Essentiele-informatiedocument
Doel
In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen
marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de
mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te
vergelijken.
Product
Beleggingsobject: Vaste Vergoeding (whisky beleggen)
Beheerder: Scotch Whisky International B.V. (hierna ‘SWI’), Industriekade 18A, 2172 HV Sassenheim.
Bel 025 22 22 011 voor meer informatie of raadpleeg de website: www.scotchwhiskyinternational.com.
De Beheerder is opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De
AFM is de bevoegde autoriteit m.b.t het Essentiele-informatiedocument.
Dit document is opgesteld op 1 november 2018.
Waarschuwing: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.
Wat is dit voor een product?
Bij het Beleggingsobject wordt een whiskyportefeuille (bestaande uit zeldzame flessen en/of vaten Scotch Single
Malt Whisky) ter waarde van minimaal € 25.000 samengesteld welke op uw naam wordt geregistreerd. De
producten die SWI in deze whiskyportefeuilles plaatst hebben een meerwaarde voor SWI en wil SWI behouden
voor een lange periode. De waarde van deze producten kunnen door hun zeldzaamheid versneld in waarde
toenemen. SWI bewaart deze flessen en/of vaten voor u.
U ontvangt van SWI een jaarlijkse vaste vergoeding op basis van het ingelegde bedrag gedurende een vooraf
afgesproken periode (minimaal 1 jaar, maximaal 5 jaar). De vervaldatum van het Beleggingsobject is gelijk aan
deze afgesproken periode. De Beheerder kan het Beleggingsobject niet eenzijdig beëindigen.
Het percentage is afhankelijk van de afgesproken periode en het ingelegde bedrag maar onafhankelijk van de
waardeontwikkeling van de whiskyportefeuille. SWI heeft aan het einde van de afgesproken periode een
terugkooprecht om de whiskyportefeuille van u over te nemen tegen het ingelegde bedrag. SWI kan naar eigen
inzicht van dit terugkooprecht gebruikmaken.
Indien SWI geen gebruik maakt van het terugkooprecht kunt u vrij beschikken over uw whiskyportefeuille die
door SWI wordt aangevuld of afgeroomd tot minimaal de vooraf afgesproken marktwaarde (het ingelegde bedrag).
Vanaf dat moment zijn de algemene risico’s die gelden voor het beleggen in whisky, zoals genoemd in het
Beleggingsobjectprospectus (zie hoofdstuk 5 “Risicofactoren” en Bijlage II) van toepassing voor de belegger. U
ontvangt aanvullend 2% extra vergoeding (over het nominaal ingelegde bedrag) per jaar over de gehele
afgesproken periode. Op dit moment heeft u vrije beschikking over de whiskyportefeuille en geldt het Essentiëleinformatiedocument Markt Rendement van SWI.
Een belegging in dit Beleggingsobject is met name geschikt voor vermogende particulieren en rechtspersonen
die zekerheid zoeken om hun geld (voor kortere termijn) gegarandeerd te laten renderen en/of een jaarlijkse
uitkering willen. SWI hanteert als uitgangspunt dat een belegger niet meer dan 10% van zijn vrij belegbaar
vermogen in whisky zou moeten beleggen.
De volgende kenmerken zijn tevens van toepassing op de doelgroep:
- affiniteit met het product whisky als beleggingsobject;
- belang hechten aan een vaste vergoeding per jaar uit de belegging;
- accepteren dat niet wordt geprofiteerd van een opwaartse waardeontwikkeling;
- een beleggingshorizon van 1 tot 5 jaar hebben.
Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
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Omdat dit product na afloop van de afgesproken periode niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties,
kan uw belegging na afloop van de afgesproken periode in waarde dalen indien SWI geen gebruik maakt van haar
terugkooprecht.
Belegging

€ 10.000
1 jaar

Scenario's

Stressscenario
Ongunstig scenario
Gematigd scenario
Gunstig scenario

-25%

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
-3,6% Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7% Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15,6% Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

€ 8.305
-16,95%
€ 10.000
0,00%
€ 10.460
4,60%
€ 10.660
6,60%

3 jaar

5 jaar
(Aanbevolen
periode van bezit)
€ 9.963
NA
-0,12%
NA
€ 10.920 € 11.840
2,98%
3,44%
€ 11.380 € 12.300
4,40%
4,23%
€ 11.980 € 13.300
6,21%
5,87%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 5 jaar, in verschillende scenario's, als
u € 10.000 inlegt tegen een jaarlijks vaste vergoeding percentage van 4,6% (standaard voor 2018). De minimale
belegging bij dit Beleggingsobject bedraagt evenwel € 25.000.
De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging in de volgende situaties:
1. Stressscenario: De afgesproken periode wordt onderbroken, u stapt tussentijds uit (bijvoorbeeld bij scheiding,
baanverlies, arbeidsongeschiktheid). Hierbij bestaat de opbrengst uit de reeds ontvangen jaarlijkse vaste
vergoeding(en) en 75% van de marktwaarde op datum beëindiging.
2. Ongunstig scenario: SWI kan niet voldoen aan de jaarlijkse vaste vergoeding. Het contract komt te vervallen
en de whiskyportefeuille blijft in uw bezit.
3. Na de afgesproken periode maakt SWI gebruik van haar terugkooprecht. De whiskyportefeuille komt op naam
van SWI, u ontvangt het ingelegde bedrag weer terug van SWI;
4. Na de afgesproken periode maakt SWI geen gebruik van haar terugkooprecht. De whiskyportefeuille blijft in
uw bezit. U ontvangt aanvullend nog eens 2% extra vergoeding (over het nominaal ingelegde bedrag) per jaar
over de gehele afgesproken periode. Vanaf dat moment vervalt het contract.
In de gevallen 2 en 4 dat de whiskyportefeuille in uw bezit blijft, kunt u de portefeuille vrij verhandelen op de
WWI. Op dit moment wordt het Essentiële-informatiedocument Markt Rendement van SWI van toepassing. Indien
de Beheerder de afgesproken jaarlijkse vaste vergoeding niet kan betalen is uw maximale verlies beperkt tot de
gederfde inkomsten uit deze vergoeding gedurende de afgesproken periode. Indien de whiskyportefeuille geheel
verloren gaat en de verzekeraar niet kan uitbetalen kan zelfs uw volledige inleg verloren gaan indien SWI geen
gebruik maakt van haar terugkooprecht.
Wat gebeurt er als SWI niet kan uitbetalen?
De belegger kan financieel verlies lijden indien SWI de jaarlijkse vaste vergoeding niet kan voldoen. Indien SWI
aan het einde van de afgesproken periode geen gebruik maakt van haar terugkooprecht dan blijft u eigenaar van
de whiskyportefeuille met een minimale marktwaarde ter grootte van het ingelegde bedrag.
U kunt deze whiskyportefeuille te alle tijden op de WWI verhandelen. SWI is geen tegenpartij op de WWI. Prijzen
komen tot stand op basis van vraag en aanbod. Wanneer het niet lukt de whisky-portefeuille te verhandelen blijft
u eigenaar van het fysieke product in de vorm van flessen en/ of vaten whisky. Voor de flessen en vaten whisky is
een verzekering afgesloten bij gerenommeerde verzekeraars ter bescherming tegen diefstal of ongelukken op de
locaties in Sassenheim en Elgin (Schotland). Indien de whiskyportefeuille geheel verloren gaat en de verzekeraar
niet kan uitbetalen kan de situatie zich voordoen dat SWI niet kan uitbetalen en uw volledige inleg verloren gaat.
Een eventueel verlies door wanbetaling van SWI of de verzekeraar wordt niet gedekt door een compensatie- of
waarborgregeling voor beleggers in dit product.
Wat zijn de kosten?
Kosten in de loop van de tijd
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Belegging

€ 10.000
Indien u verkoopt
na 1 jaar

Totale kosten
Effect op rendement per jaar

Indien u verkoopt
na 3 jaar

€0
0,0%

€0
0,0%

Indien u verkoopt na
5 jaar (Aanbevolen
periode van bezit)

€0
0,0%

Samenstelling van kosten
Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar, bij een belegging ter grootte van € 10.000

Instapkosten
Eenmalige
kosten

0%

Uitstapkosten

1,1%

Portefeuille
transactiekosten

0%

Lopende
kosten

Andere lopende kosten

Incidentele
kosten

Prestatievergoedingen

1,6%
0%

Er zijn geen instapkosten wanneer u belegt in flessen whisky. In
het aankoopbedrag van vaten whisky zitten alle toekomstige
kosten opgenomen waaronder:
- Opslagkosten
- Verzekeringen
- Kwaliteitsbewaking
- Bottelkosten
- Accijns
- BTW
De kosten zijn afhankelijk van de (resterende) looptijd van het vat.
U zult niet worden geconfronteerd met additionele kosten.
Let op: alleen van toepassing als SWI geen gebruik maakt van haar
terugkooprecht na afloop van de overeengekomen periode.
Het effect van de uitstapkosten wanneer u uw belegging verkoopt
(transactiekosten)
Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor
het product aankopen of verkopen.
Let op: alleen van toepassing als SWI geen gebruik maakt van haar
terugkooprecht na afloop van de overeengekomen periode.
Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer
van uw beleggingen en de in deel II gepresenteerde kosten
(bewaarkosten).
Er is geen sprake van incidentele kosten.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Met SWI bent u een afgesproken periode overeengekomen met een jaarlijkse vaste vergoeding.
Indien u tussentijds wilt uitstappen (voor het einde van de overeengekomen periode) dan bestaat de opbrengst
uit de reeds ontvangen jaarlijkse vaste vergoeding(en) en 75% van de marktwaarde op datum beëindiging.
Indien SWI geen gebruik maakt van het terugkooprecht bent u na afloop van de overeengekomen periode eigenaar
van de whiskyportefeuille en kunt u uw flessen en (delen van) vaten op de WWI verkopen tegen een prijs die tot
stand komt op basis van vraag en aanbod.
SWI beveelt een minimumperiode van bezit aan van 5 jaar omdat in deze periode schaarste optreedt wat een
gunstig effect op de prijsontwikkeling heeft. Hoe hoger de prijs die u vraagt des te langer de verwachte periode
dat u de gehele whiskyportefeuille liquide kan maken.
Hoe kan ik een klacht indienen?
Heeft u een klacht over het Beleggingsobject? Deze kunt u schriftelijk indienen bij de Beheerder via het adres
Industriekade 18A, 2172 HV Sassenheim, de website www.scotchwhiskyinternational.com of via het e-mailadres
info@swi1.com. Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost door de Beheerder dan kunt u uw klacht
voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
Andere nuttige informatie
Voor het Beleggingsobject is een prospectus opgesteld. Deze kunt u opvragen bij de Beheerder of via de website
www.scotchwhiskyinternational.com.
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