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Investeren in glasvezelnetwerken op bedrijfsterreinen in Nederland waarbij 
een meer dan attractief rendement wordt geboden bij een acceptabel risico

PROSPECTUS

Bemiddelende partijen:
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Bestinvest BV
Bestinvest is een nieuwe Nederlandse onderneming die zich richt op het bemiddelen 
tussen investeerders en kapitaalbehoeftige MKB bedrijven die voor specifieke 
financieringsprojecten (nog) niet bij een bank terecht kunnen. Bestinvest is een Private 
Equity bedrijf waarbij risicodragend vermogen van beleggers wordt gebruikt voor de co-
financiering van MKB bedrijven.

Bestinvest is opgericht door ervaren partijen in de financiële wereld met uitgebreide kennis 
van en netwerk in beurs- en effectenhandel, organisatie- en bestuursadvies, ondernemen, 
investeren en adviseren en bemiddelen. De partijen achter Bestinvest hebben tientallen 
jaren ervaring in financiën.

Bestinvest wil een brug slaan  tussen het voor risicodragend bedoelde private vermogen 
van een investeerder en de liquiditeitsbehoefte van een MKB ondernemer.

NLInvesteert BV
NLInvesteert mobiliseert kapitaal en ervaring om ondernemers vooruit te helpen. Dit 
doen wij door ondernemers met financieringsvragen te verbinden met publieke en private 
investeerders. Zodoende stimuleren wij regionale netwerken en worden lokale economieën 
versterkt. Bedrijven kunnen zich blijven ontwikkelen en investeerders ontvangen een 
aantrekkelijk rendement.

Cofinanciering is de nieuwe werkelijkheid voor zakelijk NL
NLInvesteert ziet een herschikking in het financieringslandschap voor het MKB. 
Cofinanciering is de nieuwe werkelijkheid. Wij staan daar middenin. NLInvesteert helpt 
het MKB door een kapitaalmix mogelijk te maken van financiële dienstverleners, lokale 
overheden en informal investors. Traditionele bancaire oplossingen worden zo versterkt 
en aangevuld met gelden van andere partijen.

Korte omschrijving betrokken partijen
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Levelfour Networks BV
Levelfour Networks BV initieert, realiseert en exploiteert glasvezelnetwerken op 
bedrijventerreinen ( FttO,  Fiber to the Offi ce ).  Het bedrijf is opgezet door ondernemer 
Peter Grotenhuis. Hij heeft als ondernemer jarenlange  ervaring in de telecommunicatie- 
en breedbandmarkt. Als eerste leverancier van VoIP (Voice over IP) telefoniediensten was 
hij betrokken bij de uitrol van het glasvezelnetwerk van Reggefi ber, huidige KPN  (2005) 
en is als “entrepreneur” initiatiefnemer van de verzelfstandiging van de zakelijke afdeling 
van CAIW (CAIW Business ) het huidige Cbizz.

Peter Grotenhuis zal als Algemeen Directeur vooral sturend zijn in de ontwikkelingen en 
onderhandelingen voor de onderneming. Wouter Gerritsen is als mede-aandeelhouder 
van Levelfour Participaties BV betrokken bij de onderneming en heeft de fi nanciële functie 
onder zijn hoede.

Het is de missie van Levelfour Networks BV om bedrijventerreinen in Nederland te voorzien 
van een betaalbare en toekomstbestendige breedband infrastructuur die noodzakelijk is 
om voorop te kunnen blijven lopen op gebied van technologische ontwikkelingen. 
Levelfour Networks heeft de capaciteit en ervaring om een snelle start mogelijk te maken. 
Inmiddels is er al een inventariserend vooronderzoek op basis waarvan een goede selectie 
van bedrijventerreinen te maken is. Levelfour is ten opzichte van de grotere partijen in de 
markt, fl exibel en heeft een lage vaste kostenstructuur.
Levelfour:
• faciliteert het gehele proces van initiatief tot ‘turn-key’ oplevering en exploitatie van 

het netwerk;
• heeft een op het gebied van bandbreedte, zeer ervaren management;
• heeft helder gedefi nieerde projectvoorwaarden, om bedrijfs- en fi nancieringsrisico’s te 

mitigeren; 
• heeft lage realisatiekosten, waardoor het netwerk tegen lage kosten kan worden 

aangeboden.
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Businesscase:

Kredietnemer:   Levelfour Networks B.V.

Doel van de lening:  Aankoop en aanleg van glasvezelnetwerken op    
    bedrijfsterreinen

Ondernemer:   de heer Peter Grotenhuis 

Financieringsvraag:  € 500.000 waarvan € 400.000 lening en €100.000 aandelen

Risico-profiel:   3 op een schaal van 5

Vergoeding I (20%):  12,5% aandelen, cumulatief preferent dividend 6% per jaar

Vergoeding II (80%):  Achtergestelde 10-jarige lening  8% per jaar 

Betaling rente lening:  0,667% per maand

Looptijd:   10 jaar, exit mogelijkheid na 2, 4, 6 of 8 jaar, zie    
    leenovereenkomst

Aflossingschema:  Annuïtair; 120 maandelijkse termijnen ingaande per 
    01-01- 2017. Gedurende 2016 wordt alleen rente worden   
    vergoed

Bemiddeling en contact: Bestinvest BV / NL Investeert BV
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Het project

De komende jaren wordt een exponentieel 
toenemende vraag naar bandbreedte 
verwacht. Door de mogelijkheden en 
capaciteit van breedbandtransport 
over glasvezel, zullen de traditionele 
kopernetwerken niet kunnen tippen aan 
snelheden die een glasvezelnetwerk biedt. 
Grote glasvezelbedrijven richten zich op de 
consumentenmarkt en veelal op individuele 
basis op grotere organisaties. Voor kleinere 
bedrijfsterreinen is tot op heden weinig 
aandacht. 

Levelfour Networks lijkt met de branche-
ervaren ondernemer Grotenhuis, de 
aangewezen partij om hier kansen te 
verzilveren middels een uitgekiend 
business plan. Nieuwe projecten worden 
pas opgestart als men met de exploitatie 
op het afzonderlijke project al break-even 
draait. 

Veel partijen op de toenemende markt 
van bandbreedte verdringen zich om de 
gunst van de consument. De vraag is groot. 
Deze vraag naar bandbreedte zal zodanig 
groeien, dat de vaste infrastructuur 
ingevuld moet worden met glasvezel om 
voldoende bandbreedte en snelheid te 
blijven waarborgen. 

Het probleem is dat op driekwart 
van de ca. 4.200 bedrijfsterreinen, 
bedrijven nog niet kunnen beschikken 
over de breedbandinfrastructuur van 
glasvezel. Breedbandnetwerken zijn 
toekomstbestendige ‘next generation 
access’ netwerken die verbindingen 
ondersteunen met een capaciteit van 100 
mbit/s symmetrisch, waarbij meer capaciteit 
tegen geringe kosten realiseerbaar is. 

Levelfour Networks richt zich juist op MKB 
bedrijven op kleinere bedrijventerreinen. 
Deze kleinere terreinen zijn een belangrijke 
motor achter de Nederlandse economie, 
maar zijn – op dit moment – voor de 
grote partijen economisch nog minder 
interessant. 

Een snel en hoogwaardig breedband wordt 
algemeen gezien als voorwaarde voor een 
concurrerende, innoverende en duurzame 
kenniseconomie. Nederland neemt op 
dit terrein een positie als koploper in. De 
verdere ontwikkeling van bestaande en 
nieuwe breedbandinfrastructuren naar 
‘Next Generation Infrastructures’ wordt 
gezien als van groot strategisch belang 
voor de ontwikkeling van maatschappij en 
economie als geheel. 

De vraag naar bandbreedte zal naar 
verwachting de komende jaren zeer snel 
stijgen met circa 30%-40% per jaar.  ‘Full 
Fiber’-netwerken hebben hierbij diverse 
voordelen ten opzichte van DSL (digitale 
datacommunicatietechniek) en Kabel door 
volledige symmetrie in bandbreedte tussen 
up-en download snelheid. (TNO).
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Heden ten dage brengt spaargeld op uw bank 
steeds minder rendement op. Op dit moment 
in de tijd is het al zover dat Nederland 
ontspaart; u bent meer kwijt aan belasting 
van de vermogensrendementheffing op uw 
spaargeld dan dat u rente ontvangt. De rente 
op zakelijke bankrekeningen is zo mogelijk 
nóg lager dan die voor particulieren. Hoewel 
zakelijke cliënten niet te maken hebben met 
belastingdruk over hun vermogen, speelt 
ook hier de zoektocht naar rendement 
een rol. Zakelijke spaargelden dienen vaak 
te renderen met het oog op toekomstige 
uitkeringen.

Leverfour Networks BV heeft een initiële 
financieringsvraag neergelegd van 
€500.000. Als geïnteresseerde investeerder 
kunt u deelnemen met een minimale 
inleg van €25.000. Van uw investering 
wordt 20% omgezet in aandelenkapitaal 
en 80% in een achtergestelde lening. Over 
uw aandelenkapitaal gedeelte ontvangt u 

als investeerder een cumulatief preferent 
dividend van 6% per jaar en over het 
achtergestelde leningkapitaal 8% rente per 
jaar. 

Van de initiële financieringsvraag van 
€500.000 van Levelfour Networks BV 
vertegenwoordigt dus 20% oftewel 
€100.000 aandelenkapitaal en 
€400.000 een achtergestelde lening. 
Het aandelenkapitaalgedeelte van de 
investeerders, 20% of  €100.000 vormt 
een totaal van 12,5% van de aandelen van 
Levelfour Networks BV.

Het attractieve voor u als investeerder is 
dat u naast een ruime rentevergoeding, 
in de toekomst door uw aandelenbelang 
meedeelt in de waarde-ontwikkeling van 
het bedrijf.   Al met al een mooie propositie 
met én een stabiel rendement over een 
langere periode én kans mee te profiteren 
van de waardestijging van het bedrijf. 

De propositie voor u als investeerder
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Tijdslijn plan

Levelfour heeft zich als doel gesteld om 
binnen een periode van 3 jaar minimaal 
21 bedrijventerreinen te hebben voorzien 
van een modern en gecertificeerd 
glasvezelnetwerk en deze netwerken op 
een rendabele wijze te  exploiteren. Per 
bedrijventerrein wordt pas gestart met de 
aanleg, als 30% van de – gemiddeld 133 - 
bedrijven op zo’n bedrijfsterrein, bereid 
is mee te gaan in de ontwikkeling van het 
glasvezelnetwerk. De verwachting is dat 
in 5 jaar tijd, het aantal op het Levelfour 
glasvezelnetwerk aangesloten bedrijven 
kan verdubbelen naar 52%. 

Ondernemer Grotenhuis heeft een 
complete database van Nederlandse 
bedrijventerreinen, waarop gemiddeld 
133 bedrijven zijn gevestigd. Hiervan 
zijn nog circa 3.000 terreinen waar nog 
geen glasvezelnetwerk is aangelegd of in 
voorbereiding is. Op basis van een selectie 
hiervan, zal gestart worden met een 
marketingcampagne voor de geselecteerde 
bedrijfsterreinen. 

De ervaring is dat na de eerste aanleg van het 
netwerk, met een goede vervolgcampagne 
het aantal aansluitingen jaarlijks met 6% 
(8 bedrijven) zal kunnen toenemen. Per 
aansluiting betaalt een bedrijf €750 - €1250 
aansluitkosten en vervolgens €125- €150 
vastrecht per maand. 

De aanleg van de netwerken wordt volledig 
uitbesteed aan Van Gelder Telecom. 
De totale aanlegkosten vragen per 
bedrijventerrein gemiddeld een investering 
ongeveer €225.000.

Levelfour Networks is gestart met de 
overname van een al bestaand en ook 
winstgevend glasvezelnetwerk op het 
bedrijfsterrein in Vught. Voor Levelfour 
Networks een prachtige gelegenheid haar 
activiteiten op te starten, waarbij al wordt 
begonnen met 33 aansluitingen, een 
voldoende basis om de eerste kosten te 
kunnen dekken. 

Overeengekomen is dat de overnamesom 
in 3 termijnen zal worden betaald, waarbij 
de eerste termijn ad €100.000 inmiddels 
bij de ondertekening van de overname-
overeenkomst is voldaan. In de loop van 
2016 zal het restant van de overnamesom 
ad  €150.000 in termijnen worden betaald. 

Daarnaast is Levelfour al met verschillende 
organisaties en gemeenten in gesprek voor 
vergelijkbare projecten. Hier zijn op dit 
moment nog geen definitieve afspraken, 
maar er is bij verschillende partijen 
en gemeenten, veel enthousiasme om 
binnen afzienbare termijn ook hier een 
glasvezelnetwerk op te starten. 

Dit betreft o.a. een aantal Gemeenten in het 
Brabant, Gelderland en Overijssel. Voordeel 
van deze Gemeenten voor Levelfour is, dat 
ze gunstig gelegen zijn en op korte afstand 
van de “backbone”, welke ook voor het 
netwerk in Vught wordt gebruikt. Hierdoor 
kunnen deze projecten met slechts beperkte 
kosten worden aangesloten. 

De basis financieringsstructuur voorziet 
voor 2016 de opstart en realisatie 
van 3 bedrijventerreinen, naast de al 
overgenomen locatie Vught.  
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Levelfour organisatie en 
uitvoerders project

Levelfour Networks BV  is opgezet door 
ondernemer Peter Grotenhuis, welke ook 
de meerderheid van de aandelen houdt. Hij 
heeft als telecommunicatie ondernemer 
veel ervaring in de breedbandmarkt. 

Medeaandeelhouder is Wouter Gerritsen. 
Hij heeft 19 ervaring als Accountant 
Adviseur bij o.a. Deloitte en Mazars, 
Hij zal zijn focus vooral hebben op de 
fi nanciële projectbewaking, rapportages en 
fi nanciering. 

Naast beide ondernemers is een team 
gevormd met kennis en ervaring op het 
gebied van het inventariseren en selecteren 

van bedrijfsterreinen en het uitvoeren van 
vraagbundelingstrajecten. 

Voorts is er een samenwerking met OONO 
(van ervaren glasvezel-ondernemer Oscar 
Kuiper) die het beheer, service en belichting 
van de glasvezelnetwerken verzorgt (actieve 
netwerk), en met Van Gelder Telecom die 
het bedrijf als aannemer voor de aanleg van 
de netwerken ondersteund en het beheer 
van het passieve netwerk verzorgt. 

Tot slot is er intensief contact met 
exploitanten van de “backbone” welke 
door Nederland loopt. Dit zijn glasvezel-
hoofdkabels door Nederland, welke o.a. 
geëxploiteerd worden door de grote partijen 
als Eurofi ber en ReliNed. 

Ontwerp
Aanleg
Service / Onderhoud

Belichting
Service
Beheer

LOKALE DEALERS
- Internet
- VoIP
- Beveiliging
- Etc.

NL AANBIEDERS
- Teleplaza
- Galaxy
- Etc
- etc

Backbone 
Darkfiber

Internet Exchange

Levelfour Networks, en onze sterke partners
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Financiële prognose t/m 2018

In de prognose gaat men voor de eerste 
drie jaar  - tot en met 2018 - uit van 
1.100 aangesloten bedrijven op 21 
bedrijfsterreinen. Naast de marge uit de 
aansluitkosten, levert dit voor Levelfour 
al een ‘recurring’ maandomzet van ruim 
€145.000. 

Per saldo brengt dit voor 2018 een 
EBIT van €465.000. Er is een volledig 
uitgewerkt model, waarin per maand en 
per jaar de exploitatie op basis van deze 
uitgangspunten is doorgerekend. In de 
exploitatie zijn voldoende meetmomenten 
ingebouwd, op basis waarvan investeringen 
en uitgaven kunnen worden heroverwogen.

Voor 2016 staat er uitgaande van 8 nieuw 
op te starten netwerken met totaal 417 
aansluitingen, een omzetprognose van 
€438.000 en een EBITDA van €180.000. 
Hiervoor heeft de onderneming in jaar 1, 
naast voldoende ruimte voor het nakomen 
van haar verplichtingen, ook al een bijdrage 
aan het eigen vermogen.

Basis Financieringsstructuur opstart 2016

Uses  Sources
Overname bestaande 
netwerk Vught 250.000 Eigen middelen  75.000
Overname en opstart volgende
netwerken in Nederland 650.000 Bestinvest / NLI aandelen 100.000
   lening 400.000
Werkkapitaal 25.000 7-jarige lening (bestaand) 350.000
 925.000   925.000

Financiering

De opstart van Levelfour Networks BV 
vraagt een eerste investering in verband 
met de overname van het netwerk in 
Vught en de opstart van een tweede, derde 
en vierde netwerk, totaal €975.000. Voor 
de start van de onderneming in 2015, 
heeft de ondernemer zelf  €75.000 aan 
eigen middelen beschikbaar voor vooral 
werkkapitaalfinanciering. 

Aanvullend is door een investeerder een 
7-jarige lening groot €350.000 met een 
rente van 3,5% ingebracht, waartegenover 
een participatie van 20% aandelen in 
Levelfour Networks BV is verleend. Om 
haar ambities te realiseren vraagt de 
onderneming additioneel een ruimte van € 
500.000.

De basis financieringsstructuur voorziet 
voor 2016 de opstart en realisatie van 3 
bedrijventerreinen, naast de al overgenomen 
locatie Vught.  Zie tabel hierboven.
In de tweede helft van 2016 worden 
verdere starts van glasvezelnetwerken op 
bedrijfsterreinen verwacht.
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De financieringsbehoefte bedraagt 
gemiddeld € 225.000 per bedrijventerrein. 
Na de start met de drie netwerken zal men 
vervolgens tot en met 2018 zeker nog 18 
projecten opstarten. Op basis van de al 
gevoerde gesprekken met banken, wordt 
voor de vervolginvesteringen rekening 
gehouden met een 50% bancaire invulling 
van de financiering hiervan. Daarnaast 
zal men in de komende jaren ook via 
investeerders een aanvullend beroep doen 
voor een deel van de vervolginvesteringen, 
wat niet uit de eigen cashflow gefinancierd 
kan worden.

Hiervoor zal voor de tweede helft van 
2016 een tweede tranche groot €600.000 
aan investeerders worden voorgelegd. De 
investeerders welke aan de eerste tranche 

hebben meegedaan zal de nieuwe propositie 
met voorrang worden voorgelegd.
Voor de vervolginvestering in 2016 wordt 
uitgegaan van een uitbreiding van de 
aandelen met 7,5% naar 20%. Investeerders 
uit de eerste tranche krijgen voorrang voor 
deelname aan de tweede tranche.  Voor de 
verdere vervolgtranches zal op basis van 
het trackrecord opnieuw gekeken worden 
naar mogelijke financieringsproposities 
voor verdere uitbreiding.

Aan de ondernemers wordt het recht van 
terugkoop van de aandelen verleend met 
een periode van 5 jaar. De waarde van de 
aandelenparticipatie zal op dat moment 
worden bepaald op basis van de intrinsieke 
waarde plus een goodwillfactor van vier 
keer de EBIT.
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Risico-analyse door NL Investeert BV

De NLI-score* voor Levelfour BV wordt op basis van de ontvangen prognoses geschat op 
“voldoende”.

1. Rentabiliteit:   “voldoende” o.b.v. de conservatieve prognose is vrije cashflow 
  circa 20%;
2. Total Debt/EBITDA: “onvoldoende” o.b.v. de conservatieve prognose berekent   
  NLInvesteert een TD/E groter dan 7;
3. Solvabiliteit:  “voldoende” o.b.v. de eigen inbreng tezamen met de co 
  investeerder is de solvabiliteit met ruim 25% voldoende;
4. Liquiditeit:  “goed” op basis van de voorgestelde financiering lijkt er 
  voldoende voor de gewenste investeringen in eerste 
  glasvezelnetwerken;
5. Counter party-risk:  “voldoende”. Betreft een start-up in een markt door een in 
  de branche zeer goed ingevoerde ondernemer. Projecten
  worden pas opgestart als er een 30% voorverkoop is
  gerealiseerd en het project minimaal break-even draait. Er zijn
  de nodige sterke concurrenten, maar die richten zich vooralsnog 
  op andere markten.

* De NLI-score duidt de kredietwaardigheid van de onderneming en is leidend voor de 
bandbreedte van de risicoklasse.

Werken jullie onder toezicht van de AFM?

Voor de diensten van NLInvesteert heeft de Autoriteit Financiële Markten de ‘ontheffing 
voor bemiddeling in opvorderbare gelden’ afgegeven. Voordat wij deze hebben ontvangen, 
is er onder andere uitgebreid onderzoek gedaan naar de integriteit, deskundigheid 
en vakbekwaamheid van betrokken bestuurders en medewerkers. Daarnaast is ook 
de inzichtelijkheid van de organisatiestructuur en het business model getoetst. Als 
NLInvesteert onderhouden we regelmatig contact met de Autoriteit Financiële Markten 
uit hoofde van de ontheffingsverklaring.
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Bestinvest
Rob Koenders: 06 57 82 88 00
Gert-Jan Geels: 06 29 02 33 33

info@best-invest.nl
www.best-invest.nl
 
NLInvesteert
Dirkjan Takke: 06 51 68 13 02

dtakke@nlinvesteert.nl
www.nlinvesteert.nl


