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Essentiële-informatiedocument 

Doel 

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen 
marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico’s, de 
kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere 
producten te vergelijken. 

Product 

Product : Dutchfounders Fund Coöperatief U.A. (het “Fonds”) 

Ontwikkelaar : dutchfounders.fund B.V. (de “Beheerder”) 

Bevoegde autoriteit Beheerder : De Beheerder is aangemeld bij de Nederlandse Autoriteit 
Financiële Markten uit hoofde van het AIFMD registratie 
regime (als uitgezonderde beheerder, of “light” beheerder) 
maar niet onderworpen aan vergunningstoezicht van de AFM 
of DNB. 

Datum informatiedocument : 14-02-19 

Website Beheerder : https://www.dutchfoundersfund.com 

Bel voor meer informatie : +31620 367 004 
 

WAARSCHUWING: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk 
te begrijpen is. 

Wat is dit voor een product? 

Soort: Het Fonds is een coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid naar Nederlands recht en 
kwalificeert als een alternatieve beleggingsinstelling. Het Fonds heeft een termijn van 10 jaar welke 
termijn 2 keer kan worden verlengd met opeenvolgende perioden van 1 jaar. Het Fonds wordt slechts 
ontbonden na het verstrijken van die termijn of bij faillissement. De Beheerder kan het Fonds niet eenzijdig 
ontbinden. Desinvestering door de leden is niet mogelijk tot het einde van de maximale termijn van het 
Fonds. Overdracht van belangen in het Fonds is slechts mogelijk nadat daartoe toestemming van de 
Beheerder is verkregen. 

Doelstellingen: Het doel van het Fonds is het genereren van inkomen en kapitaalgroei door middel van 
een gespreide portfolio van aandelenbelangen primair in Europese niet beursgenoteerde ondernemingen 
en secundair, slechts nadat hiervoor toestemming is verkregen van de niet aan de Beheerder gelieerde 
leden die een belang van tenminste 85% in het Fonds houden, in ondernemingen buiten de Europese Unie. 
Het rendement van het Fonds zal daarom voor een belangrijk gedeelte afhankelijk zijn van de prestaties 
van deze ondernemingen. 

Doelgroep: Belangen in het Fonds worden aangeboden aan zowel professionele als niet-professionele 
beleggers die (i) vermogensgroei voor ogen hebben door middel van een indirecte gespreide belegging 
primair in Europese ondernemingen en secundair in ondernemingen buiten de Europese Unie; en (ii) die 
een verlies van de gehele waarde van hun belegging in het Fonds kunnen dragen. De minimale 
deelnamesom per belegger bedraagt €500.000, tenzij de belegger en de Beheerder anders overeenkomen 
en met dien verstande dat de minimale deelnamesom tenminste €100.000 bedraagt. 

Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen? 

Risico-indicator: De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product 
ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op 
het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product 
ingedeeld in klasse 6 uit 7; dat is de op één na hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële 
verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog, en de kans dat wij u niet kunnen betalen 
wegens een slechte markt heel groot is. Omdat het Fonds niet is beschermd tegen toekomstige 
marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u 
verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen. 
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Prestatiescenario’s: Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 12 jaar, 
in verschillende scenario’s, als u €10,000 inlegt. De weergegeven scenario’s illustreren het mogelijke 
rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario’s van andere producten. De 
weergegeven scenario’s zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van de gegevens uit het 
verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, 

hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging in het Fonds aanhoudt. De weergegeven 
bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt 
aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale 
situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. De belastingwetgeving van uw lidstaat 
van herkomst kan invloed hebben op de daadwerkelijke uitbetaling. 

 

Eenmalige inleg in Fonds van €10.000 

Scenario’s 1 jaar 6 jaar 12 jaar 

(Aanbevolen 
periode van 
bezit) 

Ongunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten 

Gemiddeld rendement per jaar 

€ 0 

-100% 

€ 0 

-100% 

€ 0 

-100% 

Gematigd scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten 

Gemiddeld rendement per jaar 

€ 0 

-100% 

€ 5.000 

-5,5% 

€ 10.000 

2,7% 

Gunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten 

Gemiddeld rendement per jaar 

€ 0 

-100% 

€ 10.000 

2,8 % 

€ 20.000 

8,0% 
 

Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen? 

U kan financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling door de Beheerder. Dit verlies is niet gedekt door 
een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers. 

Wat zijn de kosten? 

De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw 
mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, lopende en incidentele kosten. De 
bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het Fonds zelf voor drie verschillende 
perioden van bezit. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u €10.000 inlegt in het Fonds. 
De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen. Kosten in de loop van de tijd: De 
persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in 
rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle 
kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben. 

 

Belegging €10.000 

Scenario’s Indien u verkoopt na: 

1 jaar 6 jaar 12 jaar  

Totale kosten 

Effect op rendement (RIY) per jaar  

€ 300 

3,0% 

€ 1.700 

2,83% 

€ 3.200 

2,66% 

 
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt 

voor 12 jaar. U kunt niet vroeg verkopen. U zult niet in staat zijn uw 

product gemakkelijk te verkopen (beëindigen) of u kunt zich 

genoodzaakt zien het te verkopen (beëindigen) voor een prijs die een 

aanzienlijk effect heeft op hoeveel u terugkrijgt. 
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Samenstelling van de kosten: Onderstaande tabel geeft weer: (i) het effect dat de verschillende soorten 
kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode 
van bezit en (ii) de betekenis van de verschillende kostencategorieën. Echter de looptijd van het fonds is 
maximaal 10 jaar.  

Effect kosten op het rendement per jaar (uitgaande van een periode van 10 jaar) 

Eenmalige 
kosten 

Instapkosten 0,0% Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet. 
Deze kosten worden aan de Beheerder betaald. 

Uitstapkosten 0% Het effect van de transactievergoeding. Wij 
brengen  geen transactievergoeding in rekening bij 
overdracht van participaties. 

Lopende 
kosten 

Portefeuille-
transactiekosten 

0% Het effect van kosten als wij onderliggende 
beleggingen voor het Fonds aankopen of 
verkopen. 

[D.i. het effect van de Transaction costs op de 
belegging] 

Andere lopende 
kosten 

2,7% Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen 
voor het beheer van uw beleggingen. De eerste 4 
jaar is dit 2,5% + maximaal 0,5% fondskosten over 
het commited capital. Jaar 5 tm 10 is dit 2% + 
maximaal 0,5% fondskosten over het 
geïnvesteerde vermogen. De genoemde 2,7% is 
een gewogen gemiddelde.  

Incidentele 
kosten 

Prestatievergoedingen - Het effect van de prestatievergoeding. Wij nemen 
geen prestatievergoedingen af van uw belegging. 

Carried interests 20% De basis voor de berekening van de carried 
interest is van 20%: de gerealiseerde winst na 
verkoop minus de samengestelde rente van 4% 
(jaar op jaar).  

 

 

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? 

Aanbevolen periode van bezit: 10 jaar 

Het Fonds adviseert een aanbevolen periode van bezit van 10 jaar vanwege het feit dat Private Equity / 
Venture Capital Fondsen waarin wordt geïnvesteerd doorgaans een minimale looptijd hebben van 10 jaar. 
Behoudens het geval waarin inkoop van participaties in het Fonds door de Beheerder is opgeschort, 
kunnen participaties jaarlijks worden ingekocht door het Fonds vanaf het moment dat zes jaar is 
verstreken na de start van de deelname van een belegger. De Beheerder zal participaties niet inlossen 
indien dit zou resulteren in een deelnamesom van een belegger van minder dan € 100.000 of indien zij 
hiertoe volledig ter eigen discretie besluit.  

Hoe kan ik een klacht indienen? 

Indien u een klacht heeft over het Fonds, over het gedrag van de Beheerder of over het gedrag van een 
persoon die over het Fonds advies geeft of het product verkoopt, kunt u zich wenden tot de Beheerder. 
Klachten kunnen telefonisch (via +31681917773), schriftelijk (per adres Beheerder: Fred. Roeskestraat 
115, C/O Epicenter Amsterdam, 1076 EE Amsterdam) of via elektronische communicatie (via 
hello@dutchfoundersfund.com) ingediend worden bij de Beheerder.  

Andere nuttige informatie 

De Beheerder stelt op uw verzoek meer gedetailleerde informatie over deze beleggingsoptie beschikbaar. 
U kunt hiertoe een verzoek indienen via +31620 367 004 per adres Beheerder (Fred. Roeskestraat 115, 
C/O Epicenter Amsterdam, 1076 EE Amsterdam) of via hello@dutchfoundersfund.com. 
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Toelichting bij de Management fee en carried interest. 

De management fee zijn de kosten voor het managen van het fonds. Hiervan wordt de organisatie betaald, 

zoals de managers, organisatie, huur, kantoor kosten, reiskosten maar ook kosten voor DDs, en events. De 

eerste 4 jaar van het fonds zullen de kosten 2,5% zijn over het gecommitteerde bedrag. Daarna zal 2% worden 

gerekend over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag.  

De fondskosten zijn kosten voor het runnen van het fonds zelf, dus bv de administratie van het fonds, opzetten 

van het structuur voor het fonds, accountantskosten. Deze kosten zullen maximaal 0,5% van het 

gecommitteerde kapitaal zijn. Deze kosten worden apart geadministreerd in de boekhouding. Indien de 

werkelijke kosten lager zijn dan 0,5% zal de fee ook lager zijn.  

Indien 10.000 euro binnen 4 jaar wordt geïnvesteerd en vervolgens nog 6 jaar wordt aangehouden EN de 

fondskosten zijn 0,5% per jaar, dan is de gemiddelde jaar fee in totaal 2,7%.  

 

 

De carried interest is het bedrag dat de managers van het fonds (General Partners) krijgen indien winst wordt 

gemaakt op een deelneming.  Bij een aanname dat een investering van 10.000 euro in totaal 20.000 opbrengt 

(dus 10.000 bruto winst) vind een volgende berekening plaats. In de tabel is per jaar te zien hoe de 

opbrengsten zijn en ook verdeling van de winsten.  

De hurdle, ofwel minimum rendement, dat behaald dient te worden is 4% per jaar, dus samengesteld. Een 

hypothese getallen voorbeeld : een investering van 10.000 wordt na 6 jaar verkocht voor 20.000. De hurdle, 

het minimale rendement dient 12.653 te zijn. Van de opbrengst daarboven, 7.347 wordt 20% gereserveerd 

voor GPs – een bedrag van 1.469. De totale return voor de investeerder is in dit voorbeeld 6.831 ofwel 68% 

hetgeen neerkomt op 11% per jaar. 

 

10.000

Jaar
Management 

fee

Fonds 

kosten
Totaal Kosten

Kosten 

Totaal

Gem kosten 

per jaar 

Basis voor 

kosten

1 2,50% 0,50% 3,00% 300         300 3,00% Committed 

2 2,50% 0,50% 3,00% 300         600 3,00% Committed 

3 2,50% 0,50% 3,00% 300         900 3,00% Committed 

4 2,50% 0,50% 3,00% 300       1.200 3,00% Committed 

5 2,00% 0,50% 2,50% 250       1.450 2,90% Invested

6 2,00% 0,50% 2,50% 250       1.700 2,83% Invested

7 2,00% 0,50% 2,50% 250       1.950 2,79% Invested

8 2,00% 0,50% 2,50% 250       2.200 2,75% Invested

9 2,00% 0,50% 2,50% 250       2.450 2,72% Invested

10 2,00% 0,50% 2,50% 250       2.700 2,70% Invested

Key assumptions

Investment

Investment 10.000

Interest 4%

ROI 200%
20%

Jaar Investment Hurdle Return Result 80% Carried Interest Kosten Result + Interest LP% LP Yearly return (IRR) % GP
1 10.000        10.400      20.000     9.600 7.680                 1.920               -300                7.780                 78% 78% 19,2%

2 10.000        10.816      20.000     9.184 7.347                 1.837               -600                7.563                 76% 38% 18,4%

3 10.000        11.249      20.000     8.751 7.001                 1.750               -900                7.350                 73% 24% 17,5%

4 10.000        11.699      20.000     8.301 6.641                 1.660               -1.200              7.140                 71% 18% 16,6%

5 10.000        12.167      20.000     7.833 6.267                 1.567               -1.450              6.983                 70% 14% 15,7%

6 10.000        12.653      20.000     7.347 5.877                 1.469               -1.700              6.831                 68% 11% 14,7%

7 10.000        13.159      20.000     6.841 5.473                 1.368               -1.950              6.682                 67% 10% 13,7%

8 10.000        13.686      20.000     6.314 5.051                 1.263               -2.200              6.537                 65% 8% 12,6%

9 10.000        14.233      20.000     5.767 4.614                 1.153               -2.450              6.397                 64% 7% 11,5%

10 10.000        14.802      20.000     5.198 4.158                 1.040               -2.700              6.260                 63% 6% 10,4%

11 10.000        15.395      20.000     4.605 3.684                 921                 -2.950              6.129                 61% 6% 9,2%

12 10.000        16.010      20.000     3.990 3.192                 798                 -3.200              6.002                 60% 5% 8,0%

Carried Interest


