
PERSBERICHT 
 
EuroGroei Films en Sigma Pictures kondigen samenwerking aan voor de realisatie van de film ‘De 
Helleveeg’ 
 
EuroGroei Films en Sigma Pictures zijn op 1 maart 2015 een samenwerking aangegaan voor de 
realisatie van de film ‘De Helleveeg’. Deze film naar een boek van A.F.Th. van der Heijden heeft een 
budget van Euro 2,5 miljoen. De regie is in handen van André van Duren, bekend van o.a. Kees de 
jongen, De Bende van Oss, Moordvrouw en Dokter Tinus. De opnames starten begin zomer 2015. 

 

 
 
Sigma Pictures, het productiebedrijf van Matthijs van Heijningen, had dinsdag 17 maart jl. een 
perspresentatie in het Vondelpark te Amsterdam waarbij de cast aan het publiek is voorgesteld. 
 

 
 
Bram Stouten, namens EuroGroei Films, is verguld met de hernieuwde samenwerking met Matthijs. 
‘Matthijs is een icoon uit de Nederlandse filmindustrie en met zijn geheel eigentijdse aanpak 
verwachten wij veel van deze veelbelovende productie. Eerder mochten wij al samenwerken met 
Matthijs in De Bende van Oss, een meesterwerk met een Brabants tintje.’ 



 
Matthijs van Heijningen, namens Sigma Pictures is ook erg enthousiast. 'Het Tilburgse EuroGroei 
was nauw betrokken bij de financiering van de Bende van Oss en is een zeer betrouwbare partner 
gebleken. Ik heb er alle vertrouwen in dat Eurogroei met haar relaties de Helleveeg, de film met een 
sterrencast naar de roman van A.F.Th. van der Heijden, ook zal omarmen.  
 
EuroGroei Films arrangeert een deel van de financiering middels de uitgifte van participaties in een 
daartoe op te richten maatschap. Sinds 2005 is EuroGroei betrokken bij de financiering van 23 
Nederlandse filmproducties. Particulieren kunnen deelnemen in deze maatschap en een (fiscaal) 
aantrekkelijk rendement realiseren. 
 
KENMERKEN MAATSCHAP 
 
Investering:  € 2.470.000 
Emissie:   € 520.000 
Participaties:  € 5.000, met een minimum deelname van 2 stuks 
Aantal participaties: 104 stuks 
Emissiekosten:  Geen 
Rendement:  Zie overzicht 
 

Inleg Scenario Bezoekers Aftrekpost Rendement (€ / % p/j) 

€ 5.000  low-med 100.000 -€ 9.221  € 5.947  9,5% 

€ 5.000  med-high 250.000 -€ 5.416  € 8.393  33,9% 
 
Het overzicht toont het verwachte rendement op jaarbasis per scenario op basis van een volledige benutting van de 
aftrekpost tegen een inkomstenbelastingtarief van 52% (exclusief besparing van 1,2% vermogensrendementsheffing). 
 
Wilt u meer weten over dit project of andere projecten van EuroGroei? Neemt u gerust contact met 
ons op. 
 
EuroGroei Films B.V. 
Nieuwlandstraat 7 
5038 SL Tilburg 
013-5435902 
info@eurogroei.nu 
 


