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Fiscaal aftrekbaar (2O0%) 1 FONDS 2 FILMS
AANKONDIGING INVESTERINGS-INSCHRIJVING

g 10.000,-

inleg per participatie

Inkomsten uit uw aandeel van de exploitatie.*

Realistische scenario’s

met rendementen* tussen 5.2%* (low)
tot meer dan 51.8%* ( mediumhigh)

Wordt mede-eigenaar
van deze 2 geweldige

De nieuwe romantische ensemble comedy van de makers van Verliefd op Ibiza

TROUWEN DOE JE MAAR TWEE KEER!

filmproducties!
En profiteer tevens van de
bijbehorende privileges.

Na het grote succes
van Verliefd op Ibiza
1X Inleg in 2 prachtige
Nederlandse filmproducties
bezoek de site www.filminvestering.nl
* Bij IB 52%, zie ommezijde. Rendement bestaat uit mogelijke belastingbesparing in combinatie met uw belaste aandeel in de inkomsten. ** Ook bij lagere scenario’s positieve rendementen tussen 5.2 en 15.78%*
E E N U I T G AV E VA N T O S C A A N S E A P E S T R E K E N F I L M F O N D S

© ARTWORK & DESIGN Locustentertainment BV

**ZIE OMMEZIJDE : RENDEMENT TOSCAANSE APESTREKEN FILMFONDS

Eenmalige kans om met 1 inleg in 2 films tegelijk te investeren.
Voor het eerst is het mogelijk om in 2 filmprojecten ineens te investeren. Dit is mogelijk omdat de partijen achter beide
films exact dezelfde zijn; de producent, de regisseur, de distributeur, de omroep. Voor u is dit extra aantrekkelijk omdat
u hiermee een vorm van risicospreiding krijgt en u ontvangt 2x de privileges.

DE MAKERS
Producent Klaas de Jong en regisseur Johan Nijenhuis vormden reeds eerder een succesvol team bij de Sinterklaasklassieker
BENNIE STOUT (2011) en de bioscoophit VERLIEFD OP IBIZA (2013). Ditmaal slaan ze opnieuw de handen ineen voor zowel een
nieuwe potentiële familieklassieker als een vervolg op de romantische komedie en Boxoffice-hit VERLIEFD OP IBIZA.

T O S CA A N S E B RU I L O F T

Trouwen doe je maar twee keer!

Weddingplanner en trouwambtenaar Sanne zorgt er vol overgave voor dat elke huwelijksvoltrekking op het kasteeltje van haar
vader Thom en diens vriendin Marla, onvergetelijk wordt. Ze is dan ook niet blij als soapster Bob en zijn vriendin Lisa willen dat
hun droomhuwelijk wordt voltrokken door Bobs beste vriend Jeroen (echtscheidingsadvocaat), die het huwelijk en zijn functie
als BABS totaal niet serieus lijkt te nemen. Ondertussen denkt Marla dat Thom niet genoeg van haar houdt, omdat hij haar na
10 jaar nog steeds niet ten huwelijk heeft gevraagd, en dan is daar ineens de Italiaanse casanova, burgemeester Allessandro,
die zijn oog op haar heeft laten vallen. Terwijl de sprookjesbruiloft van Bob en Lisa in zwaar weer terechtkomt door een reeks
absurde voorvallen, worden Sanne en Jeroen ondanks zichzelf verliefd. Door een misverstand raken ze elkaar echter kwijt.
Als Jeroen enige tijd later terug keert naar Toscane om met Lisa’s lastige getuige Dominique te trouwen, staan Sanne en
Jeroen ineens weer oog in oog met elkaar…

A P E S T R E K E N Aap, Noot, Mies, … welke Nederlander kent het leesplankje niet?
In Apestreken komen de schoolplaten van weleer voor het eerst tot leven. Wim -een 10-jarige weesjongen- weet te ontsnappen aan Bonzo, de man met het Aapje aan wie hij verkocht is door de directrice van het weeshuis. Zij laat de wezen illegaal
fabriekswerk doen. Wim wil graag naar school en duikt onder op de boerderij van Jet, die hij ontmoet op de jaarmarkt en die
hem heeft helpen ontsnappen. Aapje is stiekem met Wim meegegaan. Op de boerderij maakt Wim kennis met Jets zusje Sien,
het buurjongetje Ot en de 12 jaar oude knecht Gijs. Samen proberen ze ervoor te zorgen dat Wim ongezien op de boerderij kan
blijven. Ondertussen zet Jets vader die schoolmeester is, zich in voor de doorvoering van de schoolwet.

U ontvangt 2 uitnodigingen voor de premières per participatie, uw naam staat op de aftiteling, u wordt uitgenodigd voor
een professioneel georganiseerde bijeenkomst op de filmsets en u ontvangt de DVD’s. En uiteraard wordt u periodiek op de
hoogte gehouden middels nieuwsbrieven. Wellicht vindt u het ook leuk om te figureren, laat het ons weten! We verwachten
van u dat u het reclameburo van de films wordt, spread the word!

FISCAAL AANTREKKELIJK!

INSCHRIJVING

• Het fonds maakt gebruik van afschrijving ineens
van een Intellectueel Eigendom (IE) bedrijfsmiddel

Enige haast is geboden, het aantal deelnemers is
zeer beperkt. Bent u geïnteresseerd, vul dan het
bijbehorende formulier 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.

• 1,2% * besparing in Box 3 het eerste jaar
• Inkomsten uit uw aandeel van de exploitatie
zijn belast in Box 1

• Rendementsverwachtingen zijn weergegeven in
realistische scenario’s*.
• Het verwachte rendement in het mediumhigh scenario is 51.8%*
• Bij lage scenario’s liggen de verwachte rendementen
tussen 5,2 en 15,78%*
• Per scenario kunt u het verwachte rendement vergelijken
met 35 films van de laatste jaren
• Rendement bestaat uit mogelijke belastingbesparing in combinatie
met uw belaste aandeel in de inkomsten.

* bij IB52%. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van het genre en de marktomstandigheden
van het moment van uitbreng.

KENMERKEN VAN INVESTEREN IN TOSCAANSE APESTREKEN
• Investeren in de productie middels Toscaanse Apestreken Filmfonds
• 150 participaties van € 10.000,- beschikbaar
• Exploitatie uit alle inkomsten, zoals Bioscoop, DVD, Blu-ray, Pay-tv etc.
• Het fonds heeft geen beoogde beëindiging, als mede-eigenaar
van de film blijft u inkomsten uit uw aandeel ontvangen
• Toezicht op geldstromen van participanten door onafhankelijke stichting
• Vele extra’s voor participanten

PRIVILEGES !

• 200% aftrek van uw inleg in Box 1 door preferente
toewijzing van de afschrijving aan investeerders

RENDEMENT TOSCAANSE APESTREKEN

Aan iedere investering zijn risico’s verbonden, u wordt uitdrukkelijk verzocht kennis te nemen van het gehele prospectus.
In het prospectus is een apart hoofdstuk aan de risico’s gewijd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie
voor de toekomst, het succes van de ene film is geen garantie voor succes van een andere film.

• Juridische Adviezen: Versteeg Wigman Sprey Advocaten, Amsterdam
• Accountant: Van der Veen & Kromhout, Drachten
• Commerciële begeleiding: Klaas de Jong, Leeuwarden
• Exploitatie via publieke omroep (TROS) en distributeur A-film
• De films hebben een completion bond en een FPI-verzekering zodat
de films in geval van calamiteiten toch kunnen worden afgemaakt.
• Opnames vanaf mei 2013, verwachte bioscooprelease 2014

GELDSTROMEN VEILIG
EN OVERZICHTELIJK GEORGANISEERD
Toscaanse Apestreken 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.
Er zijn reeds meer dan 25 films succesvol gefinancierd en geëxploiteerd
met particulier kapitaal.

Word mede-eigenaar van deze films!

En profiteer tevens van de bijbehorende privileges.

EEN UITGAVE VAN
TOSCAANSE APESTREKEN FILMFONDS

