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TERMEN EN TOELICHTING 
 
De inhoudsopgave geeft de onderwerpen weer die u kunt 
terugvinden in dit informatie memorandum.  
 
Zijn bepaalde termen in dit informatie-memorandum u 
niet duidelijk? Lees dan ook ‘Vragen, antwoorden en 
toelichting’.  
 
U kunt het eenvoudig downloaden vanaf onze website 
www.blackbearinvest.com of aanvragen via:  
info@blackbeargoaly.com/o.v.v. Obligatielening 

 
 
 

OVER DIT MEMORANDUM  
 
BlackBear heeft geen prospectusplicht, toch doen we dat.  
 
We bieden u hierbij ons informatiememorandum aan. 
Hiermee informeren wij u transparant over BlackBear en 
haar obligatielening.  
 
Dit informatiememorandum geeft onder meer een samen-
vatting van de plannen van BlackBear weer. Detailinfor-
matie over de voorwaarden van de obligatielening zijn ook 
separaat te downloaden op www.blackbearinvest.com. 
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EEN MOOI RENDEMENT OP UW GELD
 
U kunt vast een bedrag uitlenen aan BlackBear. Voor iedere € 250 die u aan ons leent 
ontvangt u één obligatie.  De minimale afname is één hele obligatie. Wij betalen u dit 
geld terug met rente, de voorwaarden staan in dit informatiememorandum vermeld. 
 
Het is mogelijk dat meerdere beleggers obligaties van ons aanschaffen. Wij bieden  
onze obligaties bij zowel particuliere als professionele beleggers aan. In totaal geven  
wij obligaties uit met een maximum van € 200.000. Zo kunnen wij gedegen onze plannen 
realiseren en u heeft een mooi rendement. 

In dit informatiememorandum vindt u informatie over de obligaties en over het bedrijf 
BlackBear. Ook staan in dit informatiememorandum afspraken die u maakt als u onze 
obligaties koopt. Leest u dit informatiememorandum goed voordat u geld aan ons 
uitleent.  
 
Heeft u dit informatiememorandum gelezen? En wilt u onze obligaties kopen? U kunt 
online meedoen.  
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VOORWOORD
 
Uw support maakt het voor ons mogelijk om eerlijke en kwalitatief 
goede producten te produceren en te verkopen. Uiteraard is ook 
onze obligatie een eerlijk en financieel gezond initiatief.  
 
Wij stellen uw deelname enorm op prijs. Zo helpt u BlackBear 
met groeien en de ondernemende kansen te benutten. U maakt 
het mogelijk dat wij ons mooie product bij veel hockeykeepers 
over de hele wereld kunnen presenteren. Naast de geboden 
mooie rente hopen wij dat u ook profiteert van de extra voordelen 
die wij u bieden, zoals onder meer een korting op onze producten 
waarvan uw hockeyclub kan profiteren.  

Wij heten u graag welkom als obligatiehouder en ambassadeur 
van Blackbear. 
 
Aert van der Goes 
BlackBear BV 
Minervum 7221, 4817 ZJ Breda 
KVK 68277377 
 
info@blackbeargoaly.com  
www.blackbearinvest.com
www.blackbeargoaly.com 
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DE BEDRIJFSOBLIGATIE VAN BLACKBEAR
 
De Bedrijfsobligaties BlackBear I (hierna ook te noemen: ‘Bedrijfsobligaties’) worden aangeboden door 
BlackBear B.V.  De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de Bedrijfsobligaties. BlackBear biedt 
complete uitrustingen voor hockeykeepers tegen een zeer concurrerende prijs zodat alle keepers goed 
beschermd en modieus op het veld staan. 
 
De website van de aanbieder is www.blackbeargoaly.com
De website van de aanbieding is www.blackbearinvest.com

A.  U leent geld aan ons uit. Wij betalen u dit geld weer met rente terug. Dit geld is risicodragend. U krijgt voor  
     het lopen van dat risico een hoog rendement op uw geld. Risico’s die horen bij deze lening worden  
     omschreven in ‘Vragen, antwoorden en toelichting in dit memorandum en het AFM-document als bijlage.

B. U leent ons het geld uit in Euro’s, u krijgt de lening ook terugbetaald in Euro’s. De lening gaat in 14 dagen na  
     uw storting.

C. De rente bedraagt 7% op jaarbasis op annuïteiten basis. 

D. Waar heeft u recht op bij de obligaties?
 -  U krijgt rente over het bedrag dat u aan ons heeft uitgeleend.  
 -  U krijgt rente vanaf de eerste dag dat u de obligaties heeft gekregen.   
 -  U krijgt de obligaties geleverd zo spoedig mogelijk na uw 14 dagen bedenktijd.  
 -  De rente krijgt u per kwartaal gedurende de looptijd uitgekeerd. 

E. Op uw inleg wordt per kwartaal afgelost. Bovendien ontvangt u de rente. Dit biedt u een hoge mate van  
    zekerheid.

F. U maakt zelf de overweging of de kans van slagen groter is dan het risico dat u loopt.

G. Wij geven obligaties uit ten bedrage van € 250,- per obligatie tot een maximum van 800 obligaties van  
     € 250,- met een totale uitgiftewaarde van € 200.000,-. 

H. Ter meerdere zekerheid van de betaling van de verplichtingen geven wij het collectief van obligatiehouders  
     het pandrecht in eigendom op onze debiteurenvorderingen en handelsvoorraad.
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EEN INNOVATIE OP DE MARKT 
 
Mondiaal gezien is Europa de grootste hockeymarkt en kent veel Europese sportmerken gericht op  
de hockeyveldspeler, maar veel minder gericht op de hockey keeper. Er is behoefte aan een goed  
kwalitatief en betaalbaar Europees merk voor hockeykeepersmaterialen. 
 
De markt wordt nu gedomineerd door één bedrijf, dat minstens 70% marktaandeel heeft en bijna mono-
polist genoemd kan worden. Daarnaast zijn er nog drie producenten die keepersmaterialen “erbij doen”. 
De marktleider werkt met goede traditionele materialen, echter wel met een hele hoge prijs. BlackBear 
is in staat om gelijkwaardige of zelfs betere materialen te leveren, tegen een aanzienlijk lagere prijs. Zo 
kan een behoorlijk deel van de markt worden veroverd en dat is gebleken. 
 
Groei BlackBear: Het is ons gelukt om binnen 2 jaar, met een beperkt budget, uit te groeien van een onbekend 
product tot een volwaardig concurrent van de gevestigde merken. Stand van zaken 2019 is een gerealiseerd en 
snel groeiend salesnetwerk van 28 clubs/scholen in 7 landen. 7 retailers/webshops.

Doel BlackBear: We willen en wereldspeler worden met dealers in alle belangrijke hockeylanden en een  
uiteindelijk marktaandeel van minimaal 10% in de komende 5 jaar. Dit komt neer op een geschatte omzet van  
€ 1.500.000 met een verwachte winstmarge van 25%.  Een realistisch doel.

10

2019: 28 clubs/scholen in 7 landen. 7 retailers/webshops
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HOE HET ALLEMAAL BEGON 
 
Aan het woord: Aert van der Goes (founder en CEO van BlackBear): 

Ik ben zelf hockeykeeper geweest. Toen mijn dochter ging keepen, vond ik het leuk om keepers- 
training te gaan geven. Bij haar club was het meeste materiaal lelijk en versleten. Veel keuze was er 
trouwens ook niet. Ik vroeg bijvoorbeeld om een kleinere handschoen en kreeg als antwoord: “Sorry, 
maar iets anders hebben we nu even niet. Het is allemaal  
hartstikke duur en ons budget is op”. 

Duurzaam, comfortabel en modieus. 

Uit deze clubgedachte is rond Kerstmis 2015 mijn idee voor BlackBear Goaly Armor geboren. Samen 
met een hockeykeeper en tevens professioneel ontwerper heb ik designs voor een duurzame, 
comfortabele en modieuze uitrusting ontwikkeld. Vervolgens ben ik voor de productie in hockeyland 
bij uitstek India terechtgekomen. Elk van “mijn” fabrieken heb ik daar zelf bezocht. Ik heb met eigen 
ogen gezien dat het betrouwbaar is en dat er bijvoorbeeld ook geen sprake is van kinderarbeid.

Hét prettig geprijsde keepersmerk. 

In september 2016 ging een aantal keepers het veld op om mijn BlackBear outfits te testen. Na wat 
kleine aanpassingen zijn in januari 2017 de eerste uitrustingen geproduceerd en verkocht. Nog voor  
de start van het nieuwe seizoen was ik al door mijn hele voorraad heen. Ze werden enthousiast  
afgenomen van Antwerpen tot Groningen.  
 
BlackBear is dan ook hard op weg een succes te worden. Hét prettig geprijsde merk voor hockey-
clubs die hun keepers willen voorzien van een mooie, kwalitatief goede en passende outfit.   
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DE FOUNDER EN CEO 
 
Waarom toch zo duur? 

Hoe kan dat toch allemaal zo duur zijn? Kan dat niet anders? Zou ik zelf mooie outfits van goede 
kwaliteit kunnen ontwikkelen, duurzaam en die wél betaalbaar zijn? En dan voor alle keepers van een 
club... niet alleen voor de top, maar ook voor de lagere elftallen? Want ieder team wil graag een keeper 
hebben, maar niet iedere hockeyer wil keeper worden. Wie dat wel wil, moet u op handen dragen. Met 
mooi en goed materiaal kunt u iemand ook makkelijker motiveren om in het doel te gaan staan. 
 
Deze uitdaging werd de passie en missie van Aert van der Goes, Founder en CEO van BlackBear. 
 
Aert is z’n hele leven ondernemer. Na een start als helikopterpiloot is Aert jaren actief geweest als 
zelfstandig adviseur in vastgoed en retail. Sinds 2015 is hij actief in sport en mode. Door zijn persoonlijke 
activiteiten als sportbeoefenaar en coach is Aert in die wereld betrokken geraakt. Het is zijn persoon-
lijke missie om tastbare zaken en waarde te creëren voor gebruikers en eigenaren. Het zoeken naar 
evenwicht tussen economische en maatschappelijke haalbaarheid met respect voor het milieu is wat 
hem bezighoudt. Dat probeert hij ook steeds voor ogen te houden bij de ontwikkeling van de  
keepersoutfits  van Blackbear. Duurzame materialen op een milieuvriendelijk manier geproduceerd. 
Niet altijd even gemakkelijk. Maar dat kenmerkt Aert ook. Het hoeft niet altijd de makkelijke weg te zijn. 
 
Het resultaat van de passie en missie van Aert is een prachtige prestatie. Met BlackBear staat er een 
sterk merk. Het duurzame, veilige, modieuze en prettig dragende merk voor keepersuitrustingen. 
Een merk dat voortdurend bezig is met verbeteringen op het gebied van veiligheid, comfort en duur-
zaamheid. De hockeysport staat voor een grote uitdaging op het gebeid van verduurzaming en CO2 
reductie. BlackBear wil zich onderscheiden door hier nadrukkelijk mee bezig te zijn en een voortrek-
kersrol op zich te nemen. Een visie die Aert van der Goes als CEO in het dagelijkse beleid voortzet.
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ALS AMBASSADEUR HEEFT U KORTING 
 
De opgehaalde gelden worden besteed aan de verdere ontwikkeling, productie, marketing en internationale 
verkoop van BlackBear keepersuitrustingen.  
 
Onze missie is om elke hockeykeeper een duurzame, veilige, modieuze en betaalbare hockeyuitrusting te 
bezorgen. U kunt ons daarbij helpen.

•  Iedere deelnemer die minimaal 4 obligaties koopt, ontvangt 10% korting op de eerstvolgende aankoop  
    bij een BlackBear.
•  Iedere deelnemer die minimaal 8 obligaties koopt, ontvangt 15% korting op de eerstvolgende aankoop 
    bij een BlackBear.
•  Iedere deelnemer die minimaal 12 obligaties koopt, ontvangt 20% korting op de eerstvolgende aankoop  
    bij een BlackBear.

U kunt uw kortingsbon natuurlijk ook schenken aan een speler of uw club. Alle investeerders ontvangen ieder 
kwartaal speciale kortingen van BlackBear of van onze partners en dealers. Met deze speciale incentives voor 
BlackBear investeerders heeft u een extra rendement op uw investering.
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VRAGEN, ANTWOORDEN EN TOELICHTING (I) 
 
Regels die gelden voor onze verkoop van obligaties: 
• U kunt online inschrijven via www.blackbearinvest.com 
•  U voldoet het bedrag dat u aan ons uitleent. 
• Wij leveren de obligaties binnen drie dagen na de wettelijke bedenktijd. 

Wat zijn obligaties?

Een alternatief voor meer rente op uw vermogen. Door de aankoop van één of meer bedrijfsobligaties van 
€ 250 verstrekt u een lening aan BlackBear BV. Als vergoeding hiervoor ontvangt u ieder kwartaal een vaste 
rente over de inleg. Tevens lost BlackBear BV de lening per kwartaal af. Deze lening noemen wij een obligatie. 
 
Overweging 

Het is verstandig u eerst goed te verdiepen in ons bedrijf. Hoewel beleggen niet risicoloos is, levert het meest-
al méér financieel voordeel op dan sparen. Wel is het heel belangrijk dat u beschikt over de juiste kennis. Het 
feit dat u ons informatiememorandum leest, is dus een goed teken. 

Beperk uw risico.  

Betekent een hoge rente altijd meer risico? Ja, maar u kunt zelf risico beperken door uw beleggingen te 
spreiden. Beleg nooit met geld dat u niet kunt missen. Het is niet verstandig om uw complete spaarrekening te 
gebruiken, omdat beleggen altijd risico’s met zich mee brengt.  

Direct starten met investeren?  

Dat kan. Uit ervaring weet u wellicht al wat de risico’s kunnen zijn. Bedrijfsobligaties zijn een aparte assetklasse. 
Het risico, oftewel de rendementsverhouding, is niet vergelijkbaar met andere beleggingsproducten zoals 
scheeps-cv’s, staatsobligaties of vastgoed- en beleggingsfondsen. 
 
Lees dus ook de documentatie in de bijlagen.

 

18



19



VRAGEN, ANTWOORDEN EN TOELICHTING (II) 
 
 
Wat is Crowdfunding?  

Crowdfunding is het uitlenen van relatief kleine bedragen door een grote groep beleggers aan een 
onderneming via een online platform. Bij het uitlenen van geld aan een bedrijf is de compensatie rente op 
de lening. Deze vorm heet ‘loan based crowdfunding’ of ‘crowdlending’. Bij deze vorm van crowdfunding is 
financieel rendement belangrijk.
 
Valt deze obligatielening onder Crowdfunding? 

Nee, bij crowdfunding sluit u een lening af via een bemiddelingsplatform tussen geldgevers en geldvragers. 
Een crowdfundingplatform moet een crowdfunding investeerderstoets afnemen bij iedere consument die 
meer dan € 500 via het platform investeert. Bij BlackBear belegt u rechtstreeks in het bedrijf zelf. U verstrekt 
het bedrijf een lening en beslist zelf hoe groot de lening is.

Waar vind ik de essentiële beleggersinformatie? 

Essentiële informatie is informatie die u in ieder geval nodig heeft om een weloverwogen besluit te kunnen 
nemen. Onder de kop Documentatie op de website treft u het bij de AFM ingediende wettelijke informatie-
document aan. Tevens vindt u er informatie over o.a. de risico’s, de zekerheden en garanties, de voorwaarden 
van de lening, de fiscale behandeling en de huidige financiële situatie van BlackBear BV.  
 
Wat is pandrecht? 
 
Wettelijk Pandrecht wordt gevestigd om uw inleg af te dekken en bij voorrang terug te krijgen, mocht dat 
nodig zijn in geval van faillissement. Om wettelijk pandrecht te vestigen zijn de activa die met uw inleg zijn ge-
financierd geregistreerd bij de belastingdienst. Om het pandrecht als één rechtspersoon te kunnen uitwinnen 
zijn obligatiehouders verenigd middels de voorwaarden van de lening.
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VRAGEN, ANTWOORDEN EN TOELICHTING (III) 
 
Wat betekent “geen prospectusplicht”?  

Voor een beleggingsaanbieding is meestal een vergunning nodig of moet de onderneming een prospectus 
laten goedkeuren door de AFM. Soms gelden er vrijstellingen en valt een beleggings- aanbod niet onder het 
toezicht van de AFM. We spreken dan van een vrijgestelde belegging. Een belegging is bijvoorbeeld vrijge-
steld als alle beleggers gezamenlijk in totaal maximaal € 5 miljoen in de belegging kunnen investeren. Bron: 
AFM. 

Hoe kan ik beleggen?  

De stappen zijn:  
 
Inschrijven: U kunt zich eerst inschrijven voordat u kunt gaan beleggen. Dit kan als natuurlijk persoon of 
namens een bedrijf. 

Betalen:  

U kunt de inschrijving voltooien door middel van een iDEAL-betaling. Als u een groter bedrag wenst te beleg-
gen, kunt u meerdere keren een iDEAL-betaling doen. Een iDEAL- betaling wordt geautomatiseerd verwerkt 
en bevestigd.  

Volgeschreven: 

Als het bedrag van de obligatielening is bereikt, krijgt deze de status “Volgeschreven”. Het is dan niet meer 
mogelijk om te beleggen. Bij elke belegging geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, waarin een 
belegger het recht heeft om de inschrijving te wijzigen of te annuleren. De obligatielening houdt de status 
“Volgeschreven” totdat de bedenktermijn voor alle inschrijvingen is verlopen. 
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VRAGEN, ANTWOORDEN EN TOELICHTING (IV) 
 
 
Hoe kan ik obligaties kopen? 

Veilig via uw bank. De Bedrijfsobligaties kunt u betalen middels iDEAL of via een bankoverschrijving.  
Uw betalingsbevestiging ontvangt u direct per e-mail.

14 dagen bedenktijd.
 
Na uw betaling heeft u 14 dagen bedenktijd om kosteloos te annuleren. U hoeft ook geen afsluitkosten te 
betalen. U betaalt geen beheer- of afsluitkosten. Er zijn dus geen verborgen kosten. 
 
Kan ik de aankoop van Obligaties ontbinden?
 
Ja, de AFM vindt het belangrijk dat u als consument een bewuste keuze maakt om te investeren. Daarom 
bieden wij de mogelijkheid tot reflectie. Dit is op twee manieren vormgegeven:  
U moet actief bevestigen dat u het informatiememorandum heeft gelezen, voordat u op de bestelknop drukt. 
U hebt de mogelijkheid tot ontbinden gedurende 14 dagen. Dit kan per schriftelijke bevestiging. Aan deze 
annulering zijn geen kosten verbonden. Als de investering niet binnen 14 dagen wordt geannuleerd is deze 
daarna definitief geworden.
 
Hoe kan ik obligaties verkopen of overdragen? 

Obligatiehouders die hun obligaties willen overdragen moeten dit per email aangeven bij BlackBear BV.
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ESSENTIËLE BELEGGINGSINFORMATIE 
 
Essentiële beleggersinformatie is informatie die u in ieder geval nodig heeft om een weloverwogen besluit te 
kunnen nemen. Bij deze belegging hoort een wettelijk informatiedocument (AFM-document) en informatie 
over o.a. de risico’s, de zekerheden en garanties, de voorwaarden van de Obligatie, de fiscale behandeling en 
de huidige financiële situatie van BlackBear B.V. Deze kunt u vinden in de bijlagen en is online te downloaden 
op www.blackbearinvest.com (zie menu documenten). 
  
Vrijstelling Prospectusplicht betekent dat er een vrijstelling geldt en dat dit beleggingsaanbod niet onder 
het toezicht van de AFM valt. We spreken dan van een vrijgestelde belegging. Een belegging is bijvoorbeeld 
vrijgesteld als alle beleggers gezamenlijk in totaal maximaal € 5 miljoen in de belegging kunnen investeren 
binnen een periode van 12 maanden.  
  
Waarom kan een prospectus vrijgesteld kan zijn van goedkeuring door de AFM?
  
Als één of meerdere van deze punten voorkomen is een prospectus vrijgesteld van goedkeuring door de 
AFM: 
• De aanbieding is gericht op minder dan 150 personen;
• De effecten kunnen (al dan niet in een pakket) slechts worden verworven tegen een waarde van ten 

minste € 100.000 per belegger;
• De aanbieding van effecten door een vereniging of instelling zonder winstoogmerk, om haar niet-com-

merciële doelen te verwezenlijken;
• De nominale waarde van een effect is € 100.000 of meer. 
• Of zoals ook bij de aanbieding van BlackBear BV:
• De totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden, minder is dan € 5 miljoen, berekend 

over een periode van 12 maanden. 
   
Het is ook mogelijk dat er bij een aanbieding geen goedgekeurd prospectus beschikbaar is doordat de aan-
bieding niet prospectusplichtig is. Dit is bijvoorbeeld het geval als de effecten niet verhandelbaar zijn of als het 
gaat om een aanbieding van deelnemingsrechten in een open-end beleggingsinstelling. Bron: AFM
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BIJLAGEN 
 
BlackBear stelt zich als doel haar investeerders en ambassadeurs naar beste weten en kunnen zo transparant 
mogelijk te informeren. Dat doen wij nu en dat zullen wij blijven doen. 
 
In dit kader kunt u een aantal bijlagen lezen op www.blackbeargoaly.com. Deze bijlagen geven een toelichting 
of bevestigen de inhoud van dit informatiememorandum. 
 
Indien u vragen heeft of u wilt meer informatie en/of toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. Per 
e-mail, telefonisch of in een persoonlijk gesprek geven wij graag antwoorden op uw vragen. 
 
BlackBear organiseert regelmatig bijeenkomsten in het land. Wij ontmoeten u graag. Indien u interesse heeft 
om een van onze bijeenkomsten bij te wonen kunt u een e-mail sturen naar: go.invest@blackbeargoaly.com.

U vindt in onze bijlagen en toelichting onder meer: 
   
a. Privacy statement 
b. Omzetprognose 
c. Organisatiestructuur AFM informatiedocument
d. Obligatievoorwaarden 
e. Uittreksel Kamer van Koophandel
f. Informatiememorandum
g.  AFM informatiedocument 

Deze bijlagen zijn te downloaden op onze website:
www.blackbearinvest.com
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DOE MEE  
 
Doe mee en geniet de voordelen van een mooi  
rendement. Heeft u nog vragen, wilt u meer weten  
of persoonlijk kennismaken?  
 
Ga naar: www.blackbearinvest.com of  
mail naar info@blackbeargoaly.com

DOE MEE 
 
BlackBear BV, Minervum 7221, 4817 ZJ Breda 
KVK 68277377 
 
info@blackbeargoaly.com  
www.blackbearinvest.com
www.blackbeargoaly.com 
 

BlackBear
OBLIGATIES
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