AANKONDIGING INVESTERINGS-INSCHRIJVING FILM CV
ALIBI FILM CV

D E A L L E R L A AT S T E F I L M C V !
VERWACHT RENDEMENT

15%

K A N O P L O P E N T O T 3 0 % ( B I J I N K O M S T E N B E L A S T I N G TA R I E F : 5 2 % )
K orte looptijd ca . 1 8 maanden

AFTREK POST 2007!

RESERVEER NU!

EEN UITGAVE VAN ALIBI FILM BV
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NA HET SUCCES VAN “COSTA” & “LIEVER VERLIEFD” NU “ALIBI!”
RENDEMENT ALIBI FILM CV
•
•
•
•

ALIBI is de nieuwste film van Johan  Nijenhuis, de
maker van bioscoophits als COSTA!,
VOLLE MAAN en de drie ZOOP films.
ALIBI is een romantic comedy met in de hoofdrollen TYGO GERNANDT (Van God Los, Van Speijk),
GEORGINA VERBAAN (Costa!, Schaep met de 5
poten) en ACHMED AKKABI (Huis Anubis). Samen
behoren zij tot de populairste acteurs van Nederland.
Producent Nijenhuis & de Levita Film & TV leverde
eerder hits voor de bioscoop zoals ELLIS IN GLAMOURLAND, LIEVER VERLIEFD en voor TV o.a. de
hitseries KEIJZER & DE BOER ADVOCATEN, ZOOP
en VOETBALVROUWEN.

De Film

Als Rick (Tygo Gernandt) de leugenaar Youssef
(Achmed Akkali) ontmoet weet hij meteen: deze jongen is een briljante nieuwe collega. Want Rick werkt
voor ALIBI B.V., een bedrijf dat perfecte smoezen
verzint voor iemand die bijvoorbeeld vreemd wil gaan
of geen zin heeft in een weekendje met zijn schoonmoeder. Youssef komt te werken in een team van vier
markante outsiders die zich uit elke situatie weten te
praten. Ze gaan er op uit als ziekenbroeders, brandweermannen en palingvissers, alles omhun klanten
een waterdicht alibi te verschaffen. Youssef heeft geen
enkele moeite met zijn leugens. Maar dat verandert als
hij verliefd wordt op Andrea (Georgina Verbaan).
Andrea vindt eerlijkheid heel belangrijk. Hoe kan
Youssef haar nu ooit vertellen wat zijn beroep is?
Door zijn leugens werkt hij zichzelf steeds verder in de
nesten. Krijgt de liefde ooit nog een kans?

Verwacht minimaal rendement 15%
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 ALIBI FILM Cv:
• De nieuwe fiscale regeling is april 2006 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 Independent Films
• Participatie NCRV, 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 juni 2007
• Verwachte bioscooprelease december 2007

GEDRAGSCODE FILM- CV’S VAN TOEPASSING
ALIBI FILM 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.

INSCHRIJVING

Maak als participant deze film mogelijk

Enige haast is geboden: het aantal deelnemers
aan de CV is beperkt en plaatsing gaat op
volgorde van binnenkomst. Bent u geïnteresseerd, vul dan de bon in of stuur een e-mail
naar klaas@kiar.nl en u krijgt het prospectus zsm
thuisgestuurd. Ook is het mogelijk om alvast een
reservering te plaatsen. U bent dan verzekerd
van een participatie wanneer u definitief mocht
besluiten mee te doen naar aanleiding van het
prospectus en het inschrijfformulier.

Ons uitgangspunt is dat het niet alleen om het rendement moet
gaan. Wij hopen dat u als potentiële participant de film een
warm hart toedraagt. Door deze culturele belegging kunt u dit
mede mogelijk maken. Omdat u filmliefhebber bent, willen we u
natuurlijk niet alleen uitnodigen voor de première, maar ook op
de filmset. Wellicht vindt u het leuk om in de film te figureren,
laat het ons weten! Kortom, we willen u zoveel mogelijk bij de
film betrekken, laat u verrassen!

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

Naam:
Voorletters:
m/v
......................................................................................................................................
Adres:
......................................................................................................................................
Postcode:
Woonplaats:
......................................................................................................................................
Tel. overdag:
Tel. ‘s avonds:
......................................................................................................................................
E-mailadres:
Geboortedatum:
......................................................................................................................................

Stuur of fax de bon naar:

STICHTING
ZOOP FILM

p/a Postbus 2684
8901 AD
Leeuwarden
fax. 058-2134297

Gezien de te verwachten belangstelling bestaat de mogelijkheid dat uw reservering niet of slechts gedeeltelijk kan worden gehonoreerd. *De CV is krachtens de Wet Financieel
Toezicht (“WFT”)   niet vergunningplichtig voor het aanbieden van effecten aan het publiek en de CV staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
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