
Wat wordt er aangeboden en door wie? 

De GrondGoudZilver obligaties worden aangeboden door GrondGoudZilver B.V. De 
aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de GrondGoudZilver obligaties.   

De uitgevende instelling houdt zich bezig met de aan- en verkoop van percelen grond 
en edelmetalen. 

De website van de aanbieder is www.grondgoudzilver.nl 

!

Belangrijkste informatie over de belegging  

Obligatielening GrondGoudZilver 
van GrondGoudZilver B.V. 

!  
Dit document is opgesteld op 10-mei-2022 

Dit document helpt u de risico’s, de kosten, en het rendement van de belegging beter 
te begrijpen 

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. 
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Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger? 

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe 
hoger het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de obligaties is 
afhankelijk van de winst die GrondGoudZilver B.V. maakt. De kans bestaat dat de winst 
lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder 
rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De 
belangrijkste redenen waardoor GrondGoudZilver B.V. mogelijk niet in staat is het 
aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn: 

- Beperkt eigen vermogen: Het eigen vermogen van de uitgevende instelling is 
beperkt ten opzichte van het vreemd vermogen. Dit betekent dat de buffer aan 
eigen vermogen klein is waardoor bij tegenvallende resultaten de uitgevende 
instelling relatief snel niet meer aan haar verplichten op de obligatie zal kunnen 
voldoen. Het risicoprofiel van de obligaties lijkt daardoor op het risicoprofiel van 
aandelen. 

- Vervroegde aflossing: Er is sprake van het risico op vervroegde aflossing 
omdat het de uitgevende instelling is toegestaan eerder af te lossen dan aan 
het eind van de overeengekomen looptijd. Dit betekent voor u als belegger dat 
het werkelijk rendement over de aanvankelijk beoogde looptijd (aanzienlijk) 
lager kan uitvallen. 

- Rangorde uitbetaling: Uitkering van het rendement gebeurt mogelijk nadat 
relevante kosten en andere uitgaven zijn voldaan. Het risico bestaat dat de 
uitgevende instelling onvoldoende liquide middelen overhoudt om het 
rendement uit te keren. Dit betekent voor u als belegger dat uw minder 
rendement ontvangt of zelfs dat u uw inleg geheel of gedeeltelijk verliest. 

De obligaties zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt 
verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw obligatie als u 
tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u 
gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden 
of uw obligatie voor een lagere prijs moet verkopen. 

Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in 
dit document onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s” op pagina 5 en 6.
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Wat is de doelgroep van deze belegging? 

De obligaties worden aangeboden aan Nederlandse retail-beleggers. Retail-beleggers 
zijn beleggers die niet kunnen worden gekwalificeerd als professionele beleggers. 
Rechtspersonen vallen daar ook onder behalve als zij vallen onder de definitie van 
professionele belegger als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Onderhavige 
obligaties van GrondGoudZilver B.V. zijn dan ook bij uitstek geschikt voor beleggers die 
met relatief kleine bedragen willen investeren en die terdege in de materie hebben 
verdiept. Dat wil zeggen zich grondig op de hoogte hebben gesteld van wat de 
aanbiedingsdocumenten en de website van GrondGoudZilver B.V. hun leren. 
(www.grondgoudzilver.nl) waaronder vooral dit informatiedocument. Vereist is dat een 
belegger de beschikbare documentatie en informatie heeft gelezen en begrepen. Mocht 
een en ander dan toch niet voldoende duidelijk zijn dan kan GrondGoudZilver B.V. voor 
nadere uitleg worden benaderd. Ook in dat geval is informatie inwinnen bij een 
deskundige derde aan te bevelen. Ga vooral niet belegger als iets u niet duidelijk is 
waardoor u de risico’s van beleggen in de obligaties niet goed kunt beoordelen. 
Daarnaast geldt dat de obligatie alleen geschikt is voor personen die hun inleg voor 
langere tijd en mogelijk voor altijd kunnen missen. 
De GrondGoudZilver obligaties zijn geschikt voor beleggers die zichzelf goed 
geïnformeerd hebben op de wijze die hierboven is aanbevolen en financieel 
draagkrachtig genoeg zijn om hun inleg te missen. 
De GrondGoudZilver obligaties zijn niet geschikt voor beleggers die slecht geïnformeerd 
zijn, slechts voor de korte termijn willen investeren of financieel niet draagkrachtig 
genoeg zijn hun inleg te missen.

Wat voor belegging is dit? 

U belegt in een obligatie. 

De nominale waarde van de obligatie  is 1000 euro. 
De intrinsieke waarde van de obligaties is 1000 euro. 
De prijs van de obligaties is 1000 euro. 

Deelname is mogelijk vanaf 1000 euro (1 obligatie). 

De datum van uitgifte van de obligatie is 10-mei-2022. 

De looptijd van de obligatie is 2 jaar. 

De rente op de obligaties is 7,5% per jaar. De obligaties kennen geen bonusrente. 
De rente wordt uitgekeerd in euro’s door overmaking op de IBAN-rekening van de 
obligatiehouder. 

Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere 
informatie over het rendement” op pagina 7. 

Wat zijn de kosten voor u als belegger? 

Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten of bovenop uw inleg betaalt u 0.00 euro 
aan emissiekosten. 

Bij verkoop van uw obligatie betaalt u geen kosten. 
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Waar wordt uw inleg voor gebruikt? 

Van elke euro van uw inleg wordt 0.03 euro gebruikt om kosten af te dekken. 0.97 euro 
wordt geïnvesteerd in grond, goud en zilver. 

Uw inleg behoort tot het vermogen van GrondGoudZilver B.V. 
Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere 
informatie over de besteding van de opbrengst” op pagina 7.

Nadere informatie over de belegging 

In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de 
aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten, en het 
rendement van de aanbieding.  

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de obligaties. 

De uitgevende instelling is een besloten vennootschap (B.V.), opgericht op 19-
mrt-2019 en gevestigd in Bussum onder het KvK-nummer 74314599. Het adres van 
de uitgevende instelling is Bijlmermeerstraat 30, 2131 HC Hoofddorp. De website van 
de uitgevende instelling is www.grondgoudzilver.nl. 

Contactpersoon:  De heer Danilo Broeke, administratie@grondgoudzilver.nl en 
023-2044473 

De uitgevende instelling wordt bestuurd door De heer Danilo Broeke.   

De enig aandeelhouder van de uitgevende instelling is De heer Danilo Broeke.  

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: Aan-verkopen van 
grond, goud en zilver. 

Er is geen financiële relatie tussen de aanbieder en de uitgevende instelling.  
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Nadere informatie over de risico’s 

Investeringsrisico: De opbrengst van de obligatielening zal door de Uitgevende 
Instelling worden aangewend ter financiering van de verwerving van percelen grond, 
goud en zilver. Het risico bestaat dat de marktwaarde van de verworven activa niet 
toeneemt of daalt. Dit betekent dat de Uitgevende Instelling aan het einde van de 
looptijd mogelijk onvoldoende liquide middelen beschikbaar zal hebben om aan de 
betalingsverplichtingen jegens de houders van obligaties te voldoen. Houders van de 
obligaties lopen het risico in dat geval (veel) minder terug te ontvangen dan zij 
oorspronkelijk hebben ingelegd. In het meest negatieve geval ontvangen de 
obligatiehouders niets terug. 

Wijzigingen in wet en regelgeving: Door wijzigingen in de toepasselijke (fiscale) 
wet- en regelgeving kan de positie van de Uitgevende Instelling wijzigen. Hierbij is van 
belang dat de Minister van Financiën een wetsvoorstel inzake beleggingsobjecten en 
beleggingsobligaties voorbereidt dat onder meer een vergunningsplicht introduceert 
voor instellingen zoals de Uitgevende Instelling. Indien dit wetsvoorstel binnen de 
looptijd van de obligatie van kracht van wet krijgt, kan de Uitgevende Instelling 
verplicht raken om een vergunning aan te vragen. Dit brengt kosten met zich en de 
kans bestaat dat de Uitgevende Instelling de vergunning niet krijgt. In beide gevallen 
kan dit betekenen dat onvoldoende liquide middelen beschikbaar zullen zijn om aan het 
eind van de looptijd of bij eerdere gedwongen afwikkeling aan de 
betalingsverplichtingen jegens de ouders van obligaties te voldoen. Houders van de 
obligaties lopen het risico in dat geval (veel) minder terug te ontvangen dan zij 
oorspronkelijk hebben ingelegd. In het meeste negatieve geval ontvangen de 
obligatiehouders niets terug. Dit wetsvoorstel is op 02-08-2016 gepubliceerd en bevindt 
zich tot op heden in de voorbereidingsfase. Zie:https://
wetgevingskalender.overheid.nl/regeling/WGK006272). Voor zover relevant zal 
de Uitgevende Instelling obligatiehouders informeren over de voortgang van genoemd 
wetsvoorstel. 

Wisselkoersrisico: De waarde van goud wordt wereldwijd in Amerikaanse dollars 
uitgedrukt en verhandeld. Omdat wij goud aankopen in euro’s is het rendement 
daarvan mede afhankelijk van de ontwikkeling van de wisselkoers tussen de 
Amerikaanse dollar en euro. Het zelfde geldt voor de waarde van zilver. Bij negatieve 
ontwikkeling kan het rendement dalen en zelfs negatief worden. Dit kan betekenen dat 
onvoldoende liquide middelen beschikbaar zullen zijn om aan het eind van de looptijd of 
bij eerdere gedwongen afwikkeling aan de betalingsverplichtingen jegens de houders 
van obligaties te voldoen. Houders van de obligaties lopen het risico in dat geval (veel) 
minder terug te ontvangen dan zij oorspronkelijk hebben ingelegd. In het meeste 
negatieve geval ontvangen de obligatie houders niets terug. 

Kostenrisico: De doorlopende kosten die de Uitgevende Instelling moet maken kunnen 
hoger zijn dan verwacht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten van onderhoud en 
verzekering van de activa, verkoopkosten en andere zakelijke kosten. Dit kan het 
gevolg zijn van inflatie of van andere oorzaken. Dit kan betekenen dat onvoldoende 
liquide middelen beschikbaar zullen zijn om aan de betalingsverplichtingen jegens de 
houders van obligaties te voldoen. Houders van de obligaties lopen het risico in dat 
geval (veel) minder terug te ontvangen dan zij oorspronkelijk hebben ingelegd. In het 
meeste negatieve geval ontvangen de obligatie houders niets terug. 
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Blind pool risico: De obligatiehouders investeren in een BV zonder bestaande 
portefeuille. De activa waarin de Uitgevende Instelling investeert zullen worden 
aangeschaft met de opbrengsten van de obligatielening. Het blind pool-risico bestaat 
eruit dat wanneer er geen geschikte objecten voorhanden zijn, de door de 
obligatiehouders ingelegde middelen niet direct geheel of gedeelte in geschikte objecten 
geïnvesteerd kunnen worden. Dit kan betekenen dat onvoldoende liquide middelen 
beschikbaar zullen zijn om aan het eind van de looptijd of bij eerdere gedwongen 
afwikkeling aan de betalingsverplichtingen jegens de houders van obligaties te voldoen. 
Houders van de obligaties lopen het risico in dat geval (veel) minder terug te ontvangen 
dan zij oorspronkelijk hebben ingelegd. In het meeste negatieve geval ontvangen de 
obligatie houders niets terug. 

Algemene juridische risico’s: De Uitgevende Instelling loopt het risico dat om wat 
voor reden dan ook een gerechtelijke procedure wordt gestart. Ongeacht of door een 
eisende partij ingestelde vordering slaagt, loopt de Uitgevende Instelling de kans om 
financiële schade te lijden. Dit geldt alleen al doordat de verdediging in dergelijke 
procedures kostbaar is en de proceskosten doorgaans slechts ten dele op de wederpartij 
verhaald kunnen worden, ook als de Uitgevende Instelling in een gerechtelijke 
procedure volledig in het gelijk wordt gesteld. Dit kan betekenen dat onvoldoende 
liquide middelen beschikbaar zullen zijn om aan de betalingsverplichtingen jegens de 
houders van obligaties te voldoen. Houders van de obligaties lopen het risico in dat 
geval (veel) minder terug te ontvangen dan zij oorspronkelijk hebben ingelegd. In het 
meeste negatieve geval ontvangen de obligatie houders niets terug. 

Concentratierisico: Indien de percelen grond hoofdzakelijk in hetzelfde geografische 
of economische gebied worden aangeschaft doet zich een concentratie risico voor. Dat 
risico bestaat eruit dat het kan voorkomen dat een bepaald geografisch of economische 
gebied zich door uiteenlopende omstandigheden minder goed ontwikkeld en achterblijft 
bij prognoses of het landelijk gemiddelde. Houders van de obligaties lopen het risico in 
dat geval (veel) minder terug te ontvangen dan zij oorspronkelijk hebben ingelegd. In 
het meeste negatieve geval ontvangen de obligatie houders niets terug. 

Milieurisico: Het kan voorkomen dat de Uitgevende Instelling onbedoeld investeert in 
een perceel grond waarin zich schadelijke stoffen bevinden. De aanwezigheid van 
dergelijke stoffen kan het gebruik en de verkoopmogelijkheden van het perceel 
beperken en kan er toe leiden dat de Uitgevende Instelling tot (medewerking aan) 
bodemsanering zal zijn gehouden. Als de Uitgevende Instelling dit noodzakelijk acht zal 
zij een bodemonderzoek van een aan te kopen object laten uitvoeren; zij zal dit echter 
niet in alle gevallen doen. Als dit risico zich verwezenlijkt, dan kan dit betekenen dat 
onvoldoende liquide middelen beschikbaar zullen zijn om aan de betalingsverplichtingen 
jegens de houders van obligaties te voldoen. Houders van de obligaties lopen het risico 
in dat geval (veel) minder terug te ontvangen dan zij oorspronkelijk hebben ingelegd. 
In het meeste negatieve geval ontvangen de obligatie houders niets terug.



Nadere informatie over de besteding van de opbrengst 

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt maximaal EUR 4.900.000.  

 Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle obligaties wordt ingeschreven.  
 De minimale opbrengst is EUR 5.000,-. 

De opbrengst wordt gebruikt voor aankopen van grond, goud en zilver. Van de 
opbrengst wordt 3% gebruikt voor kosten zoals juridische kosten, personeelskosten, 
administratiekosten en marketingkosten. In de situatie dat de maximale inleg wordt 
behaald, worden deze kosten ten hoogste geraamd op de volgende bedragen:                            
Juridische kosten:                                        €12.500,-                                 
Personeelskosten:                                        €95.000,-           
Administratiekosten:                                    €15.000,-                  
Marketingkosten:                                         €39.500,-                                    
Totaal:                                                        €147.000,-. 

De opbrengst is wel voldoende voor het voorfinancieren van de aankopen en het 
dekken van de aanverwante kosten.  

De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering wel 
andere kosten. 

Deze kosten bestaan uit kantoorkosten inclusief internet en huidige personeelskosten 
en bedragen ongeveer €9.000,-. 
Deze kosten worden gefinancierd door: eigenvermogen en toekomstige omzet. 

Nadere informatie over het rendement 

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente die wordt uitbetaald in euro’s.  

 De rente bedraagt 7,5% op jaarbasis. 

Het te verwachten rendement is bepaald aan de hand van twee factoren.                    
1. De winstmarge die GrondGoudZilver B.V. behaalt op de verkoop van de aangekochte 
grond. 
2. De verwachte stijging van de goud- en zilverprijs.  

De belegger ontvangt het jaarlijkse rentebedrag door betalingen per kwartaal. De 
belegger kan dus vier betalingen per jaar verwachten die samen op een bedrag 
neerkomen dat gelijk is aan een rendement van 7,5% van de inleg.   

De terugbetaling van de hoofdsom geschiedt aan het einde van de looptijd van de 
obligatielening ofwel 2 jaar na de datum van uitgifte. Daarnaast kan deze terugbetaling 
eerder plaatsvinden als GrondGoudZilver B.V. besluit tot vervroegde aflossing. Hiertoe 
wordt besloten als het verwachte rendement voortijdig wordt gehaald.  

De investering levert wel genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om 
uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden. 
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Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling 

De aanbieder is actief sinds 2019. De volgende financiële informatie is de meest recent 
beschikbare informatie. 

Balans 

De datum van deze informatie is 30 april 2022. 

Het eigen vermogen bedraagt €13.931 en bestaat uit: 
− Geplaatst aandelenkapitaal: 1 
− Overige reserves: 13.930 

 Het vreemd vermogen bedraagt €500 en bestaat uit: 
− Overlopende passiva: 500 

  
De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 97/3. Na de uitgifte van de 
obligaties is deze verhouding 0.3/99.7.  
  
Het werkkapitaal bedraagt €13.650 en bestaat uit: 

− Rekening courant: 12.088 
− Belastingen: 2.008 
− Liquide middelen: 54 
− Overlopende passiva: -500 

Het bedrag aan uitstaande leningen is €0. Er zijn dus geen lening(en) die de 
GrondGoudZilver B.V. op enig moment afgelost moet hebben.   

Zekerheden 

De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en geen garanties verleend voor een 
bedrag van €0. 

Resultatenrekening 

De volgende informatie ziet op 1 januari 2022 en 30 april 2022 en is de meest recent 
beschikbare informatie. 

De omzet voor deze periode bedraagt €0 
De operationele kosten over deze periode bedragen €0 
De overige kosten over deze periode bedragen [€1.583 
De netto winst over deze periode bedraagt €-1.583 

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

De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting €4.900.000,- 

Na de uitgifte van de obligaties is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 
0.3/99,7. 
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Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving 

De aanbiedingsperiode begint op 10-mei-2022 en eindigt op 07-mei-2024.  
  
De uitgiftedatum van de obligatie is 10-mei-2022.  

Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: 

      Een besluit tot deelname in de Obligatielening dient alleen te worden genomen op 
basis van lezing van dit volledige informatiedocument en de overige informatie die 
beschikbaar is op de website van GrondGoudZilver B.V. 

      De inschrijving sluit uiterlijk twaalf maanden na publicatie van het 
informatiememorandum dan wel zodra alle obligaties zijn uitgegeven en 
toegewezen.    

                                                                                                                            
      1.Nadat u contact heeft opgenomen met GrondGoudZilver B.V. wordt u een 

inschrijfformulier toegezonden deze dient juist en volledig te worden ingevuld. Dit 
inschrijfformulier moet vergezeld van de volgende bewijzen teruggestuurd worden:  

      A) kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarvan het BSN- en documentnummer 
(on)herkenbaar zijn gemaakt. 

      B) kopie van papieren document dat in de afgelopen 3 maanden is uitgegeven en 
waarop uw naam en adres vermeld staan, zoals een elektriciteitsrekening of 
bankafschrift.   

                                                                                                                                
2. Nadat GrondGoudZilver B.V. alle bescheiden en de afgesproken inleg heeft 
ontvangen wordt Deelnemer ingeschreven in het Obligatieregister.    

                                                                                                        
3.GrondGoudZilver B.V. stuurt een bewijs van deelname aan de deelnemer. Dit 
document bevat onder andere de ingangsdatum van de toegewezen obligatie(s) en 
obligatienummer(s) zoals opgenomen in het Obligatieregister.    

                                                                                                                                              
4.Inschrijvingen zullen op volgorde van ontvangst worden behandeld 

Bijlmermeerstraat 30 
2131HC Hoofddorp Nederland 

KVK-nummer 74314599
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