
EEN UITGAV E VAN SNEEKWEEK IN MIJN HART FILMFONDS

* 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 0.4 en 28.2%*

**ZIE OMMEZIJDE :  RENDEMENT SNEEKWEEK IN MIJN HART FILMFONDS© ARTWORK & DESIGN  Locustentertainment BV

Wordt mede-eigenaar
van deze 2 geweldige
filmproducties!
 En profiteer tevens van de
 b i jbehorende pr iv i leges .

1X In leg  in
2 veelbelovende
Nederlandse filmproducties

AANKONDIGING INVESTERINGS-INSCHRIJVING

Inkomsten uit uw aandeel van de exploitatie.*

1 FONDS 2 FILMS
 Realistische scenario’s
met rendementen* tussen
6.7%* (lowmedium) tot meer dan
48%* ( mediumhigh) over uw inleg.

bezoek de site  www.filminvestering.nl

1 FONDS 2 FILMS
 NIEUW!** 

Inkomsten uit uw aandeel van de exploitatie.
g  1 0 . 0 0 0 , -   i n l e g  p e r  p a r t i c i p a t i e
Fiscaal aftrekbaar (2O0%)



D E  M A K E R S
Producent Klaas de Jong heeft een lange staat van dienst met o.a. de recentelijk succesvolle producties ‘Michiel de Ruyter’, 
‘Verliefd op Ibiza’ en ‘Toscaanse Bruiloft’. Bernard Tulp, die bij al deze producties in de hoedanigheid als gedelegeerd producent 
betrokken is geweest, zal ook bij SneekWeek en Tuintje in mijn Hart  van de partij zijn. Deze twee ‘oude rotten’ zullen de
projecten met twee veelbelovende debutanten aangaan: de in 2011 aan de Nederlandse Filmacademie succesvol afgestudeerde 
Martijn Heijne zal zijn eerste grote speelfi lmdebuut als regisseur maken met SneekWeek, Tuintje in mijn Hart zal het grote 
speelfi lmdebuut van gevierd acteur Frank Lammers worden, distributeurs staan in de rij voor dit project! 

Opnieuw kans om met 1 inleg in 2 fi lms tegelijk te investeren!
Voor de tweede keer is het mogelijk om in 2 fi lmprojecten gelijjktijdig te investeren, dit keer d.m.v. SneekWeek in mijn Hart 
Filmfonds. Dit is mogelijk omdat de verbonden partijen achter beide fi lms dezelfde zijn.
Voor u is dit extra aantrekkelijk omdat u hiermee een vorm van risicospreiding krijgt en u krijgt 2x de privileges!

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

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

• 1,2% * besparing in Box 3 het eerste jaar

• Inkomsten uit uw aandeel van de exploitatie
 zijn belast in Box 1

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
i n f o @ f i l m i n v e s t e r i n g e n . n l
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.

I N S C H R I J V I N G

S N E E K W E E K    De sexy thriller-comedy.
Zes bevriende studenten -3 meiden, 3 jongens- komen naar de Sneekweek om te genieten van het onbekommerde feest- en 
zeilfestijn, maar worden vanaf de eerste nacht geteisterd door een gewelddadige psychopaat. Al snel blijkt dat de vrienden 
een vreselijk geheim met zich meedragen. Er is iets vreselijk mis gegaan tijdens een ballotage van hun studentenhuis.
Het wordt hen duidelijk dat hun belager niet zal rusten voordat de hele waarheid boven water komt en hij wraak heeft
genomen op alle daders, waarbij de een na de ander “op originele wijze” aan z’n einde zal komen. En dit allemaal in de
schitterende arena van aan de ene kant het sportieve zeilevenement op het Sneekermeer en aan de andere kant het feestende 
deel van Sneekweek, de politie heeft het er maar druk mee! De spanning wordt ondraaglijk als een aantal van de vrienden 
door een foute mix van ADHD-pillen en antidepressiva zelf ook vreemd gedrag begint te vertonen.
De dader zou zelfs heel goed één van hen kunnen zijn ...

TUINTJE IN MIJN HART Een multi-culturele romcom met iets meer com dan rom.
Alex is een Surinamer die al 20 jaar in Nederland woont en volledig ver-Nederlandst is, inclusief boerenkoolstamppot en AH 
Bonuskaart. Hij is getrouwd met een Hollandse en is al die tijd niet meer terug geweest naar zijn geboorteland. Als ze op een 
dag  samen naar Suriname gaan om de feestdagen daar met zijn familie te vieren weet zijn Nederlandse vrouw weer waarom 
ze verliefd is geworden op een Surinamer....

PRIVILEGES !
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 fi lmsets 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 fi gureren, laat het ons weten! We verwachten 
van u dat u het reclamebureau van de fi lms wordt, spread the word!

KENMERKEN VAN INVESTEREN IN SNEEKWEEK IN MIJN HART

•  Investeren in de productie middels SneekWeek in mijn Hart Filmfonds

•  180 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

• Accountant: Van der Veen & Kromhout, Drachten

• Commerciële begeleiding: Klaas de Jong, Leeuwarden

• Exploitatie via omroep, NL distributeur en international sales agent

•  De films hebben een completion bond en een FPI-verzekering zodat  

   de films in geval van calamiteiten toch kunnen worden afgemaakt.

• Opnames vanaf zomer 2015, verwachte bioscooprelease 2016

GELDSTROMEN VEILIG
EN OVERZICHTELIJK GEORGANISEERD
SneekWeek in mijn Hart 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 30 fi lms succesvol gefi nancierd en geëxploiteerd
met particulier kapitaal.

RENDEMENT SNEEKWEEK IN MIJN HART
• Rendementsverwachtingen zi jn weergegeven in
 realistische scenario’s*.
• Het verwachte rendement  in het mediumhigh scenario is 48%*.
• Bij  lage scenario’s l iggen de verwachte rendementen
 tussen 0,4 en 28,2%*.
• Per scenario kunt u het verwachte rendement vergeli jken
 met 35 f i lms van de laatste jaren.
• Rendement bestaat uit  mogeli jke 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.

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 fi lm is geen garantie voor succes van een andere fi lm.

Word mede-eigenaar van deze films!
En profiteer tevens van de bijbehorende privileges.

E E N  U I T G A V E  V A N
SNEEKWEEK IN MIJN HART FILMFONDS


