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k 4.000,- INLEG EN SLECHTS k 400,- RISICO
DOOR FISCALE RUGDEKKING ! *
Daarnaast aantrekkelijke incentives
en realistische scenario’s met meer dan 29%**rendement over uw inleg.

MAAK ALS PARTICIPANT DEZE FILM MOGELIJK!
*de fiscaliteit, in het kort: vrijwel dubbele aftrek van uw inleg, kan uw investeringsrisico beperken tot circa 10% van uw inleg (bij IB 52%)
E E N U I T G AV E VA N D . H . O . F I L M F O N D S

**ZIE OMMEZIJDE : RENDEMENT D.H.O. FILMFONDS
© ARTWORK & DESIGN LocustEntertainment BV
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B E K E N D VA N A L L E S I S L I E F D E , Z W A R T B O E K , B R I D E F L I G H T

RENDEMENT D.H.O. FILMFONDS

D E F I LM

Op een koude novemberdag wordt ‘s werelds succesvolste en
rijkste bierbrouwer Alfred Heineken samen met zijn chauffeur
voor de deur van zijn kantoor ontvoerd. Eenentwintig
uitputtende en zenuwslopende dagen verblijft de fabrikant in
een koude, benauwde cel, vastgeketend en voor het eerst van
zijn leven volkomen machteloos. Zijn ontvoerders, vier criminele
vrienden uit Amsterdam, ondervinden grote problemen om het
losgeld te incasseren. Intussen neemt Rem, de benjamin van de
bende, de bewaking van de twee ontvoerde mannen voor zijn
rekening, waarbij hij met sadistisch genoegen Heineken
vernedert en angst aanjaagt.
Als eindelijk het losgeld overgedragen is, volgt de bevrijding
van Heineken en zijn chauffeur. Vanaf dat moment begint de
klopjacht op de ontvoerders, waarbij Heineken zich niet beperkt
tot het passief volgen van de ontwikkelingen.
Heineken is verbijsterd over de intense haat van de jongste van
zijn ontvoerders – Rem – waardoor hij een obsessie voor hem
ontwikkelt. Na zijn bevrijding is hij vastbesloten Rem tot in de
verste uithoeken na te jagen. Een krachtmeting tussen deze
twee giganten ontstaat.

DE MAKERS

Producent IDTV Film tekent voor grote prijswinnende
Nederlandse films als Alles is Liefde (Joram Lürsen, Kim van
Kooten, best bezochte NL film laatste 18 jaar) Zwartboek (Paul
Verhoeven) en Bride Flight (Ben Sombogaart, Marieke van der
Pol). In 2010 en 2011 gaan vier films in release: Pizza Maffia
van regisseur Tim Oliehoek, Het Geheim van regisseur Joram
Lürsen met Daan Schuurmans, Chantal Janzen en
Theo Maassen en Black Butterflies (Paula van der Oest) met
Carice van Houten, Liam Cunningham en Rutger Hauer in de
hoofdrollen. Tot slot zal Isabelle, de verfilming van Tessa de
Loo’s novelle door regisseur Ben Sombogaart met Halina Reijn
in de hoofdrol, in 2011 in de bioscopen verschijnen.
Met de verfilming van De Heineken Ontvoering gaat een lang
gekoesterde wens van producent IDTV Film en regisseur
Maarten Treurniet in vervulling. Eerder werk van Treurniet is
de verfilming van De Passievrucht en de prestigieuze
dramaserie Lijn 32 (IDTV Film, KRO en NCRV in 2011 op TV).
Het scenario van De Heineken Ontvoering is van de hand van
Maarten Treurniet en Kees van Beijnum.

FISCAAL AANTREKKELIJK!
Het fonds is gebaseerd op de alleen voor het jaar 2010 en 2011
ﬁscale stimuleringsmaatregel voor willekeurige
afschrijving en is afgestemd met de Belastingdienst.

• dubbele aftrek van uw inleg in Box 1
• bij beëindiging van het fonds wordt gebruik gemaakt
van de stakingsvrijstelling
• slechts eenmalig 1 participatie mogelijk
• 1,2% besparing in Box 3 per jaar

INSCHRIJVING

Enige haast is geboden, het aantal deelnemers is
zeer beperkt. Bent u geïnteresseerd, vul dan de bon in
of stuur een e-mail naar klaas@kiar.nl
en u krijgt het prospectus thuisgestuurd. Ook is het
mogelijk alvast een reservering te plaatsen.
U bent er dan van verzekerd dat u met voorrang wordt
behandeld bij de gunning wanneer u definitief besluit
mee te doen naar aanleiding van het prospectus en
het inschrijfformulier.
JA, IK WIL GRAAG
HET PROSPECTUS ONTVANGEN
JA, IK WIL GRAAG 1 PARTICIPATIE

A € 4.000 RESERVEREN

• Rendementsverwachtingen zijn weergegeven in
realistische scenario’s*.
• Het verwachte rendement in het mediumhigh scenario is 29%*
• Per scenario kunt u het verwachte rendement vergelijken met
40 films van de laatste jaren.
• Korte looptijd ca. 24 maanden
• Risico afgedekt door fiscale aftrek

* uiteraard is dit sterk afhankelijk van het genre en de marktomstandigheden van het moment van uitbreng

KENMERKEN VAN INVESTEREN IN D.H.O. FILMFONDS

• Investeren in de productie middels D.H.O. filmfonds
• Beperkt aantal participaties à € 4.000,- beschikbaar
• Exploitatie inkomsten uit Bioscoop, dvd, pay-TV etc.
• Toezicht op geldstromen van participanten door onafhankelijke stichting
• Vele extra’s voor participanten
• Verlaagde minimale instap mogelijkheid
• Fiscale begeleiding: Hilders Belastingadviseur, Almere
• Accountant: Van der Veen & Kromhout, Drachten
• Juridische Adviezen: Versteeg Wigman Sprey, Amsterdam
• Commerciële begeleiding: KIAR bv / Klaas de Jong, Leeuwarden
• Exploitatie via publieke omroep (VARA) en distributeur A-FILM
• De film heeft een completion faciliteit en een FPI-verzekering zodat
de film in geval van calamiteiten toch kan worden afgemaakt.
• Opnames voorjaar 2011, verwachte bioscooprelease najaar 2011

GELDSTROMEN VEILIG
EN OVERZICHTELIJK GEORGANISEERD

D.H.O. filmfonds is een overeenkomst aangegaan met de
onafhankelijke Stichting Administratiekantoor Filminvesteringen,
bestuurd door specialisten.
Deze int en verdeelt de gelden conform prospectus.
De Stichting geeft de inleg pas vrij nadat de completion faciliteit van kracht is.
De Stichting stelt het belang van u als participant voorop.

VELE EXTRA’S VOOR PARTICIPANTEN !

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. Omdat u filmliefhebber bent willen we u ook een aantal
privileges geven. Zo ontvangt u 2 uitnodigingen voor de première per
participatie, u wordt uitgenodigd voor een professioneel
georganiseerde bijeenkomst op de filmset en u ontvangt de DVD en
de officiële filmposter. En uiteraard wordt u periodiek op de hoogte
gehouden middels nieuwsbrieven. Wellicht vindt u het ook leuk om te
figureren, laat het ons weten! Kortom,we willen u zoveel mogelijk bij
de film betrekken, laat u verrassen!

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

Stuur of fax de bon naar:

Adres:
......................................................................................................................................

Stichting Administratiekantoor
Filminvesteringen

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

p/a Postbus 2684
8901 AD Leeuwarden

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

Faxnr.: 0511-539511

Gezien de te verwachten belangstelling bestaat de mogelijkheid dat uw reservering niet of slechts gedeeltelijk kan worden gehonoreerd. Het Fonds voor gemene rekening
D.H.O. filmfonds is voor het aanbieden van de participaties aan het publiek en/of de toelating van de participaties tot de handel op de Nederlandse markt
niet vergunningsplichtig ingevolge de wet. Het Fonds staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
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