AANKONDIGING INVESTERINGS-INSCHRIJVING FILM CV
ZOMERHITTE CV

EEN FILM VAN
MONIQUE VAN DE VEN

VE RWAC HT R E N D E M E NT

12 , 5 %

K A N O P LO P E N TOT 3 0 % ( B I J I N K O M ST E N B E L A ST I N G TA R I E F : 5 2 % )

AFTREK POST 2007!

RESERVEER NU!
DISTRIBUTEUR:

EEN UITGAVE VAN ZOMERHITTE BV

BELASTINGVRIENDELIJK INVESTEREN IN EEN NEDERLANDSE KWALITEITSFILM

RENDEMENT ZOMERHITTE cv
•
•
•
•

Verwacht rendement 12,5%
Kan oplopen tot 30%
Bij inkomstenbelastingtarief: 52%
Korte looptijd ca. 18 maanden

FISCAAL AANTREKKELIJK!
Vaste afspraken met de belastingdienst:
• maximaal 155% aftrek van uw inleg in box 1
• maximaal 130% aftrek van uw inleg het eerste jaar
• maximaal 55% van uw inleg in box 1 exploitatievrijstelling
• 1,2 % besparing in box 3 per jaar

KENMERKEN VAN ZOMERHITTE cv:

ZOMERHITTE, de publieksfilm van 2007!
Jan Wolkers schreef een zinderend
liefdesverhaal dat zich afspeelt op
het prachtige eiland Texel. Het werd in 2005
als boekenweekgeschenk in meer dan 750.000
exemplaren verspreid.
Monique van de Ven gaat deze spannende film
regisseren. Wie kent Wolkers tenslotte beter
dan de ster van Turks Fruit?
DE FILM
Jan werkt als fotograaf op het eiland Texel.
Op het strand ontmoet hij Kathleen,
een jonge, levenslustige en sensuele vrouw.
Het is onvermijdelijk: Jan raakt in haar ban. Na
de dood van haar duistere baas, probeert hij
haar te redden uit de klauwen van een drugsbende. Maar kan Jan Kathleen wel vertrouwen?
Of gebruikt ze liefde als een dodelijk wapen?
Wint de liefde van de misdaad?
De film ZOMERHITTE wordt gemaakt door
regisseur Monique van de Ven (uitgeroepen tot
Nederlands actrice van de 20e eeuw),
scenarioschrijver Edwin de Vries (o.a. winnaar
van een Gouden Kalf voor beste scenario
De Ontdekking van de Hemel) en producent
Ate de Jong (verantwoordelijk voor hits zoals
Een Vlucht Regenwulpen, Brandende Liefde,
Left Luggage en De Ontdekking van de Hemel).
*De CV is krachtens de Wet Financieel Toezicht (“WFT”)
niet vergunningplichtig voor het aanbieden van effecten aan het publiek

• De nieuwe fiscale regeling is april jl. ingegaan en loopt
slechts tot medio 2007
• De aftrek in het eerste jaar is verhoogd tot max. 130% van uw inleg
• De enige en waarschijnlijk ook de laatste mogelijkheid om
fiscaal gunstig te beleggen
• Inleg per participatie particulieren € 12.500,- (max 2 pp)
• Inleg per participatie bedrijven (BV’s) € 12.500,- (max 8 pb)
• Fiscale begeleiding Londen & Van Holland, Amsterdam
• Accountant Van der Veen & Kromhout, Drachten
• Juridische adviezen Versteeg Wigman Sprey, Amsterdam
• Commerciële begeleiding Klaas de Jong
• Distributeur RTL Entertainment
• Participatie TROS, COBO, FILMFONDS
• Leuke extra’s voor participanten
• De film is verzekerd (completion bond) zodat u zeker bent
dat de film wordt gemaakt
• Het CV kapitaal wordt pas vrijgegeven als completion bond van kracht is
• Opnames vanaf mei 2007
• Bioscooprelease 2008
GEDRAGSCODE FILM- CV’S VAN TOEPASSING

ZOMERHITTE cv committeert zich aan de
gedragscode die door de filmsector is opgesteld en is
vastgelegd in www.gedragscodefilmcv.nl. Deze gedragscode
stelt het belang van u als participant voorop.

PARTICIPEER MET GELD EN UZELF!
Ons uitgangspunt is dat het niet alleen om het rendement
moet gaan. Wij willen u graag betrekken bij de film.
We sturen regelmatig een email over de voortgang van de
film. Via de weblog kunt u dagelijks updates bekijken. Wilt u
de opnames bezoeken? Dat kan! Wilt u een dag meefilmen als
figurant? Graag! Over de rode loper lopen bij de première?
Natuurlijk! Dat beloven we. Wij willen onze passie voor
Zomerhitte met u delen. Participanten ontvangen een
welkomstpakket van eerdere werken van de makers.
Kortom laat u meeslepen, opwinden en overdonderen
door UW film.

en de CV staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

JA, IK WIL GRAAG
HET PROSPECTUS
ONTVANGEN
IK WIL GRAAG
......PARTICIPATIE(S)
VAN €12.500
RESERVEREN

Naam:
Voorletters:
m/v
......................................................................................................................................
Adres:
......................................................................................................................................

Stuur of fax de bon naar:

Postcode:
Woonplaats:
......................................................................................................................................
Tel.
overdag:
Tel. ‘s avonds:
......................................................................................................................................

Antwoordnr 60627
5000 WB Tilburg

E-mailadres:
Geboortedatum:
......................................................................................................................................

ZOMERHITTE BV

tel: 013-5435902
fax: 013-5430948

Gezien de te verwachten belangstelling bestaat de mogelijkheid dat uw reservering niet of slechts gedeeltelijk kan worden gehonoreerd.

