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AANVULLENDE INFORMATIE  
 

 
 
 
Markt 
De consument wordt zich steeds bewuster van het milieu en gaat steeds meer over op duurzame, gezonde 
en milieuvriendelijke producten. Uit het ‘Dossier Duurzaam’ van het GfK bleek al dat 72% van de 
consumenten vindt dat bedrijven een positieve bijdrage aan de maatschappij moeten leveren. Maar liefst 
32% is bereid extra te betalen voor duurzame producten. In de afgelopen jaren is de verkoop van ‘groene’ 
producten in het algemeen en producten op basis van hennep in het bijzonder exponentieel gestegen. 
 
In 2016 waren er gemiddeld 12,9 miljoen unieke shoppers op internet. Dat aantal stijgt elk jaar. Wanneer 
voornoemde percentages van GfK daarop worden toegepast, dan zijn er 2.972.160 potentiële consumenten 
die geïnteresseerd zijn in duurzame producten. Dit cijfer komt nagenoeg overeen met de 2.600.000 
potentiële consumenten uit de doelgroepanalyse die Hennepplaza.com heeft uitgevoerd in samenwerking 
met BengelMedia.  
 
Hetzelfde GfK ‘Dossier Duurzaam’ vermeldt tevens dat 45% van de consumenten let op dierenwelzijn. 
Hennep is, naast soja, het enige gewas ter wereld dat belangrijke en noodzakelijke aminozuren bevat die 
mensen die minder vlees eten nodig hebben. De rol van duurzaamheid bij kleding wordt zelfs op 45% 
gesteld.   
 
De markt voor duurzame en gezonde producten laat jaarlijkse een groei van 20% zien. In Nederland en België 
alleen al is het aantal producenten van hennepproducten explosief gegroeid. Van enkele tientallen een paar 
jaar geleden tot duizenden vandaag de dag.  
 
De markt voor één van de ingrediënten van de hennepplant, het ingrediënt CBD (cannabidiol), dat o.a. wordt 
toegepast in hennepolie, cosmetica, crèmes en voedingsmiddelen, zal naar verwachting de komende jaren 
met meer dan 700% groeien. De Amerikaanse markt voor CBD is explosief aan het groeien en wereldwijd 
wordt onderzoek gedaan naar de eigenschappen van hennep. Dit betreft een specifieke miljardenmarkt 
wereldwijd.  
 
De gebruikte bronnen en publicaties voor dit marktonderzoek zijn, naast onze onderzoeken, o.a.; E-
commerce Foundation, Thuiswinkel.org, Ingenico, PostNL, DPD, GFK, CBD Report 2015, EIHA, Hemp Market 
News, Maverick e-commercerapportages, TrackMaven Industry Reports, Osudio, ContactCare en InGram. 
 
 
Doelgroep 
Hennep is een groeiend, populair, duurzaam materiaal, dat steeds vaker door fabrikanten (in o.a. de kleding-, 
voedings- en cosmetica-industrie) gebruikt wordt. Hennep is de meest veelzijdige plant ter wereld en veel 
milieuvriendelijker dan andere materialen.  
 
Hennepplaza.com richt zich op de consumentenmarkt, en richt zich op een brede doelgroep van 
mannen/vrouwen van 18+ in Nederland met 3 verschillende koopmotieven: 
 

http://www.gfk.com/nl/
https://bengelmedia.nl/nl/
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1. De consument is op zoek naar een (duurzaam) product, maar is nog niet op de hoogte van het 

alternatieve materiaal hennep. Dit is de breedste groep. 

2. De consument heeft een voorkeur voor ‘groen’ en bewust leven, en koopt vaak biologische en 

duurzame producten. Deze groep is eventueel bereid om hiervoor meer te betalen.  

3. De consument is trendgevoelig en ziet hennep als een vernieuwend en hip must-have product. 

 
Leveranciers (vendors) 
Hennepplaza.com zorgt ervoor dat aan alle leveranciers van hennepproducten, groot en klein, een zeer 
aantrekkelijke etalage wordt geboden om efficiënt invulling te kunnen geven aan de groeiende vraag van de 
op duurzaamheid gerichte consument. 
 
Hennepplaza.com zorgt voor een duidelijk geprofileerde verbinding van de verkopende partijen van 
duurzame producten met de consument, en ondersteunt dit met pr- en mediacampagnes. Onze werkwijze is 
vergelijkbaar met die van Bol.com en Amazon: één groot platform, waar alle duurzame producten bij elkaar 
te vinden zijn voor de consument, aangeboden door allemaal verschillende verkopende partijen in Nederland 
en daarbuiten.  
 

 
 
Profiel van de leveranciers  
 

 Bewuste keuze voor duurzame productie en grondstoffen 

 Alternatief, down to earth, overtuigd en principieel 

 Klein of middelgroot bedrijf (mkb) 

 Gericht op de lokale markt (vinden het moeilijk hun producten over de grens te vermarkten) 

 Weinig tot geen pr- en mediabudget 

 Weinig of gemiddelde kennis van e-commerce en marketing 

 Verkoop en promotie gebeurt veelal via een webshop 

 
Marketingstrategie 
Onze kennis van marketing en e-commerce heeft geresulteerd in een platform dat leveranciers en 
consumenten op intuïtieve en vooruitstrevende wijze bij elkaar brengt, vergelijkbaar met een marktplaats 
zoals Bol.com, Amazon en AliExpress.  
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Wij willen onze doelgroep bereiken met de volgende marketingstrategieën: 
 

 Marketing automation (geautomatiseerde triggers of informatieverstrekking voor leads om door de 

customer journey geholpen te worden) 

 Consumentenprofilering (op basis van verkregen persoonsgegevens een profiel opstellen van de 

consument) 

 Customer journey-analyse (het klantproces analyseren en daarmee verbeteren) 

 Traffic en clicks worden gecreëerd en geoptimaliseerd door intensieve social media-campagnes, 

display advertising (online reclame door middel van banners) en pop-ups 

 Abandoned cart-notificaties (gevulde online winkelmandjes die uiteindelijk niet afgerekend worden) 

 Adverteren in magazines 

 Direct personalised mail (indien door de klant gewenst) 

 Google AdWords 

 Guerrillamarketing (door middel van bijv. een ludieke actie in korte tijd veel media-aandacht 

genereren) 

 Radio- en televisiecampagnes zullen later volgen 

Hennepplaza.com heeft meerdere campagnes gevoerd tijdens de testlancering om zodoende de markt te 
definiëren, de doelgroep te bepalen en mogelijke conversies naar de toekomst vast te stellen. Op basis van 
14 publicaties in o.a. de Telegraaf, Ballinn en Lisa goes Vegan is een publiek van 1,5 miljoen mensen bereikt 
met een pr-waarde van € 121.650,-. Elke campagne zal gemeten en gefinetuned worden, waarbij de 
conversie naar aankooppercentages leidraad zal zijn voor elke nieuwe campagne.  
 
Wij houden vanzelfsprekend rekening met de privacywetgevingen (AVG) en respecteren de privacy en de 
beveiliging van de gegevens van de consument.  
 
 
Customer journey 
In samenwerking met toonaangevende organisaties op het gebied van logistiek (DHL en PostNL) en 
betaaldiensten wordt het verkoopproces voor leveranciers en consumenten zo eenvoudig mogelijk gemaakt. 
In de loop van 2018 zal Hennepplaza.com uitgesteld betalen aanbieden als betaalmogelijkheid, wat een 
conversieverbetering van tenminste 20% kan betekenen. Wij zorgen voor een snelle en veilige afhandeling 
van het betaal- en leveringsproces.  
 
Dagelijks wordt er gewerkt aan de verbetering van de technische mogelijkheden van de website 
Hennepplaza.com. Na een succesvolle testlancering in december 2017 is onlangs (mei 2018) een verbeterde 
versie gelanceerd. Het vernieuwde platform is op basis van klantervaringen en eigen ervaringen met de 
achterliggende processen verbeterd, en de mogelijkheden van e-commerce zijn uitgebreid.  
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Organisatie 
Henneplaza.com is een B.V. (Besloten Vennootschap) met beperkte aansprakelijkheid. SP Fund B.V. bezit 5% 
van de aandelen, Foncke Beheer B.V. 47,5% en The Hempeteers B.V. de resterende 47,5% van de aandelen.  
 
Het totaal geïnvesteerde kapitaal van de huidige aandeelhouders is ruim € 170.000,-. Dit bedrag is 
aangewend voor de ontwikkeling van het platform en de pr- en mediacampagnes om de beoogde 
uitgangspunten voor een succesvolle ontwikkeling en lancering van een basisplatform te kwantificeren. 
Daarnaast is uitgebreid marktonderzoek gedaan om de verdienmodellen, de markt en de profilering van 
verkopende partijen online te kunnen vaststellen. 
 

 
 
Het management wordt gevoerd door Kenneth Verkijk en Mike de Vree (specialisten op het gebied van 
hennep en andere duurzame gewassen) tezamen met Edwin Langeweg (specialist e-commerce, marketing en 
IT). Alle drie hebben zij verschillende ondernemingen opgezet en uitgebouwd tot zeer rendabele en 
winstgevende bedrijven. Kenneth en Mike hebben een wereldwijd netwerk in duurzaam hennep. Edwin 
Langeweg heeft gewerkt bij organisaties als Emakina en EDM Media, waar hij veel e-commerce- en online 
marketinginitiatieven succesvol invulling heeft gegeven. Het management wordt tevens op projectbasis 
ondersteund door een zeer gemotiveerd (extern) team van specialisten op het gebied van financieel, 
investerings- en operationeel management, marketing en IT.   
 
Matthew is een hbo-opgeleide en gespecialiseerde Security Officer op het gebied van IT. Matthew werkt 
internationaal voor grote bedrijven.  
 
Jonathan (Platform Development Manager) heeft de hbo-opleiding Communicatie en Marketing afgerond en 
enkele jaren gewerkt als Account Manager bij een vooraanstaand pr-bureau. Hij heeft zich gespecialiseerd in 
IT-management en in die hoedanigheid leiding gegeven aan 30 ontwikkelaars bij een van de grootste 
transportbedrijven.  
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UITGANGSPUNTEN CONVERTEERBARE LENING 
 
Conversie naar aandelen 
Investeerders hebben eenmalig het recht hun investering, vermeerderd met de bijgeschreven rente, te 
converteren naar nieuw uit te geven certificaten van aandelen in Hennepplaza B.V., wanneer één van de 
volgende situaties (de conversiegebeurtenis) zich voordoet: 

1. Een externe investeerder verwerft een aandelenbelang in Hennepplaza B.V. van een totaalbedrag 
van € 750.000,- of meer. 

2. Er vindt een overname plaats van Hennepplaza B.V. 
3. Indien geval 1 en 2 zich niet voordoen moet 3 jaar na de startdatum van de lening conversie worden 

aangeboden. De prijs per certificaat waartegen zal worden geconverteerd wordt vastgesteld door 
een onafhankelijk, gekwalificeerd register valuator. 

Als investeerder krijgt u de keuze tot conversie voorgelegd en het is aan u om te beslissen of u geheel, ten 
dele of niet wilt converteren. Indien u niet (geheel) converteert, loopt de lening met rentebijschrijving door 
en wordt deze aan het einde van de looptijd afgelost. 

Korting op de aandelenprijs 

1. Vindt de conversiegebeurtenis binnen 2 maanden na de startdatum van de lening plaats, dan is de 
korting op de aandelenprijs 0%. 

2. Vindt de conversiegebeurtenis tussen 2 maanden en 1 jaar na de startdatum van de lening plaats, 
dan is de korting op de aandelenprijs 15%. 

3. Vindt de conversiegebeurtenis tussen 1 jaar en 24 maanden na de startdatum van de lening plaats, 
dan is de korting op de aandelenprijs 20%. 

4. Vindt de conversiegebeurtenis 24 maanden of later na de startdatum van de lening plaats, dan is de 
korting op de aandelenprijs 30%. 

Meer informatie over de leenvorm treft u aan in het separate pdf-document “Toelichting Investeren in een 
Converteerbare Lening”. 

Investeerders worden van harte uitgenodigd hun vragen over dit project rechtstreeks te mailen naar 
Hennepplaza.com via investor@hennepplaza.com.  
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