie uitschrijven. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling, bouw of 

aanschaf van nieuwe machines of de ontwikkeling van nieuwe exportmarkten. Dat biedt tevens 

de gelegenheid om nog meer mensen bij ons bedrijf te betrekken.  Ook is het mogelijk dat we  

tussentijds een deel van de realisatie van de productielocatie mogelijk maken met behulp van 

aanvullende  bankfinanciering. De leningen van de huidige aandeelhouders van de 

onderneming kunnen worden omgezet in een bankfinanciering of in preferente aandelen. In dat 

laatste geval zou de onderneming dus geen leningen meer hebben bij de oprichters van de 

Vegetarische Slager maar zou hun aandelenpositie worden versterkt. Dit zou de 

vermogenspositie van de onderneming verbeteren. Op dit moment is er geen andere 

bankschuld dan de hypothecaire lening van Triodos Bank ten behoeve van het bedrijfspand.  
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10. Wie zijn de belangrijkste mensen in ons bedrijf?  

Ons bedrijf heeft personeel. Het personeel is belangrijk voor ons. Dit zijn de belangrijkste 

mensen in ons bedrijf: 

 
Jaap Korteweg 
Functie: Algemeen Directeur 
Leeftijd: 53 
Aantal dienstjaren: 6 
 
Niko Koffeman 
Functie: Marketing Directeur 
Leeftijd: 57 
Aantal dienstjaren: 6 
 
Loes Hulshof 
Functie: Operationeel Directeur 
Leeftijd: 35 
Aantal dienstjaren: 6 
 
 
Paul Bom 
Functie: Productontwikkelaar & Winkelmanager 
Leeftijd: 42 
Aantal dienstjaren: 5 
 
Chèr Glaser 
Functie: Sales & Marketing Manager 
Leeftijd: 34 
Aantal dienstjaren: 3 
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Het kantooradres van deze mensen is Jagerskade 17 te Utrecht  

 

10.1. Onze bestuurders  

De volgende personen zijn onze bestuurders:  

- De heer Jaap Korteweg is bestuurder van ons.  

- De heer Niko Koffeman is bestuurder van ons.  

Er zijn geen mogelijke belangenconflicten tussen ons en deze personen. 

Meer informatie over onze bestuurders kunt u vinden op onze website 

www.devegetarischeslager.nl  

 

10.2. Onze commissarissen  

Wij hebben geen commissarissen.  

 

 

  

http://www.devegetarischeslager.nl/
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11. Onze financiële informatie 

 

11.1. Ons financieel overzicht hebben wij opgesteld volgens de regels 

Over 2014 hebben wij een financieel overzicht opgesteld. Dat is het laatste jaar waarover wij een 

financieel overzicht hebben opgesteld. Het financiële overzicht hebben wij opgesteld volgens de 

regels die in Nederland hiervoor gelden.  

 

Onze accountant heeft de financiële overzichten van 2013 en 2014 samengesteld. Onze 

accountant is Hofman Accountants. Het adres van Hofman Accountants is Oosthavenkade 11 in 

(3130 DC) Vlaardingen. De accountant is lid van NBA. 

 

Het financieel overzicht en het verslag van de accountant kunt u vinden op 

www.devegetarischeslager.nl  

 

U ziet dat wij een negatief eigen vermogen hebben. Dat wordt gevormd door leningen die de 

oprichters en huidige aandeelhouders aan de onderneming verstrekten in de startfase van het 

bedrijf, toen er geïnvesteerd moest worden in de verbouwing en inrichting van de winkel, in 

personeel, in de ontwikkeling van nieuwe producten en in het bekend maken van onze formule 

en producten. Formeel betreft dit vreemd vermogen waardoor er sprake is van een negatief 

eigen vermogen. Behalve de afgesloten hypotheek hebben wij geen leningen afgesloten 

waardoor er geen schuldeisers zijn die direct hun lening kunnen opeisen. Indien vanuit een 

accountantsperspectief het nodig mocht zijn om de leningen te converteren naar aandelen om 

het eigen vermogen te versterken dan zullen wij hiertoe overgaan.    
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11.2. Belangrijke financiële informatie 

          

Winst en Verlies 
t/m augustus 2015 

Netto-omzet 3337 
Kostprijs van de 
omzet 2667 

Bruto-
omzetresultaat 671 

Kosten   

Personeelskosten 374 

Afschrijvingen 34 
Overige 
bedrijfskosten 184 

  592 

Bedrijfsresultaat 79 
Financiële baten 
en lasten -89 

Resultaat uit 
gewone 
bedrijfsuitoefening 
voor belastingen -10 
Belastingen 
resultaat uit 
gewone 
bedrijfsuitoefening - 

Resultaat na 
belastingen -10 
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11.3. Wij hebben geen rechtszaken 

In de laatste 12 maanden zijn er geen rechtszaken geweest die van betekenis zijn of van 

betekenis zijn geweest op onze financiële positie of onze rentabiliteit. Of die van onze 

aandeelhouders.   

 

Er is alleen een rechtszaak geweest om een winkelier in Amsterdam het recht te ontnemen om 

onze naam te voeren. Die rechtszaak hebben wij gewonnen. Voor zover wij weten worden er 

geen rechtszaken tegen ons  gestart. Dat geldt ook voor ingrepen van de overheid en voor 

arbitrages. Met rentabiliteit bedoelen wij of wij voldoende winst maken  

 

11.4. Onze vooruitzichten zijn niet slechter geworden 

Wij hebben op 31-12-2014 onze laatste samengestelde financiële overzicht bekend gemaakt. 

Sinds die datum zijn er geen negatieve wijzigingen van betekenis geweest in onze 

vooruitzichten.  

 

Wij verwachten dat onze vooruitzichten dit jaar wel zullen veranderen. Wij denken dat dat komt 

door het volgende:  

-Aanmerkelijke omzetstijging  ten opzichte van het voorafgaande jaar, 

 

De breedte van ons door de retail aangeboden assortiment is toegenomen evenals de 

omzetsnelheid.  

-Oprichting van een eigen productielocatie  

Het hebben van een eigen productielocatie geeft ons de ruimte om een versnelling te brengen in 

onze productontwikkeling en de snelheid waarmee onze producten gelanceerd kunnen worden. 

-Uitbreiding van ons assortiment met nieuwe producten 

Dit najaar worden enkele nieuwe producten gelanceerd in de supermarkten  en bij 

speciaalzaken 

-Opname van nieuwe producten in het supermarktkanaal  

Enkele supermarkten zullen naast ons koelverse assortiment ook onze diepvriesproducten gaan 

voeren en een aantal lang houdbare producten.  
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11.5. De financiële positie is niet slechter geworden 

Wij hebben op 31-12-2014 onze laatste samengestelde financiële overzicht bekend gemaakt. 

Sinds die datum zijn er geen negatieve wijzigingen van betekenis geweest in de financiële 

positie van ons bedrijf. Dat geldt ook voor de handelspositie.  

 

11.6. Onze accountant heeft ook de andere informatie samengesteld 

In dit prospectus hebben wij ook andere informatie opgenomen die door onze accountant is 

samengesteld. Dat is dus andere informatie dan ons financiële overzicht over 2014. Het gaat om 

een interne rapportage, opgesteld in september 2015 over de eerste 8 maanden van 2015. 

Winst en Verlies 
t/m augustus 2015 

Netto-omzet 3337 
Kostprijs van de 
omzet 2667 

Bruto-
omzetresultaat 671 

Kosten   

Personeelskosten 374 

Afschrijvingen 34 
Overige 
bedrijfskosten 184 

  592 

    

Bedrijfsresultaat 79 
Financiële baten 
en lasten -89 

Resultaat uit 
gewone 
bedrijfsuitoefening 
voor belastingen -10 
Belastingen 
resultaat uit 
gewone 
bedrijfsuitoefening - 

Resultaat na 
belastingen -10 
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12. Informatie over de belastingen 

 

12.1. Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen 

 

Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen. In dit hoofdstuk leest u de 

belangrijkste gevolgen. Dit zijn de gevolgen die in het algemeen gelden. Misschien gelden deze 

dus niet voor uw situatie. Dit overzicht gaat ook alleen over Nederlandse belastingen. Woont u 

niet in Nederland? Dan leest u hieronder dus niets over de gevolgen van de belasting voor u. 

Wilt u onze obligaties kopen? Ga dan eerst naar een belastingadviseur. Zorg dat u weet wat de 

belastinggevolgen zijn van het kopen van obligaties. 

  

Het kan zijn dat deze gevolgen voor de belastingen veranderen. Dat kan in specifieke gevallen 

ook met terugwerkende kracht. Dat betekent dat een verandering dan ook geldt voor het 

verleden. Heeft u obligaties gekocht? Dan kunnen de belastingen voor u dus nog veranderen. 

Daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk.  

 

De obligaties zullen worden verkocht aan zowel natuurlijke personen (particulieren) als 

rechtspersonen (bijvoorbeeld een BV). Voor particulieren en rechtspersonen gelden niet 

dezelfde belastingen. Bent u particulier en koopt u de obligaties? Dan leest u onder 11.2 de 

gevolgen voor de belastingen. Koopt de rechtspersoon obligaties? Dan leest u onder 11.3 de 

gevolgen voor de belastingen. 

 

12.2. Belastingen voor als u particulier bent 

 

Bent u een particulier en ontvangt u een inkomen? Dan betaalt u hierover inkomstenbelasting. 

Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van het soort inkomen dat u heeft. De inkomstenbelasting 

is in drie categorieën verdeeld. Deze worden ‘boxen’ genoemd: 

 

1) In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Met inkomen uit werk bedoelen 

wij het inkomen dat u krijgt uit loondienst, het inkomen dat u krijgt uit een onderneming 

en het inkomen dat u krijgt uit overige werkzaamheden.  

2) In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. U heeft een aanmerkelijk 

belang als u tenminste 5% van de aandelen van een BV of een NV bezit. Obligaties zijn 

geen aandelen en vallen daarom niet in box 2. Box 2 zal voor u w obligaties dus niet 

gelden. 

3) In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast.  

  

Of u voor de obligaties voor u in box 1 of in box 3 belasting betaalt, hangt van uw situatie af. 
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 Hieronder leest u wanneer box 1 geldt 

 

Heeft u een eenmanszaak? Of werkt u met andere samen, bijvoorbeeld in een maatschap of in 

een vennootschap onder firma? Of heeft u volgens de belastingregels inkomsten uit overige 

werkzaamheden? Dan betaalt u voor de obligaties belasting in box 1. Die belasting betaalt u over 

de rente die u van ons krijgt. In de tabel kunt u zien hoeveel procent belasting u betaalt.  

 

Heeft u de obligaties verkocht? En heeft u meer geld gekregen dan het geld dat u ons heeft 

geleend? Dan is het verschil winst voor u. Over die winst betaalt u ook belasting in box 1. Dan 

telt u die winst op bij uw inkomsten voor box 1. Verkoopt u de obligaties en heeft u minder geld 

gekregen dan het geld dat u ons heeft geleend? Dan heeft u dus verlies geleden. Dan mag u dit 

verlies aftrekken van de belasting die u moet betalen. Dan haalt u dit verlies af van uw 

inkomsten voor box 1. 

 
Tarieven inkomstenbelasting box 1 

 
tot 65 jaar 

 
vanaf 65 jaar 

IB Schijf 1: t/m € 19.822  36,50 %  18,60 %  

IB Schijf 2: € 19.823 t/m € 33.589  42,00 %  24,10 %  

IB Schijf 3: € 33.590 t/m € 57.585  42,00 %  42,00 %  

IB Schijf 4: vanaf € 57.586  52,00 %  52,00 %  

 

De percentages in deze tabel gelden voor 2015 

 

Hieronder leest u wanneer box 3 geldt 

 

In box 3 betaalt u belasting over de waarde van uw bezittingen minus uw schulden. Dat is de 

waarde van uw bezittingen en uw schulden op 1 januari van dat jaar. U heeft voor de belasting 

dus de waarde van uw obligaties op 1 januari nodig. Heeft u de obligaties op de 

beleggingsrekening bij Stichting Bewaarbedrijf NPEX staan? Dan krijgt u van NPEX informatie 

over de waarde van uw obligatie s op 1 januari. 

 

U betaalt dus belasting over uw bezittingen minus uw schulden. Schulden lager dan € 3.000 

mag u niet meetellen. Belastingschulden mag u ook niet meetellen.  

 

Voor iedereen geldt een algemene vrijstelling van € 21.330. Dit betekent dat u geen belasting 

betaalt in box 3 als uw bezittingen minus uw schulden minder zijn dan € 21.330. Zijn uw 

bezittingen minus uw schulden meer dan € 21.330? Dan betaalt u over het meerdere belasting. 

U kunt ook extra vrijstellingen hebben.  In de tabel hieronder kunt u zien welke vrijstelling voor 

u geldt. 
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Voor wie geldt de vrijstelling? 
 
Het bedrag van de vrijstelling 

U bent volwassen en alleenstaand  
 
€ 21.330 

U bent volwassen en gehuwd of samenwonend 

(fiscale partner)  

€ 42.660 

 

Bent u 65 jaar of ouder? En zijn uw bezittingen minus uw schulden niet hoger dan  € 279.708? 

U heeft naast de algemene vrijstelling van € 21.330 dan ook recht op ouderentoeslag. Per 1 

januari 2016 wordt deze toeslag afgeschat. De hoogte van de ouderentoeslag is afhankelijk van 

uw inkomen waarvoor box 1 geldt. Heeft u een fiscale partner? Dan mogen uw bezittingen 

minus uw schulden niet hoger zijn dan € 559.416. 

 Het inkomen uit werk en woning (box 1) is lager 

dan     € 14.430. De ouderentoeslag bedraagt:  
€ 28.236  

Het inkomen uit werk en woning (box 1) is meer 

dan     € 14.431 maar maximaal € 20.074. De 

oudertoeslag bedraagt: 
 
€ 14.118 

Het inkomen uit werk en woning (box 1) is hoger 

dan    € 20.075. De ouderentoeslag bedraagt:  
€ 0 

De bedragen van de vrijstelling gelden voor 2015 

 

Hoeveel belasting u betaalt, berekent u zo. Heeft u het bedrag van de vrijstelling van uw 

bezittingen minus uw schulden gehaald? En blijft er nog een bedrag over? Dan betaalt u 

belasting over de inkomsten van dat bedrag. Dat zijn niet uw echte inkomsten. Dat is 

bijvoorbeeld niet de rente die u van ons krijgt. U neemt dan 4% van bedrag. Dit percentage is 

door de wetgever bepaald. Dat zijn dan uw inkomsten. Over die inkomsten betaalt u belasting. 

Die belasting is 30%.  

 

Stel dat uw bezittingen minus uw inkomsten € 121.330  zijn. Voor u geldt alleen de algemene 

vrijstelling van  € 21.330. U haalt dan € 21.330 af van € 121.330.  dat is € 100.000. Dan moet u 

over de inkomsten van  € 100.000. belasting betalen. Die inkomsten zijn dan 4% van € 

100.000. Dat is € 4.000. U betaalt dan 30% belasting over deze inkomsten. Dat is dus 30% van 

€ 4.000. U betaalt dan € 1.200 belasting. 

Horen de obligaties bij een ‘Afgezonderd Particulier Vermogen’? 

U kunt uw obligatie ook inbrengen in een “afgezonderd particulier vermogen’ (APV). Dat 

betekent dat u geld of beleggingen gescheiden heeft van ander geld of andere beleggingen van u. 

Bijvoorbeeld in een trust. In de meeste gevallen betaalt u zelf hierover belasting. U moet dan de 

waarde van het APV op 1 januari in dat jaar aangeven voor uw belastingen. Dat is de waarde van 

het vermogen in het economisch verkeer. Er gelden een aantal uitzonderingen. De belangrijkste 

uitzondering is wanneer het APV zelf belasting moet betalen over haar winst. Betaalt het APV 
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volgens de Nederlandse belastingregels minimaal 10% winstbelasting? Dan kunt u verzoeken 

om geen belasting te betalen over het APV.  

 

Wat als u overlijdt? Of als u de obligaties aan iemand schenkt? 

Schenkt u de obligaties aan een ander? Of overlijdt u? En erft een ander de obligaties? Dan 

moet die ander daarover belasting betalen. Hoeveel die belasting is, hangt af van de waarde van 

de obligaties op het moment van schenking of overlijden. Er gelden verschillende tarieven. Het 

tarief dat van toepassing is, hangt af van de relatie die de ander met u heeft. In onderstaande 

tabel kunt u aflezen welk tarief voor u geldt. 

 

In de schenk- en erfbelasting hoeft de ander  in ieder geval over de eerste  € 2.111 van de erfenis 

geen belasting te betalen. Dit bedrag kan hoger zijn. Dat hangt af van  uw relatie met die ander. 

Stel dat uw partner erft. Dan hoeft uw partner over  de eerste € 633.014 van de erfenis geen 

belasting te betalen. Erven uw kinderen of kleinkinderen? Dan hoeven zij over de eerste € 

20.047 van de erfenis geen belasting te betalen. 

 

Hoe hoog is het totale bedrag  

van uw erfenis (inclusief de  

obligaties)? 

Partners en kinderen 

(tariefgroep 1) 

Kleinkinderen 

(tariefgroep 1a) 

Andere personen 

(tariefgroep 2)  

tot € 121.296 10% 18% 30% 

€ 121.296 en hoger 20% 36% 40% 

 

Wordt er bronbelasting ingehouden? 

Nederland kent geen bronbelasting op de rentebetalingen. Wij houden dus geen belasting in 

over de rente die u krijgt van de obligaties. 

 

12.3. Belastingen voor rechtspersonen 

U bent een rechtspersoon en moet vennootschapsbelasting betalen. Een besloten vennootschap 

(BV) en een naamloze vennootschap (NV) moeten vennootschapsbelasting betalen. Een 

stichting hoeft alleen vennootschapsbelasting te betalen als zij een onderneming voert. 

 

U betaalt vennootschapsbelasting over de winst die u maakt. De rente die u van ons krijgt, geldt 

ook als winst. U betaalt over de eerste € 200.000 van de winst 20% aan belasting. Heeft u meer 

winst dan € 200.000? Dan betaalt u over het meerdere u 25% belasting. 

 

Heeft u de obligaties verkocht? En heeft u meer geld gekregen dan het geld dat u ons heeft 

geleend? Dan moet u het verschil ook bij uw winst optellen. Verkoopt u de obligatie en heeft u 
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minder geld gekregen dan het geld dat u ons heeft geleend? Dan heeft u dus verlies geleden. 

Dan mag u dit verschil aftrekken van de belasting die u moet betalen.  
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13. Wie zijn verantwoordelijk voor dit prospectus?  

 

Wij, de Vegetarische Slager (de Korte Weg B.V.) statutair gevestigd te Langeweg en 

kantoorhoudende te Utrecht, zijn verantwoordelijk voor de informatie in dit prospectus. Wij 

verklaren, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen en voor zover 

ons bekend, dat de gegevens in dit prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en 

dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit prospectus zou 

wijzigen. 

 

 

  



Prospectus de Vegetarische Slager   
3 oktober 2015 

 

- 54 - 

 

 

 

14. Vergaderingen voor beleggers 

 

Alle informatie over de vergadering voor beleggers staat in de trustakte. Deze trustakte staat op 

de website van NPEX. Ook staat deze akte in bijlage 1 van dit prospectus en op de website van 

NPEX. Hieronder staat algemene informatie. Lees daarom ook altijd de trustakte.  

 

Wanneer is er een vergadering voor beleggers? 

Ieder jaar zal de Stichting Obligatiehoudersbelangen een vergadering voor beleggers 

organiseren. In de vergadering geeft de stichting informatie over hoe het met ons gaat. Ook 

kunnen belangrijke besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld wat er moet gebeuren als wij niet 

op tijd de rente hebben betaald.  

 

De stichting zal extra vergaderingen organiseren als er bijzondere dingen gebeuren. 

Bijvoorbeeld als wij niet of niet op tijd betalen. Of als wij uitstel willen om te betalen. Of als wij 

andere zekerheden aan de stichting willen geven.  

 

Maar ook u mag om een vergadering vragen. Voorwaarde is wel dat 10% van alle beleggers 

daarom vragen.  

 

Hoe weet ik dat er een vergadering is? 

Vergaderingen maakt de  Stichting Obligatiehoudersbelangen van te voren bekend. Dat gebeurt 

op de website van NPEX. U ontvangt via e-mail een uitnodiging.  

 

Wat wordt er besproken op een vergadering? 

Iedere vergadering heeft een agenda. Op die agenda staat de onderwerpen waarover zal worden 

gesproken. Ook kunt u informatie krijgen die voor die vergadering belangrijk is. Kijk daarom 

altijd of u informatie kunt opvragen. Deze informatie noemen wij de agendastukken. 

 

Wie mag op de vergadering komen? 

De Stichting NPEX Bewaarbedrijf mag op de vergadering komen, omdat zij de obligaties heeft. 

U kunt voor de Stichting NPEX Bewaarbedrijf naar de vergadering. Als u dat wilt dan moet u 

dat 10 dagen van te voren dat opgeven. U doet dat door een mailbericht te sturen aan de 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf via info@npex.nl.  

 

Ook u mag iemand anders voor u naar de vergadering sturen. U moet dan ook drie dagen van te 

voren een volmacht aan de Stichting NPEX Bewaarbedrijf sturen. De volmacht die u moet 

gebruiken staat op de website van NPEX.  
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Ook de Stichting NPEX Bewaarbedrijf komt op de vergadering. Andere personen mogen alleen 

op de vergadering komen als de Stichting Obligatiehoudersbelangen dat goed vindt. 

 

Wat mag ik doen op een vergadering? 

U mag op een vergadering het volgende doen: 

2. u mag spreken (het woord voeren); en, 

3. u mag stemmen over onderwerpen die op de agenda staan. 

 

De vergadering heeft een voorzitter. Deze voorzitter zorgt ervoor dat de vergadering efficiënt 

verloopt.  

 

Is er een verslag van iedere vergadering? 

Van iedere vergadering wordt een verslag (notulen) gemaakt. Dit verslag staat binnen vier 

weken na de vergadering op de website van NPEX. Iedere belegger – ook beleggers die niet op 

de vergadering waren – kunnen dit verslag lezen. Het wel een concept verslag. Het verslag is 

pas definitief als dat in de volgende vergadering is beslist. 
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15. Heeft u een klacht? 

 

Hebt u een klacht of opmerking? Dan kunt u dat aan ons laten weten. Stuur een e-mail naar 

info@devegetarischeslager.nl of een brief aan Jagerskade 17, 3552 TL in Utrecht. 

 

Komt u er niet uit met ons? Dan kunt u met uw klacht naar de rechter in Amsterdam gaan.  

  

mailto:info@devegetarischeslager.nl
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16. Welk recht geldt? 

Voor de afspraken die u maakt met ons over de obligaties geldt het Nederlands recht. Ook geldt 

het Nederlandse recht voor alle informatie die u krijgt van ons over de obligaties.  
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17. Meer informatie 

 

Wij hebben in dit prospectus niet alle informatie opgenomen. De volgende informatie hoort ook 

bij dit prospectus. Wij hebben hier een lijst van gemaakt. Hieronder vindt u deze lijst. 

 

- onze akte van oprichting 

- onze statuten 

- het verslag van de accountant over ons financiële overzicht over 2013 en 2014 

- uittreksel uit de kamer van koophandel 

 

Al deze informatie vindt u op onze website. U vindt die informatie ook op de website van NPEX. 

U kunt de informatie ook gratis bij ons krijgen. Komt u daarvoor naar ons kantoor aan de 

Jagerskade, 3552 TL in Utrecht.  

 

 

Wilt u meer informatie? Op onze website vindt u meer informatie over ons. Ook dit prospectus 

staat op onze website.  

 

 

 


