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KOFFIE MET POSITIEVE IMPACT.
Koffie is heerlijk. Het verkwikt, geeft

Het is duidelijk. Wij houden van koffie. Koffie

energie en het (bakkie) troost. Bovendien

maakt de wereld mooier. Koffie heeft impact.

zit koffie vol antioxidanten, vitamines en

Positief, op jou als koffiedrinker. Maar koffie heeft

gunstige voedingsstoffen. Het is enorm

ook een negatieve impact. Op de natuur, het

veelzijdig Je drinkt het on the go of neemt

milieu en op koffieboeren. Toen Thomas, één van

er even pauze voor. Je drinkt het warm,

de initiatiefnemers van eek, in Guatemala met

koud, zwart, met melk, suiker of siroop, of

eigen ogen zag hoe het er op een koffieplantage

je stopt het in een cake.

aan toe ging, besloot hij dat dat anders moest.
En anders kon. Want weet je wat pas écht lekkere

Maar, koffie is meer dan gewoon lekker. Koffie is

koffie is? Eerlijke koffie. Duurzame koffie met

gezellig, het brengt mensen samen, het verbindt.

alleen maar positieve impact.

OP JOU
Bij eek houden we van echt lekkere koffie.
Premium en Specialty koffie van 100%
topkwaliteit koffiebonen van de beste
plantages in Zuid-Amerika, Afrika en Azië
die we lokaal, vers branden. Zodat je elke
dag maximaal kunt genieten van kakelverse
koffiebonen met die diepe, intense en volle
koffiesmaak.
eek zorgt er bovendien voor dat je het
maximale uit jouw koffieboon kunt halen,
door onze praktische en duurzame tips voor
(thuis) barista’s. Zo maken we de impact
van jouw kopje koffie nog positiever!

Duurzame koffie met alleen
maar positieve impact

OP JOU EN
OP DE WERELD

De lekkerste, vers gebrande koffiebonen rechtstreeks van mooiste
koffieplantages in Zuid-Amerika, Azië en Afrika

OP DE WERELD
Omdat we graag een positieve bijdrage

zowel het regenwoud als het welzijn van de

leveren aan deze wereld, hebben we de

boer en arbeiders wordt beschermd.

eek-premie bedacht €0,50 per kilo koffie
die we investeren in natuur en klimaat.

De Specialty Coffee Brazil van eek komt

Van de helft planten we bomen en de

van coöperatie Capricornio, in Brazilië.

andere helft investeren we in duurzame

We kopen de bonen in via This Side Up,

zon- en windenergie. Zo compenseren we

die daarbij een gelijkwaardige en volledig

momenteel 3 keer de Co2-uitstoot van

transparante koffieketen voor iedereen

1 kilo koffie en zijn we dus ruimschoots

garandeert. Capricornio werkt met 20

klimaatpositief.

gepassioneerde koffieboeren uit de regio
om topkwaliteit koffie met een zo klein

Daarnaast draagt het Premium Coffee

mogelijke ecologische voetafdruk te

assortiment van eek het Rainforest Alliance

produceren.

keurmerk. Dat betekent dat we zeker weten
dat onze koffie goed is geproduceerd en

Alleen maar positieve impact dus!
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OVER ONS
Hoe het begon in 2015
Jongens, het is tijd voor een echt eerlijk
koffiemerk, en dat gaan wij opzetten!”

gekapt en wordt er veel water, kunstmest
en bestrijdingsmiddel voor de productie van
koffie gebruikt. Om nog maar niet te spreken
van de enorme Co2-uistoot…

Met dat aanstekelijke enthousiasme kwam
Thomas, één van de initiatiefnemers van eek,

Verder groeien

in 2015 terug uit Guatemala. Een echt eerlijk

Op 1 juli 2015 wordt eek geboren. Zonder

en duurzaam koffiemerk, dat moest het gaan

actieve verkoopinspanning is eek de

worden. Echt eerlijke koffie – eek.

afgelopen jaren organisch gegroeid via een

Het was Thomas tijdens zijn jaar in Guatemala

netwerk van vrienden en kennissen. Wij zijn

pijnlijk duidelijk geworden hoe hard de

ervan overtuigd dat er veel meer potentie in

koffieboeren en hun werknemers moesten

ons merk zit, iets dat we via dit plan willen

werken, maar hoe weinig geld er uiteindelijk

gaan onderzoeken. Zo kunnen we nog veel

bij hen terecht kwam. Het grootste deel van

meer positieve impact realiseren en duurzame

de winst bleef hangen bij coöperaties en de

koffie op een laagdrempelige manier de

tussenhandel. Bovendien worden er voor de

nieuwe standaard maken.

uitbreiding van koffieplantages veel bomen

WAT HEBBEN WE TOT
NU TOE BEREIKT?
Marketingactiviteiten

Onze eek-premie

Alle verdiensten van de verkoop van koffie

van 2016 hebben we geïnvesteerd in

hebben wij de afgelopen jaren geïnvesteerd in

schoolmaterialen voor de kinderen van

de bedrijfsvoering. We zijn trots op ons logo

kinderopvang Las Nubes, op koffieplantage

en verpakking, eekcoffee.com is helemaal

Santa Felisa in Guatemala

geupdate en heeft een prachtige webshop

van 2017 hebben we in 2018 via

en we zijn actief op social media. Daarnaast

Zonnepanelendelen in Zonnedak Straman

hebben we inmiddels drie varianten eek coffee

geïnvesteerd (kantoor dak Amsterdam)

in ons assortiment, en meer in de pijplijn.

van 2018 en 2019 hebben we in 2019 via
Coöperatie De Nieuwe Molenaars” in

Verkoop (& partners bedrijfsleven)
We leveren inmiddels onze koffie aan vele

MORE THAN
JUST A GREAT
COFFEE PLAN.

Windpark Zeewolde en in zonnepanelenproject
de Lichtkiem in Assen” geïnvesteerd

consumenten en tientallen verschillende

van 2020 hebben we in 2021 via

bedrijven.

Zonnepanelendelen in iederZon Spaarne”
op daken van huurhuizen in Haarlem

Prijzen (gewonnen)

geïnvesteerd

Door Lux Life magazine zijn we in 2019
verkozen tot most ethical coffee brand van
West Europa, daar zijn we uiteraard trots op!

De afgelopen jaren hebben we
geïnvesteerd in duurzameprojecten
met een rendemend van 4%

€1.285 = €1.335 (IN 2021)
Door de rente die wij ontvangen
op onze investering groeit de
totale eek-premie pot ook elk jaar!
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Introductie eek
Guatemala- Brazil

Introductie 1 Kg

Introductie

verpakking

Italian Style

Medium Roast”

Dark Roast”
Verkozen tot

Innovatie Top100

2015

2016

2018

2017

in een 100% recyclebaar,
hersluitbare verpakking

Coffee Brand

voor de MKB

Specialty Brazil
Aluminium vrij en

Most Ethical

Genomineerd

Introductie

West Europe
2019

2019

2020

2022

2021

eek premie
Juli 2015
Oprichting eek VOF

eek premie

Eerste investering
eek premie in

Vermelding als

schoolmateriaal

Koploper in ASN Bank

voor kinderdag-

Duurzaam koffie

opvang Las Nubes op

overzicht

investering

Deelnemer

Zon op dak in

innovation

Amsterdam

gallery op de

investering

eek premie

Windpark

investering

Flevoland

Zon op dak in
Haarlem

HORECAVA 2019

koffieplantage Santa
Felica in Guatemala

Oprichting
OPP
coöperatie
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Waarom duurzaam?

EEN DUURZAAM ALTERNATIEF
IS NU NODIG
We kunnen er niet meer omheen. De aarde

dingen wel of niet te kopen, eten, drinken,

warmt razendsnel op. Nog sneller dan we

doen. Het zit ‘m in de keuzes die je zelf maakt.

dachten. En wij, de mens, en ons gedrag zijn

Koffie drinken is zo’n keuze. Kies jij voor

dé grote boosdoener. Wij zijn ook de enigen

een koffie die het beste voor heeft met de

die er wat aan kunnen doen. We moeten in

wereld? Die klimaatpositief is, goed is voor

actie komen. En wel NU.

de koffieboeren én voor het milieu? Natuurlijk

Daarnaast worden koffie oogsten nu al

kies je daarvoor!

bedreigd door klimaatverandering. Koffie zal
in de toekomst schaars, duurder en wellicht

En het mooie is? Je kunt nu mede-eigenaar

zelfs onbetaalbaar worden als we nu niets

worden van zo’n eerlijk koffiemerk.

doen!

Investeer in eek, koffie met alleen maar
positieve impact. Op jou en op de wereld.

Gelukkig kun je, zelf, met kleine aanpassingen,

Steun onze missie om samen de (koffie)

noemenswaardige impact maken. Door

wereld mooier te maken.

Onze droom

WAT WILLEN WE
BEREIKEN MET EEK?
We hebben ambitieuze plannen voor eek.

nodig. We geloven in een coöperatieve

De komende jaren willen we onze impact

manier van samenwerken. Samen kom je nou

vergroten. Samen nog meer positieve impact

eenmaal verder.

maken door de verkoop van topkwaliteit
koffie. We willen duurzame koffie de nieuwe

Daarom hebben we de coöperatie Original

standaard maken. Dat bereiken we door ons

Premium Products opgericht, waarmee we

merk breder bekend te maken, zodat eerlijke,

op Eyevestor een deel van onze aandelen

duurzame koffie voor iedereen een logische

via sharefunding gaan aanbieden. Op deze

keuze wordt.

manier kun jij dus mede-eigenaar worden van
het eerste klimaatpositieve koffiemerk van

Hoe meer eek coffee we verkopen, hoe meer

Nederland.

impact we kunnen maken op mens, milieu
en klimaat. Ook kunnen we nog beter gaan

Met jouw investering steun je niet alleen

samenwerken met koffieboeren in de landen

onze missie, terwijl wij groeien neemt jouw

van herkomst.

aandeel in waarde toe. Jouw investering
wordt direct gebruikt voor marketing,

The truth is the natural world is
changing. And we are totally dependent
on that world. It provides our food, water
and air. It is the most precious thing we
have and we need to defend it.

Samen kunnen we de (koffie)wereld mooier

assortimentsuitbreiding en geïnvesteerd in

maken. En daar hebben we jouw hulp bij

verkoopkracht.

Sir David Attenborough
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ONZE PIJLERS
Binnen OPP hebben we vijf pijlers gedefinieerd waar wij in al onze activiteiten rekening mee
houden.
1. Klimaatpositief
De belangrijkste pijler voor ons is dat we met al onze producten klimaatpositief willen zijn.
Voedingsmiddelen hebben over het algemeen een grote impact op het klimaat. Van vlees weten we
dat inmiddels, maar ook producten als koffie, thee en cacao hebben een significante impact. Koffie
bijvoorbeeld is na aardolie de meest verhandelde grondstof ter wereld. Het groeit, net als thee en
cacao, voornamelijk in het globale zuiden en wordt het meest geconsumeerd in het noordelijke deel
van de wereld. In Nederland alleen al drinken we per persoon maar liefst 8.4 Kg koffie per jaar en
stoten daarmee 600 miljoen kilo Co2 uit. Dat kan en moet anders!

Voeding kan beter

eten en drinken op een positieve manier

Wij denken dat voeding beter en duurzamer

bereikbaar maken voor iedereen

kan en moet. Wij richten ons op eerlijke,

2. Traceerbaar
Wij vinden het belangrijk om te weten waar en bij wie onze producten vandaan komen. En de
consument waardeert dat ook, daarom kiezen we voor koffie die Rainforest Alliance of biologisch
gecertificeerd is. Of zoals onze specialty coffee, direct traceerbaar is ingekocht bij een koffieboer

gezonde en vooral lekkere producten. De trend

Een coöperatie

van minder vaak, maar met meer smaak”

OPP is een coöperatie, omdat wij staan voor

past perfect bij de visie van OPP. Producten

een coöperatieve manier van samenwerken

van een hoogwaardige kwaliteit met een goed

met alle stakeholders in de gehele keten

en eerlijk verhaal.

van ons product, van de koffieboer tot aan
de consument. Partners die onze missie

Onze missie

ondersteunen. Ook delen we binnen deze

Positieve impact creëren op jou en op de

samenwerking onze kennis en kunde en de

wereld met onze lekkere en duurzame

winst van onze bedrijfsvoering. En dat is winst

levensmiddelen.

in meerdere vormen.

of koffie coöperatie.
3. Eerlijk & Transparant
Omdat we eerlijk zakendoen belangrijk vinden, werken we in onze coöperatie met al onze partners
duurzaam en bewust aan mooie producten. We zijn volledig transparant over alles wat we doen,
laten en wel of niet bereiken, naar onze partners toe maar zeker ook richting onze klanten.
4. Lokaal & Vers
Wij vinden het belangrijk dat onze koffie- en cacaobonen en theebladeren geen onnodige
kilometers afleggen en zo vers mogelijk bij onze klanten belanden. Onze koffie wordt bijvoorbeeld

Mensen worden zich steeds meer bewust van
hun consumptiegedrag en het effect ervan

Onze coöperatie zal zich gaan richten op

op de wereld om hen heen. Daarom willen we

duurzame producten zoals

lokaal gebrand in Nederland, zodat de bonen kakelvers bij onze eindgebruikers en dealers
belanden. Op die manier kan iedereen genieten van koffie van de hoogste kwaliteit en de beste
smaak. Koffie is namelijk het allerlekkerst van 14 tot 90 dagen na het branden.

eerlijk, gezond, duurzaam en vooral lekker

5. 100% natuurlijk
We

nature. Ook hier sluit de Rainforest Alliance certificering naadloos aan. Bijna iedereen houdt

van de natuur. Bij eek zijn we zowel sportief als recreatief vaak in de natuur te vinden. De één
fietsend de ander (kite-)surfend, zeilend, op skeelers of wandelend in het bos. Daarom schenken
wij hier veel aandacht aan en sponsoren wij bijvoorbeeld de lokale jaarlijkse triatlon. Gezondheid
vinden wij dus belangrijk, daarom kiezen wij voor kwaliteit en zijn onze producten 100% natuurlijk.
Gezond en een stuk lekkerder!

KOFFIE

THEE

CACAO

WIJN

OLIJFOLIE
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WAARVOOR WORDT JE
INVESTERING GEBRUIKT
IN 2022?

DOE MEE MET ONZE MISSIE

Jouw investering wordt direct ingezet voor de
Niemand kent ons beter dan onze eigen

Kortom het bijdragen aan een betere en

klanten en leveranciers. Jullie zijn voor ons een

mooiere wereld, zodat de volgende generatie

Marketing (€30.000 > 37,5% van sharefunding)

bron van inspiratie en op deze wijze kunnen

ook zorgeloos kan genieten van de mooiste

• Doorontwikkeling van onze website/webshop

we onze relatie verder verdiepen.

koffievariaties.

Wij nodigen dan ook iedereen uit om mede-

Mede-eigenaar worden van eek is heel

• Vergroten van (online) marketing inspanningen

eigenaar te worden van onze coöperatie en

laagdrempelig en kan al vanaf €252.

• Productontwikkeling

de onderliggende eek B.V. Zo kun jij onderdeel

Als vriend krijg je een vaste klanten

- Een eigen thee lijn met losse thee introduceren

uitmaken van onze volgende groeifase

korting van 15% op koffie in onze webshop.

marketing en verkoop van ons merk

• Presenteren van ons merk op beurzen en
evenementen

Partner(dealer) word je bij een investering

- Nieuwe koffie varianten uitbrengen
Als onderdeel van onze coöperatie krijg je

vanaf €4.200. Je bent dan officieel lid, krijgt

de mogelijkheid om samen met ons nog veel

stemrecht. Ook ontvang je 10% extra (dealer)

Verkoop (€50.000 > 62,5% van sharefunding)

meer positieve impact op de wereld realiseren

korting. Een overzicht van de member types

• Het vergroten van onze positieve impact door onze afzetmarkt te vergroten

en treed je toe tot onze community.

vind je op de volgende pagina.

• Focus op koffie verkoop aan kantoren zowel rechtstreeks als via regionale dealers
• Focus op E-Commerce verkoop via eigen webshop en via Marketplaces

Zo help je ons met

• Verkoop personeel. Afhankelijk van het beschikbare bedrag zullen we een ervaren koffie

• Eerlijke handel te bevorderen en het

verkoper (Marcel) voor een periode van 6 maanden Full-time in dienst nemen om actief ons
merk te gaan verkopen richting kantoren, dealers en retailers voor een Bruto salaris van €3.000
per maand. Bij succes en voldoende middelen gaan we na het eerste halfjaar een nieuw tijdelijk

regenwoud te beschermen
• Trainen van koffieboeren voor het verbeteren
van hun koffieoogst en de biodiversiteit
• Het herstellen van de natuur door het

contract met hem aan.

planten van bomen
• Ondersteunen van de energie transitie door
onze investeringen in duurzame energie
projecten
• Het verder ontwikkelen en verbeteren van

KOFFIE

THEE

MACHINES

ons assortiment
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MEDE-EIGENAAR WORDEN
IS LAAGDREMPELIG EN
KAN AL VANAF €252

MEMBER TYPES
Closed
Member type

Closed

Founder

Partner

Team

Friend

0,10%

1,5% / €4.200

0,10%

0,001% / €252

50,00%

5%

5%

1,50%

1

183

183

183

Lid & certificaathouder
Minimale positie / inleg
Maximale positie
Tijdslock
Anti-verwateringsrechten

Naast een positieve vibe, ontvang je bij het
investeren vanaf €252 als vriend, het jaarlijkse
dividend* in product uitgekeerd.
Ook krijg je dan een persoonlijke kortingscode

Stemrecht
Stemweging

DIT KRIJG JE ER VOOR TERUG

1 eyecon = 1 stem

1 eyecon = 1 stem

met altijd 15% korting op koffie in onze webshop.

1 eyecon = 1 stem

Electronisch stemmen

Investeer je vanaf €1.500 dan ontvang je ook
nog een eek koffie pakket t.w.v. €50.

Vergaderrecht
Aanbiedingsplicht bij verkopen
- Aan welk lidtype

-

Founder, Partner of Team

Founder, Partner of Team

Founder of Team

- Duur aanbiedingsplicht

-

14 dagen

14 dagen

7 dagen

Investeer je vanaf €3.000 dan ontvang je een
eek koffiepakket ter waarde van €100.
*Is je jaarlijkse dividend als vriend” in product

Marktplaats

hoger dan €150, dan mag je er ook voor kiezen

Directe verkoop

om van de waarde boven de €150 de helft te

Dividend

laten uitkeren in geld.

- Vorm

Dividend in €

Dividend in €

Dividend in €

Dividend in product

Korting

Partnerkorting

Partnerkorting +

Partnerkorting

15% vriendenkorting

10% extra dealerkorting!

Vanaf €4.200 wordt je Partner/lid, krijg je
stemrecht, je dividend uitgekeerd in € en 10%
extra (dealer)korting op koffie in onze webshop.

Word eek-friend

Ook ontvang je bij deze investering een eek
koffiepakket ter waarde van €140.

Vanaf €1.500
• Dividend in koffie
• 15% korting

Word eek-partner

Nu open

Direct een koffiepakket t.w.v. €50

Zo ontvang je dus direct rendement op je
investering! En vanzelfsprekend houden we je op
de hoogte van alle ontwikkelingen rondom eek.

Vanaf €4.200
• Dividend in €
• Partnerkorting
• Stemrecht
Direct een koffiepakket t.w.v. €140

Word eek-friend
Vanaf €3.000
• Dividend in koffie
• 15% korting
Direct een koffiepakket t.w.v. €100
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TEAMWORK

ONS TEAM

Ons team bestaat uit zes collega’s met een gezamenlijk doel Positieve impact op jou en de
wereld realiseren met super lekkere koffie.
Wat we doen, proberen we zo duurzaam mogelijk te doen. Zo maken we samen de wereld een
beetje mooier. Marcel en Rémi staan aan het roer van de organisatie. Daarnaast bestaat het team
uit vier ZZP’ers met passie voor duurzame koffie.

Marcel is een food professional met

Rémi is een professional met 25 jaar

meer dan 25 jaar ervaring, waarvan

commerciële ervaring in de verkoop,

ruim 11 jaar in (specialty) koffie. 21 jaar

marketing en export richting diverse Europese

commerciële ervaring als accountmanager,

landen.

Rémi

Anna

Verkoop / administratie

Online marketeer

Favoriete koffie Zwart

Favoriete koffie Cortado

Marcel

Renee

Verkoop / Barista

Finance en control

Favoriete koffie Espresso

Favoriete koffie Flat white

Emiel

Hans

Marketing & Design

Finance en control

Favoriete koffie Flat white

Favoriete koffie Zwart

verantwoordelijk voor de verkoop richting
webshops, retailers, dealers, office en

Op de commerciële afdeling bij Wuestman

foodservice- partners en groothandels.

Audiovisueel coördineert hij de dagelijkse
werkzaamheden en onderhoudt de relatie

Met ervaring opgedaan van productie tot

met een aantal grote landelijke keyaccounts.

marketing en van inkoop tot verkoop een

Inmiddels alweer 13 jaar werkzaam in deze

zeer brede branche kennis over de food Retail

functie. Daarvoor werkzaam geweest bij

ontwikkeld. Gewerkt met Private Labels en

Authentic Models en Expert.

A-Merken als Hero Nederland, Fair Trade
Original, Chaudfontaine-Sunland en Illycaffè,

Zijn jeugd doorgebracht in Duitsland

maar ook bij succesvolle startups als Heilige

waardoor hij deze taal uitstekend beheerst.

Boontjes en Neleman Organic Wine.
Het positief bijdragen aan onze maatschappij
Positief ingesteld, integer, praktisch en

op zowel duurzaam als sociaal gebied staat

doelgericht met passie voor duurzame

hoog in het vaandel.

levensmiddelen.

Oprichters Marcel & Rémi (surf)vrienden sinds 1988
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ORGANISATIESTRUCTUUR
Als investeerder koop je aandelen van Original
Premium Products Coöperatie U.A..
De Coöperatie is voor 100% aandeelhouder
van de onderliggende eek B.V.. Als
aandeelhouder word je onderdeel van de
gehele organisatie.
De Coöperatie betreft de

ORIGINAL PREMIUM
PRODUCTS
COÖPERATIE U.A.

beheersmaatschappij waarin het
eigenaarschap van de onderliggende eek
B.V. is vastgelegd en waarin aandelen worden
uitgegeven en verkocht.

Duurzaam &
Betrouwbaar voor
mens en milieu

Het Premium Coffee assortiment van eek
draagt het Rainforest Alliance keurmerk. Dat
betekent dat we weten dat onze koffie goed
is geproduceerd.
Principes Rainforest Alliance keurmerk
• Behoud van het het regenwoud/ecosysteem

Het Rainforest Alliance logo betekent dat het

• Bescherming van het wild

product is geproduceerd door boeren en/of

• Behoud van schoon water

bedrijven die samenwerken om een wereld te

• Eerlijke behandeling en goede

creëren waarin mens en natuur in harmonie
samenwerken.

De Original Premium Products Coöperatie

arbeidsomstandigheden arbeiders
• Gezonde en veilige werkomstandigheden
• Geïntegreerd bestrijdingsmiddelengebruik,

heeft momenteel 6 leden die samen 100.000

deels biologische methoden, waardoor er

aandelen hebben. 40.000 extra aandelen
worden er nu aan toegevoegd.

PARTNER RAINFOREST
ALLIANCE (TOP) KEURMERK

EEK B.V.

minder gespoten wordt

Deze openbare sharefunding heeft dus een
maximale omvang van 40.000 x €2 = €80.000
De minimale investering is €252 (126 aandelen
x €2). 1% aandeel is € 2.800 (1.400 aandelen).
Het maximaal te nemen aandeel is 5%
(7.000 aandelen) De pre-money waardering
is €199.099. De post-moneywaardering is
€279.099. Er zijn 4 verschillende soorten
member types, bestaande uit leden en nietleden. (zie Member Types pagina 17, 18)
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PARTNER COÖPERATIE
CAPRICORNIO

PARTNERS

Met 20 gepassioneerde koffieboeren uit de
regio werken Luiz en José Antonio samen
om met een zo klein mogelijke ecologische
voetafdruk koffie te produceren. Ze zijn
continu bezig om hun eigen koffieprocessen
te optimaliseren en hun Co2-uitstoot te
verminderen. Ze stimuleren het gebruik van
organische mest, energiezuinige machines
en slimme irrigatiesystemen. Daarnaast
zijn ze continu bezig om de kwaliteit van
hun koffiebonen te perfectioneren, en daar
plukken andere coöperaties weer de (koffie)
vruchten van.
The good middleman
Wij kopen deze Specialty Brazil met 84 punten
cuppingscore in via tussenhandelaar This Side
Up, die direct in contact staat met Coöperatie
Capricornio. This Side Up is de onzichtbare
kracht tussen boeren en koffiebranders
en garandeert daarbij een eerlijke en
transparante koffieketen voor iedereen.
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ZAKELIJKE KLANTEN

BUSINESS MODEL CANVAS
Key partners

Key activities

Value proposition

Customer relationships

Team Partners

Positieve impact
maken door de
Marketing en Verkoop
van Duurzame
premium food
producten als koffie en
thee

- GOOD FOOD Duurzame en Premium
kwaliteit food
producten

Webshop

Koffieboer/ coöperatie
Rainforest Alliance
Groene koffie
handelaren
Koffie branderijen
Office Dealers /
Bedrijven

Branden van koffie
Kennis en inspiratie
overdragen

Horeca Groothandels

Key resources

Retailers

Top Team met veel
kennis van koffie, thee,
marketing, verkoop,
administratie en
boekhouding.
Nationaal en
Internationaal Netwerk
eek coffee merk

Consument

Klimaat Positief
Traceerbaar

E-mail
Social Media
Dealernetwerk

Eerlijk en Transparant
Lokaal en Vers
100% Natuurlijk
Kennis van Specialty
coffee/thee
en van de gehele
product keten

Cost structure

Revenu streams

Koffie branden / melangeren / verpakken /
voorraad
Marketing - Verkoop
Logistiek

Verkoop van koffie en thee
People, Planet

Channels
Webshop
Marketplaces
Office
Horeca
Events
Retail
Export

Customer segments
Consumenten
Koffie/thee drinkers
Consumenten met focus op duurzame
kwaliteits producten

Zakelijk
Office(Dealers), Vending
Horeca (Events/ Groothandels)
Retail (speciaalzaken), Importeurs
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SWOT
Sterktes

Zwaktes

Wij zijn de koffie expert en bepalen al onze

Processen zullen we efficiënter moeten maken

blends zelf

om tijd en kosten in de toekomst te besparen

Top team met veel kennis en ervaring van

Afhankelijk van beschikbare tijd en inzet

koffie en thee

partners

Sales en marketing

Afhankelijk van werkwijze van onze productie

Lage bedrijfskosten

partners

Sterk business model gebaseerd op
samenwerking in de gehele keten
Gericht op online verkoop en e-commerce

WE

NATURE

Focus op (klimaat) positieve impact, kwaliteit,
traceerbaarheid, transparantie, lokaal, kennis
en beleving

Kansen

Bedreigingen

Inspelen op de 5 consumenten trends/de

Afhankelijk van de oogst en dus fluctuerende

marketing G’s Gezond, gemak, genieten, goed

koffie en thee kwaliteit en prijzen

gevoel en goed gedrag

Klimaat verandering bedreigt toekomstige

Globale groeimarkt Premium koffie/thee,

koffie oogsten

Rainforest Alliance gecertificeerd

Diverse grote koffie spelers op de markt met

Online en e-commerce groeikansen

veel macht en middelen Nestle, JDE

Positieve klimaat impact genereren, wordt

Worden regelmatig nieuwe duurzame

een steeds belangrijker item voor merken en

koffiemerken gelanceerd

producten
Duurzaam merk (Most ethical coffee brand
west europe 2019)
eek is Koploper volgens het ASN duurzame
koffie overzicht
Samenwerking in de gehele keten door onze
coöperatie
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CIJFERS EN ONTWIKKELING

GEREALISEERD 2018-2021

Nadat wij onze koffie zo duurzaam en

te gaan maken, wanneer wij de voor ogen

Via onze eigen webwinkel verkopen we onze

gegroeid. Zo leveren we sinds een jaar nu

kwalitatief mogelijk hebben geproduceerd,

hebbende groei realiseren.

koffie direct aan de Nederlandse consument.

ook onze koffie aan Brouwerij de Leckere in

Door slechts een minimale inspanning, het

Utrecht en sinds een halfjaar aan De Werkplek

gaan we de koffie vermarkten. Van de
koffieplantage naar de consument of

Onze klanten geven aan zeer tevreden te zijn

versturen van enkele nieuwsbrieven afgelopen

een duurzaam bedrijfsverzamelgebouw in

groothandel; een korte keten met gezonde

over onze koffie. Dit is erg belangrijk voor

jaar, gaan we in 2021 ongeveer verdubbelen in

Amsterdam Noord.

marges.

ons. Zonder tevreden klanten kunnen wij onze

omzet t.o.v. 2020.

doelstellingen niet halen.
In 2022 zullen we het gesharefunde bedrag

Geïnteresseerde bedrijven kennen ons vaak
Ook is het aantal bedrijven dat ons heeft

via het platvorm Voordewereldvanmorgen van
de ASN Bank.

investeren in de marketing en verkoop,

Welke ontwikkeling hebben we doorgemaakt,

benaderd omdat ze graag eek koffie zouden

daarom verwachten we vanaf 2023 winst

en waar gaan we naartoe?

willen afnemen het afgelopen jaar weer

Aantal Kg

eekpremie

Omzet

FOCUS-KANALEN 2022

2019

625

€313

€8.450

1. Webshop/Online marketplaces

2020

795

€398

€10.800

2021*

1400

€700

€19.000

Online verkoop van koffie/thee en workshops via onze eigen webshop en via marketplaces als
Bol.com en Amazon aan consumenten en kleine bedrijven.
2. Bedrijven/Office dealers
Office verkoop van koffie/thee, machine en koffie op evenementen aan bedrijven en kantoren of
via een office dealernetwerk.
3. Horeca/Foodservice Groothandels
Horeca verkoop van koffie/thee, machines en koffie op evenementen aan horeca afnemers en

DOELSTELLING

tankstations/via foodservice groothandels.
Aantal Kg

eekpremie

Omzet

FOCUS-KANALEN >2023

2022

8.000

€4.000

€108.750

4. Retail/speciaalzaken/supermarkt

2023

29.000

€14.500

€392.250

2024

70.000

€35.000

€892.500

Retail verkoop van koffie/thee via (zelfstandige) supermarkten, speciaalzaken en kookwinkels
aan consumenten en kleine bedrijven
5. Export
Buiten Nederland zullen we onze producten gaan verkopen via online market places.
6. Licentie
Ook willen we gaan onderzoeken of we buiten Nederland samenwerkingen met dealers en koffie

50% investeren we in het

50% investeren we in groene

planten van bomen.

projecten tegen gem. 4% rendement.

€17.500 = 3.500 BOMEN

€17.500 = €18.900 (IN 2025)

branderijen kunnen opzetten om ons merk onder licentie door te laten vermarkten. Om zo ook in het
buitenland veel sneller en meer positieve impact te kunnen realiseren.

Het rendement kunnen we nogmaals
investeren en vergroot zo onze impact.
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MACHINES VOOR BEDRIJVEN
Positieve impact
op je klanten en
medewerkers.

We leveren onder andere machines van
Animo, Jura, Yunio en Franke. Service en
persoonlijk contact staan bij ons bovenaan.

MACHINES VOOR HORECA
Positieve impact op
jou en op je gasten.

van een barista-training. We leveren onder
andere machines van Lamarzocco, Ibertal,
Faema en Kees van der Westen. Service en
persoonlijk contact staan bij ons bovenaan.

Wil je onze koffie eerst eens proeven, wij
komen graag langs om je te verrassen met de

Goede koffie zorgt voor een hogere omzet. Bij

Wil je onze koffie eerst proeven, wij komen

Bij eek zijn we gespecialiseerd in het leveren

lekkerste eek koffiebonen.

eek zijn we gespecialiseerd in het leveren van

graag langs om je te verrassen met de

van kwaliteitskoffie en machines aan

Maak snel een afspraak met ons, zodat wij je

kwaliteitskoffie en machines aan de horeca.

lekkerste eek koffiebonen.

bedrijven. Vanuit onze vestiging in Zeewolde

kunnen adviseren.

Wij nemen je alle zorg uit handen. Adviseren

Maak snel een afspraak met ons, zodat wij je

beleveren wij onze klanten. Wij nemen je alle

je over de aanschaf van een professionele

kunnen adviseren.

zorg uit handen. Adviseren je over de aanschaf

espressomachine, ondersteunen je doormiddel

van een professionele koffiemachine.

WIJ GUNNEN IEDEREEN DE LEKKERSTE KOFFIE.
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SHAREFUNDING 2021
Mede-eigenaar worden van
eek is laagdrempelig en kan
al vanaf €252.
We geloven in een coöperatieve manier van

37,5% van de sharefunding,
€30.000 zal worden geïnvesteerd
in marketing.
62,5% van de sharefunding, €50.000 zal
worden geïnvesteerd in verkoop.

samenwerken. Samen kom je nu eenmaal
verder. Daarom hebben we de Original

Dividendbeleid

Premium Products coöperatie opgericht.

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering
van aandeelhouders zal in goed overleg

Het kapitaal dat we gaan ophalen middels

worden bepaald hoe hoog de eventuele

deze sharefunding gaan we investeren in de

uitkering van het dividend zal zijn. Het

marketing en verkoop van ons merk.

dividendbeleid is afhankelijk van de
gemaakte winst, in principe zal 50% van de

In deze sharefunding ronde gaan we 40.000

winst, aan alle aandeelhouders, naar rato

aandelen aanbieden en heeft dus een

worden verdeeld. We verwachten vanaf 2023

maximale omvang van €80.000 (40.000

winst te gaan maken.

aandelen x €2). De Original Premium Products
Coöperatie heeft momenteel 6 leden die

Investeer nu in eek, door jouw investering

samen 100.000 aandelen bezitten. Totaal

kunnen wij verder groeien en onze positieve

zijn er na deze sharefunding dus 140.000

impact vergroten. En als wij verder groeien,

aandelen in omloop.

wordt jouw aandeel meer waard. Steun onze
missie, krijg rendement op je investering én

Je kunt al een aandeel nemen vanaf €252

maak een positieve impact op de wereld.

(126 aandelen x €2). 1% aandeel is €2.800

Win-win-win!

(1.400 aandelen). Het maximaal te nemen
aandeel is 5% (7.000 aandelen).
Het beschikbare bedrag uit de sharefunding
zal worden gebruikt om onze groeiplannen te
gaan realiseren.
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BIJLAGE 1 KOFFIE IN
NEDERLAND

BIJLAGE 2 MARKT DETAILS WEST
EUROPA EN NOORD AMERIKA

De oorsprong van koffie
Wereldwijd zijn meer dan 100 miljoen

alle koffie wordt geproduceerd door kleine

mensen in herkomstlanden voor hun inkomen

boeren met minder dan 5 hectare land.

afhankelijk van de koffieproductie. Koffie

Terwijl koffie wordt verbouwd in meer dan

is, na olie, het meest verhandelde product

80 landen wordt 60% van het wereldvolume

ter wereld en het totale volume bedraagt

geproduceerd door slechts 4 landen, Brazilië,

ongeveer 7 miljoen ton per jaar. 80% van

Vietnam, Colombia en Indonesië.

In Nederland
consumeren we circa
120 miljoen Kg koffie
per jaar.

Bron Fairtrade factsheet, KNKVT.

Bron Statista consumer market
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BIJLAGE 3 INKOMSTEN 2022
DOEL - UITGAVEN

BIJLAGE 4 INKOMSTEN 2023
DOEL - UITGAVEN

Doelstelling verkoop 2022 (€80.000 euro via crowdsharing november-december 2021)

Doelstelling verkoop 2023

Afzet in Kg

Afzet in Kg

7.000

Rechtstreeks/webshop

87,5%

1.000

Via Dealers

12,5%

8.000

Totaal

25.000

Rechtstreeks/webshop

86,2%

Omzet

1.000

Via Dealers

13,8%

€108.750

29.000

Totaal

Gebudgeteerde uitgaven

Inkomsten 2022

Omzet
€392,250

Inkomsten 2023

Gebudgeteerde uitgaven

Sharfunding + banksaldo

€80.721

Marketing/verkoop

€30.000

Beschikbare banksaldo/kas €24.264

Marketing/verkoop

€40.400

Brutowinst uit webshop

€52.500

Personeelskosten

€64.000

Brutowinst uit webshop

€187.500

Personeelskosten

€80.000

Brutowinst Dealers

€2.250

Overige kosten

€17.206

Brutowinst Dealers

€9.000

Overige kosten

€60.938

Beschikbare middelen

€135.471

Totaal uitgaven

€111.206

Totaal beschikbaar

€220.764

Totaal uitgaven

€181.338

Uitgaven
Marketing/verkoop kosten

Uitgaven
27,0%

Website onderhouden en updaten

Marketing/verkoop kosten
€1.200

1,1%

Communicatie

22,3%

Website onderhouden en updaten

€1.600

0,9%

Communicatie

Nieuwsbrieven

€1.200

1,1%

Nieuwsbrieven

€2.000

1,1%

Social media beheer

€900

0,8%

Social media beheer

€1.500

0,8%

Online adverteren

€3.600

3,2%

Online adverteren

€4.800

2,6%

Lead generatie

€1.500

1,3%

Lead generatie

€2.400

1,3%

Vakbeurzen (Horecava, Gastvrij, Fascilitair)

€5.000

4,5%

Vakbeurzen (Horecava, ACF, Gastvrij, Fascilitair...)

€7.500

4,1%

Evenementen

€1.200

1,1%

Evenementen

€1.500

0,8%

Sponsoring

€1.200

1,1%

Sponsoring

€1.500

0,8%

Investeringen in koffie machines (huur)

€7.200

6,5%

Investeringen in koffie machines (huur)

€9.600

5,3%

Uitbreiden assortiment Koffie, Thee

€5.000

4,5%

Uitbreiden assortiment koffie, thee

€5.000

2,8%

Verkoop ondersteunende materialen

€2.000

1,8%

Verkoop ondersteunende materialen

€3.000

1,7%

Personeelskosten

57,6%

Personeelskosten

44,1%

Personeel/ZZP ers uit ons team!

€60.000

54,0%

Personeel/ZZP ers uit ons team!

€75.000

41,4%

Onkosten personeel (vervoer, overig)

€4.000

3,6%

Onkosten personeel (vervoer)

€5.000

2,8%

Overige bedrijfskosten

15,5%

Overige bedrijfskosten

33,6%

Verzendkosten webshop # best. x €5

€8.906

8,0%

Verzendkosten webshop # best. x €5

€35.625

19,6%

It Software/ boekhoud pakket

€2.000

1,8%

Fullfilment kosten # best. x €2,00

€17.813

9,8%

Verzekeringen Aansprakelijkheid

€1.200

1,1%

It Software/ Exact boekhoud pakket

€500

0,3%

Eyevestor platvorm kosten

€1.500

1,3%

Verzekeringen Aansprakelijkheid

€500

0,3%

Gereserveerd voor onvoorziene kosten

€3.600

3,2%

Eyevestor platvorm kosten

€1.500

0,8%

Totaal gebudgetteerde kosten

€111.206

100%

Gereserveerd voor onvoorziene kosten

€5.000

2,8%

Totaal gebudgetteerde kosten

€181.338

100%
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BIJLAGE 5 MILIEU IMPACT VAN
JOUW KOPJE KOFFIE

BIJLAGE 6 DOOR DE EEKPREMIE, KLIMAAT POSITIEF

Veel producten die we consumeren zorgen voor milieu-impact. Zo is ook koffie verantwoordelijk

De eek-premie die wij per kilo koffiebonen verzamelen is €0,50.

voor een negatieve milieu-impact.

Van deze premie investeren we de helft in het planten van bomen en de andere helft in duurzame
zon/wind energie projecten.

1 Kg koffiebonen is volgens het RIVM verantwoordelijk voor een uitstoot van gemiddeld 3,278 Kg
Co2 tot en met distributie. De bereiding thuis door de consument is hierin niet meegerekend, maar

Berekening Van 1 kilo koffiebonen komt er gemiddeld een uitstoot vrij van 3,278 Kg Co2,

kan Co2 neutraal als er gebruik wordt gemaakt van groene stroom in het energiecontract.

van 20 kilo komt er gemiddeld een uitstoot vrij van 20 x 3,278 Kg Co2 = 65,56 kilo Co2.
Aan eek-premie hebben we dan 20 kilo x €0,50 = €10 verzameld. Waarvan we €5 investeren in het
planten van bomen en €5 in duurzame energie projecten.
Door het planten van één boom slaan we in 30 jaar gemiddeld 150 kilo Co2 op in bos, dat tevens
zorgt voor koelte, zuurstof afgifte en een betere biodiversiteit. (Zie bijlage 7 voor de berekening)
De andere helft/€5 investeren we in duurzame zon en windenergie. Hiermee besparen we 64 kwh
x 0,649 Kg = 41,54 Co2 uitstoot. (Zie bijlage 8 voor de berekening)
Impact
1 Kg koffiebonen
Planten bomen
Zonnepanelen op dak

eek premie €5/20 Kg eek coffee

Uitstoot Co2 per Kg koffie

uitstoot Co2 = 65,56 Kg Co2

+3,28 Kg Co2

opslag Co2 = 150 Kg Co2

-7,50 Kg Co2

besparing Co2 = 41,54 Kg Co2

-2,08 Kg Co2

Resultaat = klimaat positief -6,30 Kg Co2
Met de eek-premie compenseren we (door opslag en besparing) dus naast de negatieve impact
van 1 kilo koffiebonen ook nog 6,3 kilo Co2 en zijn we ruimschoots klimaat positief!

We compenseren
dus 3 keer de Co2
uitstoot van 1 Kg koffie.
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BIJLAGE 7 CO2 BEREKENING
PLANTEN BOMEN

BIJLAGE 8 CO2 BESPARING
DUURZAME ENERGIE

Door 10 bomen te planten in Nederland wordt in 30 jaar ongeveer

Door de eek premie te investeren in zon en windenergie projecten kunnen we duurzame

100.000 kilo Co2 opgeslagen.

schone energie opwekken.

Door 10 bomen te planten in tropische landen wordt in 30 jaar
ongeveer 200.000 kilo Co2 opgeslagen.

Berekening investering bij zonnepanelendelen 1 zonnedeel a €25 levert 25 jaar lang
gemiddeld 12,8 kwh aan groene stroom per jaar.

Door de helft van de bomen in Nederland te planten en de andere

Dat betekent in 25 jaar, ruim 320 kWh aan groene stroomopbrengst.

helft in Tropische landen wordt in 30 jaar gemiddeld 150 Kg Co2 per

Bij investering van €5 hebben we dus een stroomopbrengst van 320/5 = 64kwh.

boom opgeslagen.
De emissiefactor van grijze stroom is 0,649 Kg Co2 per kWh. Groene stroom 0,0 Kg Co2.
De kosten bij Trees for all voor het planten van 1 boom zijn €5.

Met een investering van €5 besparen we dus 64 kwh x 0,649 = 41,54 Kg Co2 uitstoot.
Maar het mooiste komt nog, want bij deze investering is het zo dat je na 11 tot 15 jaar
je investering weer terug verdient, samen met een stukje rente. Ieder jaar wordt er een
gedeelte ingelost.
Dit geld kunnen we dus opnieuw investeren in een duurzaam project en nogmaals
voordeel behalen, dit kan dus keer op keer worden herhaald, zodat de uiteindelijke Co2
opbrengst steeds groter en groter wordt.

Geweldig toch zo’n
sneeuwbaleffect?!
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BIJLAGE 9 VEELGESTELDE
VRAGEN
1. WAT KOOP IK NU EIGENLIJK?

5. MOET IK ALS KOPER KOSTEN BETALEN OM EEN AANDEEL TE KOPEN?

Je koopt een aandeel van de Original Premium Products Coöperatie U.A..

Nee. Het platform Eyevestor rekent 2,5% aan kosten per transactie. De verkoper betaalt de

Op Eyevestor (www.eyevestor.com) heten alle vormen aandelen, Eyecons.

transactiekosten aan Eyevestor. Als je besluit om je aandelen te gaan verkopen, betaal jij als

De coöperatie is 100% eigenaar van eek B.V.. Onder deze vennootschap vallen alle activiteiten van

verkopende partij de transactiekosten. Dan betaal jij dus 2,5% met €1 minimum per transactie

eek. Met aandelen in je bezit heb je recht op dividend (winstuitkering), en als we groeien, stijgen

over je verkoop. De koper betaalt wederom niets.

je aandelen in waarde. Investeren brengt risico’s met zich mee. Investeer dus alleen als je de
financiële ruimte hebt om het geld te kunnen verliezen.

6. ALS IK INVESTEER, GA IK DAN VERPLICHTINGEN AAN EN BEN IK MOGELIJK OOIT

Bij een coöperatie U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid) loop je verder geen risico en als

ERGENS VOOR AANSPRAKELIJK TE STELLEN?

investeerder berusten er geen andere mogelijke (toekomstige) verplichtingen op je dan het geld

Wat betreft aansprakelijkheid; die is er niet voor jou. Als je investeert, koop je één of meer

dat je hebt ingebracht.

aandelen van Coöperatie U.A.. En met name de U.A. (Uitgesloten van Aansprakelijkheid) bepaalt
dat je letterlijk uitgesloten bent van aansprakelijkheid. Alleen als wij er als bestuur van de

2. WAAROM VERKOPEN JULLIE EEN DEEL VAN JE BEDRIJF?

Coöperatie een potje van maken, kunnen wij in geval van faillissement bestuurlijk aansprakelijk

Omdat wij geloven in samenwerken en sharefunding we denken dat eigenaarschap de beste

gesteld worden. Aandeelhouders die nu investeren kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld

vorm van ambassadeurschap is. Samen delen, samen bouwen, samen vieren, samen de (koffie)

voor wat dan ook wanneer dan ook.

wereld een beetje mooier maken.
Het kapitaal wordt direct geïnvesteerd in de groei van ons bedrijf, zodat we kunnen door

7. VALT DE SHAREFUNDINGRONDE ONDER DE NEDERLANDSE WET?

ontwikkelen en uitbreiden, om zo onze doelen te behalen. Je investering komt dus rechtstreeks

Ja. De Coöperatie is een Nederlandse entiteit, opgericht en gepasseerd bij een Nederlandse

ten goede aan de coöperatie en haar werkmaatschappij, en wordt niet uitgekeerd aan de huidige

notaris en valt onder de Nederlands wetgeving.

aandeelhouders.
8. HOE ZIT HET MET DE BELASTINGDIENST?
3. HOEVEEL AANDELEN KRIJG IK VOOR DE MINIMUM INVESTERING VAN € 252?

De waarde van de aandelen valt in Box 3 (vermogen). In box 3 geldt een zogeheten heffingsvrije

In deze investeringsronde koop je voor €252 126 aandelen. De huidige 6 leden hebben samen

vermogensvoet van minimaal €30.846 in 2020 (en €60.720 als je een fiscale partner hebt). Als

100.000 aandelen en 40.000 nieuwe aandelen worden nu aangeboden via deze sharefunding

de waarde van de aandelen boven het heffingsvrije vermogen uitkomt, zul je hier belasting

ronde, dat is 28,6% van het totaal.

over moeten betalen. Dit is 30% over het gemiddelde rendement. Hoeveel het gemiddelde
rendement is, hangt af van in welke schijf je met jouw vermogen valt (dat boven het heffingsvrije

4. HOEVEEL AANDELEN MAG IK KOPEN?

deel uitkomt). Op de website van de Belastingdienst vind je hier meer over. Je fiscalist,

Als je lid wilt worden van onze coöperatie mag je maximaal 5% van de aandelen bezitten. In deze

belastingadviseur en de website van de Belastingdienst kan je hier meer over vertellen.

sharefunding ronde worden er 40.000 aandelen aangeboden. Overigens geldt er een maximum
van €10.000,- per transactie via iDeal (oftewel 5.000 Eyecons). Het maximale aandeel is 5% is (7.000

9. ALS IK MEER VRAGEN HEB?

aandelen x €2) = €14.000 , hiervoor kun je dus twee maal via iDeal transactie doen van €7.000 (3500

Mail deze dan naar hello@eekcoffee.com

eyecons). Jouw winstuitkering zal proportioneel zijn aan het aantal aandelen dat je hebt.
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DECEMBERMAAND
CADEAUTIPS
Omdat we het heel fijn vinden dat je ons hele Pitchdeck hebt doorgespit
hebben we meteen 2 aanbiedingen voor je met positieve impact

EEK EINDEJAARS AANBIEDING 15% KORTING
Wil je jezelf, een vriend(in) of relatie deze maand nog verwennen met
echt lekkere koffiebonen, bestel dan van 1 tot 31 december onze koffie
met 15% korting.
Kortingscode eek15 (bij besteding vanaf €30)
En als je mede eigenaar wordt krijg je altijd deze korting van ons!
Maar nu kun je er alvast aan wennen

DE ASN DUURZAME CADEAUGIDS
Ook hebben we een vermelding in de Duurzame cadeaugids van de ASN
Bank gekregen. Inspiratie voor iedereen die voor de decembermaand
opzoek is naar duurzame cadeaus.
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