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MEEDOEN VANAF € 250
LOOPTIJD 60 MAANDEN
KEUZE VOOR RENTE PER KWARTAAL
OF EEN GIFTCARD
AFLOSSING PER KWARTAAL

VOORWOORD

Bij Palais willen we dat de juiste keuze een mooie keuze is. Dat producten van binnen net zo mooi zijn als
van buiten. Daarom werken we samen met de beste vakmensen, gebruiken we materialen die voldoen aan
strenge duurzame en ethische eisen en doen we voortdurend onderzoek naar hoe het nog beter kan.
Jouw support maakt het voor ons onder andere mogelijk om een geheel nieuwe collectie duurzame
producten in te kopen en onder de aandacht te brengen van een groep geïnteresseerde inkopers.
Uiteraard is ook onze obligatie een eerlijk en duurzaam initiatief.
Wij stellen je deelname enorm op prijs. Zo help je ons met groeien en de ondernemende kansen te
benutten.
Wij heten je graag welkom als obligatiehouder en ambassadeur.
Michiel van Heusden en Petra van Vliet
Palais Invest BV

EEN OBLIGATIE MET DE KEUZE
TUSSEN RENTE ONTVANGEN
OF EEN GIFTCARD
Als je inschrijft op één of meerdere obligatie(s)
verstrek je ons een lening voor dit bedrag.
RENTE
6% rente op jaarbasis.
De looptijd van deze obligatie is 5 jaar
Uitbetaling per kwartaal van rente en aflossing
Je kunt al meedoen vanaf € 250
Na 5 jaar 100% teruggestort
GIFTCARD
Bij een investering van € 250 ontvang je een
giftcard van € 60, bij € 500 giftcard van € 120 etc.
Natuurlijk ontvang je wel elk kwartaal de aflossing
op uw investering.
Na 5 jaar 100% teruggestort
Lees verder om meer informatie
te krijgen over onze obligaties.

KIES ETHISCH ÉN ESTHETISCH
Het idee om Palais te lanceren ontstond toen
onze liefde voor design en het belang van
duurzaam denken elkaar ontmoetten.
De vraag die we onszelf steeds opnieuw stellen
is: hoe creëren we een positieve toekomst voor
onze kinderen zonder in te leveren op kwaliteit,
comfort en gemak.
Palais zet een nieuwe standaard in interieur:
producten die even mooi zijn van binnen als van
buiten.
Bij Palais koesteren we goed design en vieren
vakwerk en traditionele ambachten.

ONS VERHAAL

HOE WERKT HET?

Petra en Michiel (founders van Palais) ontdekten
in India de impact van eerlijk betaald werk in een
goede werkomgeving.

Voor deze obligatielening is geen prospectplicht,
toch doen wij dat. Op onze investeringswebsite kun
je alle informatie lezen en downloaden.

Het was hun droom een merk te bouwen dat
even aantrekkelijk zou zijn voor de mensen die
de producten aanschaffen als voor de mensen
die aan de producten werken.

Hoe kan ik beleggen?
De stappen zijn:
1. Inschrijven: Om te kunnen beleggen in onze
onderneming vul je het inschrijfformulier in op onze
investeringswebsite . Dit kan als natuurlijk persoon
of namens een bedrijf.

Samen met een hulporganisatie, die kleine
ateliers opzetten met getalenteerde vrouwen,
ontwikkelden zij het huidige Palais.
Naast het creatieve proces is veel tijd besteed
aan het bouwen van een schone supply chain,
en open, innovatieve samenwerking met
leveranciers.
Palais wil garanderen dat alles wat op, aan en in
Palais producten zit, eerlijk en duurzaam is
geproduceerd. Een arbeidsintensieve en soms
ingewikkelde klus, maar wat ons betreft
belangrijk en alle moeite waard.

2. Betalen: Je kunt de inschrijving voltooien door
middel van een iDEAL betaling. Indien je een groter
bedrag wenst te beleggen, kun je meerdere keren
een iDEAL betaling doen.
Een iDEAL betaling wordt geautomatiseerd verwerkt.
Je betalingsbevestiging ontvang je direct per e-mail.
Deze obligatielening kent 14 dagen bedenktijd. Na je
betaling heb je 14 dagen wettelijke bedenktijd om
kosteloos te annuleren. Je betaalt geen beheer- of
afsluitkosten.

Doe mee en geniet de voordelen van een mooi rendement.
Heb je vragen, wil je meer weten of persoonlijk
kennismaken?
Palais Invest BV
Woudenbergseweg 21, 3707 HW Zeist
Petra van Vliet & Michiel van Heusden
Founders Palais
invest@palais.com
033 7981062

