
Investeer in:
gezonde voeding
duurzame economie
beter milieu

Prospectus

Uitgifte obligaties 
Nominale waarde
€ 500

Ontvang 
2,5% of 3,5% rente
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‘Het Blauwe Huis vertelt het 
verhaal van pioniers’

Voorwoord

Wij zijn Tijlbert Vink en Severijn Velmans

Het Blauwe Huis, een gezond bedrijf

De obligaties

Alle belangrijke info op een rij

Draag bij aan een duurzame economie, 
gezonde voeding en een beter milieu
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Het Blauwe Huis vertelt het verhaal van pioniers. Pioniers die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van duurzame 

en biodynamische landbouw, kruidenteelt in Nederland en handel in biologische producten. Deze pioniers gaven 

ruimte aan vele medewerkers om zich te ontwikkelen én ruimte aan de volgende generatie, om het bedrijf te 

moderniseren.

Behalve onze teamleden maken we bestaande en nieuwe relaties graag deelgenoot van Het Blauwe Huis. Daarom 

geven we obligaties uit. Op die manier kunnen relaties die onze biodynamische landbouw en onze (milieu)bewuste 

bedrijfsvoering een warm hart toe dragen, bijdragen aan de groei van Het Blauwe Huis. Wat we precies doen met het 

geld, beschrijven we in deze prospectus in het hoofdstuk ‘Dit doet Het Blauwe Huis met het kapitaal’.

Wij zijn ervan overtuigd dat ondernemerschap, duurzame landbouw en gezonde voeding de basis vormen voor 

een sterke economie. Kruidenteelt is voor ons de manier om de wereld duurzamer en socialer te maken. Door onze 

biologische en biodynamische werkwijze geven we aan de aarde terug wat ze ons geeft. 

In deze prospectus van Het Blauwe Huis staat alles over de uitgifte van 2.000 obligaties. Obligaties die het Blauwe 

Huis helpen om te groeien en meer voor mensen en de aarde te betekenen. Tevens geven de obligaties onze relaties 

de mogelijkheid om te investeren in een duurzaam en tastbaar doel, in een bedrijf dat kiest voor de lange termijn 

en duurzame groei.

Jouw bijdrage aan Het Blauwe Huis, en daarmee aan een gezonde, bewuste economie en beter milieu, is van harte 

welkom.

Hartelijke groet,

Tijlbert Vink,      Severijn Velmans,

directeur-grootaandeelhouder  directeur en aandeelhouder

Voorwoord
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pelijke en zakelijke relatie tussen l’Herbier du Diois 

en Het Blauwe Huis.’ 

Severijn: ‘Door de jaren heen heeft Het Blauwe Huis 

verschillende generaties van initiatiefnemers gekend. 

Toen Jan Kees, een van de eerdere eigenaars, zijn 

partner verloor en vervolgens zelf ziek werd, bood 

Tijlbert aan om Het Blauwe Huis over te nemen.’

Tijlbert: ‘Het is mijn doel om het Blauwe Huis sterker 

te maken, zodat het zelfstandig verder kan. Met de 

komst van Severijn in 2017 heeft Het Blauwe Huis een 

nieuwe, eigen directeur en ondernemer gekregen, 

die het bedrijf verder ontwikkelt en uitbouwt.’

Severijn: ‘Ik startte in 2017 bij Het Blauwe Huis, 

omdat ik mijn persoonlijke missie heel scherp heb: 

het bouwen van duurzame bedrijven. Dat is ook mijn 

doel met Het Blauwe Huis. Met het team, waaronder 

tuinman Olle van der Weide, hoofd productie Jan 

Willem van Reijmersdal en hoofd inkoop en kwaliteit 

Nienke Veurink, tillen we Het Blauwe Huis naar een 

Tijlbert: ‘Ik ben geboren in Amsterdam, maar al op 

jonge leeftijd verhuisden mijn ouders naar de Drôme 

in Zuid-Frankrijk. Een dal dat nu bekend staat om de 

mooie natuur en de vele biologische bedrijven. Mijn 

ouders hebben daar gepionierd met het verbouwen 

van kruiden en stonden op de markt. Van daaruit 

ontstond ons kruidenbedrijf l’Herbier du Diois.’ 

Severijn: ‘De ontstaansgeschiedenis van Het Blauwe 

Huis is vergelijkbaar met die van l’Herbier, maar dan 

in Nederland. In ons geval was het Trees Boeke die in 

het Drentse Koekange een klein blauw huisje betrok. 

Daar volgde ze haar roeping: het telen van kruiden, 

onder meer op verzoek van antroposofische artsen.’

Tijlbert: ‘Toen mijn vader veertien jaar geleden ziek 

werd, besloot ik om l’Herbier voort te zetten. Onze 

basisprincipes, zoals de grond goed verzorgen, 

eerlijke handel en waar mogelijk lokaal verbouwen, 

heb ik gecombineerd met innovatie. Vanuit deze 

principes heb ik het bedrijf uitgebouwd tot wat het 

nu is. In de jaren tachtig ontstond een vriendschap-

‘Wij zijn Tijlbert Vink 
en Severijn Velmans’
Tijlbert Vink van het Franse bedrijf l’Herbier du Diois is directeur-grootaandeelhouder 
van Het Blauwe Huis. Severijn Velmans is directeur en aandeelhouder van Het Blauwe 
Huis en heeft de dagelijkse leiding. Ze stellen zichzelf en hun bedrijven voor.
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‘We gaan een mooie 
toekomst tegemoet’

hoger plan.

Elke dag ervaar ik dat we met het hele team werken 

aan een gezamenlijk doel. Dat is van grote waarde 

voor mij.’

Tijlbert: ‘En wat ik daar zo mooi aan vind, is dat het 

Het Blauwe Huis allereerst om hun impact gaat: hun 

invloed op een duurzame economie, gezonde grond, 

verantwoorde voeding en een beter milieu. En ze 

tegelijkertijd weten dat je die idealen alleen kunt 

realiseren met een gezonde bedrijfsvoering in een 

winstgevend bedrijf.’ 

Severijn: ‘Voor ons is het heel waardevol en prettig 

om te kunnen leren van de kennis en ervaring van 

Tijlbert en het prachtige bedrijf in Frankrijk. Ik ben 

ervan overtuigd dat we samen een mooie toekomst 

tegemoet gaan.

Severijn Velmans

directeur en aandeelhouder

Tijlbert Vink

directeur-grootaandeelhouder
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‘Duurzame 
bedrijven bouwen 
en gezonde voeding 
maken’
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Het Blauwe Huis is een gezond bedrijf, met een 

groeiende omzet en winst. De omzet van Het 

Blauwe Huis is de afgelopen zes jaar verdubbeld van  

€ 800.000 naar € 1.500.000 per jaar. We realiseren 

een groei van gemiddeld 10% per jaar. De brutomarge 

ligt rond de 47%. Afgelopen jaren hebben we 

een positief resultaat gerealiseerd van gemiddeld  

€ 50.000 per jaar. De EBITA ligt de laatste jaren rond 

€ 80.000.

Sinds 2017 doen we aanzienlijke investeringen in 

mensen, automatisering, productieruimte en pro-

ductiemiddelen. Het Blauwe Huis doet deze uitgifte 

van obligaties om op een gezonde manier verder 

te groeien en te kunnen blijven voorzien in de 

toenemende vraag naar onze producten. 

Verslaglegging
De jaarrekening van Het Blauwe Huis wordt 

jaarlijks door een accountant opgesteld. Deze 

wordt vervolgens vastgesteld door het bestuur en 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Een 

samenvatting van de jaarrekening is beschikbaar 

voor obligatiehouders.

Het Blauwe Huis, 
een gezond bedrijf
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‘Het geld is voor 
concrete projecten en 
investeringen, 
gericht op ontwikkeling 
en groei’
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De 2.000 obligaties hebben een nominale waarde van 

€ 500 per stuk en een jaarlijks rendement van 2,5% 

(bij een looptijd van 5 jaar) of 3,5% (bij een looptijd 

van 10 jaar). De obligaties worden uitgegeven ‘aan 

toonder’. Dat betekent dat je als obligatiehouder een 

schriftelijk eigendomsbewijs krijgt. Overigens kun 

je de obligaties wel aan iemand anders overdragen. 

Lees daarover meer in het hoofdstuk ‘Obligaties 

overdragen’. Aan het eind van de looptijd worden de 

obligaties afgelost, in overleg kun je de looptijd van 

de obligaties verlengen.

De obligaties

Dit doet Het Blauwe Huis met het 
kapitaal
Met het uitgeven van obligaties trekken we kapitaal 

aan voor de verdere ontwikkeling en realisatie van 

onze groeiambitie, zodat we meer klanten bereiken 

en daarmee een grotere impact hebben op een 

duurzame economie, gezonde voeding en beter 

milieu.

Het geld wordt ingezet voor concrete projecten en 

investeringen die bijdragen aan ontwikkeling en 

groei. Bijvoorbeeld voor nieuwe duurzame labels 

waarmee onze producten beter herkenbaar zijn, het 

ontwikkelen van duurzame verpakkingen die het 

milieu ontlasten, het opzetten van een webwinkel 

waarmee we nieuwe klanten kunnen bedienen, 

nieuwe producten en nieuwe productiemiddelen, 

waaronder een etiketteermachine, afvulmachine, 

mengtrommel en molen voor het malen van kruiden 

en specerijen. 

Bij uitgifte van 600 of meer obligaties wordt een 

deel van de opgehaalde middelen ingezet voor het 

aflossen van bestaande leningen bij banken, die 

zijn afgesloten voor onder meer de financiering 

van landbouwgrond. We hebben een voorkeur voor 

financiering met obligaties, vanwege de directe 

verbinding met onze achterban. Een ander deel kan 

ingezet worden voor de ontwikkeling en realisatie 

van een nieuwe productieruimte.

- Nieuwe duurzame labels waarmee onze producten 

beter herkenbaar zijn

- Duurzame verpakkingen die het milieu ontlasten

- Een webwinkel waarmee we nieuwe klanten kunnen 

bedienen

- Nieuwe producten en nieuwe productiemiddelen
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Obligatieverstrekker en 
obligatiehouder
De obligatie aan toonder wordt uitgegeven 

door: Het Blauwe Huis, Buitenhuizerweg 19, 

7961 LX Ruinerwold, Kamer van Koophandel 

inschrijfnummer 59489103. Het Blauwe Huis BV is 

obligatieverstrekker, diegene die een obligatie koopt 

is de obligatiehouder.

 
Totale lening
De obligaties hebben een nominale waarde van € 500 

per stuk. In totaal geeft Het Blauwe Huis maximaal 

2.000 obligaties uit. De totale lening bedraagt 

daarmee maximaal € 1.000.000.

Looptijd
De obligatielening heeft een looptijd van 60 of 120 

maanden (5 of 10 jaar) en kan starten op ieder moment 

in het jaar, vanaf 21 juni 2020. De rente bedraagt re-

spectievelijk 2,5% of 3,5%. De rente wordt jaarlijks 

achteraf betaald (naar rato), uiterlijk op 21 januari in 

het nieuwe jaar. Aan het eind van de looptijd krijg 

je als obligatiehouder het aankoopbedrag van de 

obligaties terug. Overigens kun je de looptijd van de 

obligaties op dat moment in overleg met Het Blauwe 

Huis eventueel ook verlengen.

Alle belangrijke 
info op een rij
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Obligaties aanschaffen
De obligaties worden uitgegeven met een nominale 

waarde van € 500 per stuk. Het is mogelijk om 

meerdere obligaties te kopen. Het verkoopplat-

form staat op www.obligatieshetblauwehuis.nl. Na 

het invullen van een aantal gegevens betaal je via 

iDEAL. De obligatiehouder ontvangt de obligatie(s) 

als pdf- bestand. Het bankafschrift met daarop de 

betaling van de obligatie(s) is het betaalbewijs voor 

de obligatiehouder.

Registratie van obligatiehouders
De obligaties aan toonder zijn genummerd en de 

nummers zijn in ons register gekoppeld aan de naam 

van de betreffende obligatiehouder. Het Blauwe Huis 

houdt een register bij waarin op nummer de namen en 

adressen van de obligatiehouders worden vermeld. 

Als obligatiehouder ben je zelf verantwoordelijk 

voor het bewaren van je obligaties. Geef daarom bij 

verhuizing of bij overdracht aan een nieuwe obli-

gatiehouder altijd de wijzigingen ondertekend door 

aan Het Blauwe Huis. Bij twijfel over eigenaarschap 

of identiteit van degene die de pdf van de obligatie 

bezit, is het register van Het Blauwe Huis leidend.

De gegevens van de obligatiehouders worden 

vertrouwelijk behandeld door Het Blauwe Huis en 

nergens anders voor gebruikt. 

Communicatie
Het Blauwe Huis houdt de obligatiehouders op de 

hoogte van de ontwikkelingen in het bedrijf en de 

projecten en investeringen waarvoor het geleende 

kapitaal wordt ingezet. Dat doen we minstens 

jaarlijks via een digitale nieuwsbrief. Tijdens onze 

jaarlijkse open dag ben je als obligatiehouder van 

harte welkom om ons bedrijf te bezoeken, met ons 

bij te praten en deel te nemen aan rondleidingen 

en lezingen. Iedere week posten we berichten over 

onze activiteiten via onze sociale media: facebook.

com/hetblauwehuiskruiden en instagram.com/hetb-

lauwehuiskruiden.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen obligatieverstrekker en 

obligatiehouder is Nederlands recht van toepassing. 
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principe belasting over de nalatenschap (waaronder 

de obligaties) worden voldaan. De hoogte van de 

erfbelasting is afhankelijk van de relatie van de 

erfgenaam met de overledene en de hoogte van de 

erfenis. 

Beleg je geld verantwoord
- Door obligaties te kopen van Het Blauwe Huis BV 

leen je geld uit aan Het Blauwe Huis. Met het kapitaal 

doet Het Blauwe Huis investeringen die het bedrijf 

helpen groeien en zo de impact op een duurzame 

wereld vergroten. 

- Het kapitaal dat de obligaties opleveren, steken we 

in projecten en investeringen die Het Blauwe Huis 

op de lange termijn helpen groeien. Er worden geen 

vaste lasten zoals lonen mee betaald; het geld zetten 

we duurzaam in.

- De obligaties worden aan het einde van de looptijd 

afgelost. Dat betekent dat je na 5 of na 10 jaar je 

uitgeleende geld terugkrijgt. Investeer dus met geld 

dat je 5 of 10 jaar kunt missen. De rente ontvang je 

jaarlijks.

- Het Blauwe Huis is financieel gezond (lees daarover 

meer in het hoofdstuk ‘Het Blauwe Huis, een 

gezond bedrijf’). En met de huidige maatschappeli-

jk aandacht voor duurzaamheid en gezonde voeding 

verwachten we ons bedrijf alleen maar verder te 

laten groeien. De obligatielening die Het Blauwe 

Huis uitgeeft, is risicodragend. De banken hebben bij 

Obligaties overdragen
Als obligatiehouder kun je je obligaties overdragen 

aan derden. Dat werkt zo:

- De prijs bepalen verkoper en koper onderling. 

- De prijs kan hoger of lager zijn dan de nominale 

waarde van de obligaties. 

- Om de wijzigingen ook goed door te laten voeren in 

het register van Het Blauwe Huis, dien je ons op de 

hoogte te stellen. Dat doe je door van de website van 

Het Blauwe Huis het formulier ‘Overdracht obligaties’ 

te downloaden. Het ingevulde formulier dien je, 

ondertekend door verkoper en koper, te verzenden 

naar Het Blauwe Huis. Dat kan per post (Buitenhu-

izerweg 19, 7961 LX Ruinerwold) of per mail (info@

hetblauwehuiskruiden.nl).

- De rente komt voortaan ten goede aan de nieuwe 

obligatiehouder en hij of zij ontvangt aan het eind 

van de looptijd ook de aflossing. 

Obligaties overdragen bij overlijden
Als de obligatiehouder overlijdt, wordt de erfgenaam 

de nieuwe rechtmatige eigenaar. De erfgenaam 

dient Het Blauwe Huis schriftelijk op de hoogte te 

brengen van de overdracht en dit met een notariële 

verklaring van erfrecht te onderbouwen. Wij nemen 

de gegevens van de erfgenaam als nieuwe eigenaar 

op in ons register.

Als het bezit van de overledene onder de regels 

van de Nederlandse Belastingdienst valt, moet er in 

12



een faillissement eerst recht op aflossing en daarna 

de obligatiehouders.

- Obligaties kunnen door economische omstan-

digheden meer of minder waard worden. Een 

voorbeeld: stel dat de banken geen rente of een 

negatieve rente over spaargeld rekenen, dan leveren 

deze obligaties nog steeds 2,5 of 3,5 procent rente 

op. Dat betekent dat een ander jouw obligaties 

misschien wel wil kopen voor een hoger bedrag dan 

jij ervoor hebt betaald.

Fiscaal
De aankoop van obligaties heeft fiscale aspecten. 

Obligaties worden aangeslagen als vermogen in box 

3. In box 3 geldt in 2020 een vrijstelling van € 30.845 

per persoon. Voor fiscale partners komt dat neer op 

een vrijstelling van € 61.690. Over het vermogen 

boven deze vrijstelling rekent de Nederlandse be-

lastingdienst in drie schijven, met een verwacht 

rendement per schijf. Over dit rendement wordt 

vervolgens 30% heffing gerekend. Afhankelijk van 

je financiële situatie komt dit voor 2020 neer op 

een belasting op vermogen tussen 0 procent en 1,6 

procent.  

Koop je de obligaties binnen een eenmanszaak, 

maatschap of vennootschap onder firma, dan valt het 

rendement op de obligaties als inkomen in box 1.
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Draag bij aan een 
duurzame economie, 
gezonde voeding
en een beter milieu
We willen onze bijdrage aan een duurzame wereld zo 

groot mogelijk maken. Mede daarom is het onze missie 

om marktleider te zijn in kruiden die het leven verrijken. 
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Bij het Blauwe Huis hebben we onze eigen landbouw. 

Bij landbouw denk je in lange termijnen, in generaties. 

Zo denken we ook in onze bedrijfsvoering. De dingen 

die we vandaag doen, zijn goed voor nu én voor de 

toekomst. Voor ons gaat ondernemen over denken 

in oplossingen en verantwoordelijkheid nemen. 

We kennen de economische en maatschappelijke 

uitdagingen van deze tijd, zoals: het veranderende 

klimaat, milieuvervuiling, oplopende kosten voor ge-

zondheidszorg en het verschil tussen rijk en arm. 

Het Blauwe Huis wil zorgdragen voor een gezonde 

bodem, zodat die generaties lang voor ons kan zorgen. 

Goede grond levert vervolgens kruiden die met 

smaak, kleur en geur bijdragen aan levenskracht en 

gezonde voeding. En vitale grond draagt bij aan een 

eventwichtig milieu: het kan veel meer hemelwater 

opvangen, biodiversiteit en bodemleven nemen toe 

en er wordt veel CO2 opgeslagen. 

Daarnaast bieden we een plek voor groei en 

ontwikkeling. Zelfstandige individuen, met passie 

voor kruidenteelt, voor de aarde en voor mensen, 

vormen ons bedrijf.

Samen kijken we naar meer dan alleen onze gewassen 

en de producten die we daarmee maken; we willen 

een ‘plastic free’ bedrijf in 2020. En we ontwerpen 

op onze groene locatie in Ruinerwold vóór 2025 een 

nieuw, duurzaam gebouw, dat zelfvoorzienend is qua 

energiegebruik. 

Economisch staan we voor fair trade. Eerlijke prijzen 

voor werknemers, leveranciers en consumenten, 

bínnen de mogelijkheden van de markt, zodat 

het systeem duurzaam en toekomstbestendig 

is. Idealisme én realisme dus: ‘our entrepreneur-

ship is about changing the world’. Met een gezond 

businessmodel, goede producten en de juiste 

prijzen, kan biologisch de standaard worden en zorgt 

de biologische keten voor de aarde.

‘Our entrepreneurship 
is about 

changing the world’
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Adres
Het Blauwe Huis, Buitenhuizerweg 19 

7961 LX Ruinerwold 

Telefoon
 0522 481827

E-mail
info@hetblauwehuiskruiden.nl

Website
www.blauwehuisobligaties.nl


