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Algemene Fonds gegevens 
Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding van Participaties in het 
fonds voor gemene rekening: Burgwijck Vastgoed ("Fonds") door Duinweide Investeringen NV. Een 
Participatie geeft recht op een evenredig aandeel in het kapitaal van het Fonds. Het Fonds biedt 
maximaal 629 Participaties in het Fonds aan, met een waarde van EUR 25.000 per stuk, exclusief 
Emissievergoeding. 

De minimale afname bedraagt 4 Participaties, zodat een Participant met minimaal EUR 100.000 
deelneemt in het fonds. 

De in dit Informatiememorandum opgenomen definities zijn geschreven met een hoofdletter en 
worden in hoofdstuk 3, "Definities" nader verklaard. 

De datum van dit Informatiememorandum is 30 september 2021. 
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Belangrijke Informatie 
De definities zoals opgenomen in Hoofdstuk 3 "Definities" van dit Informatiememorandum gelden onverkort 
ten aanzien van dit gedeelte "Belangrijke Informatie". 

Geïnteresseerden in de verwerving van Participaties in het Fonds worden nadrukkelijk gewezen op het 
feit dat aan iedere vorm van beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Mogelijke kopers van 
Participaties wordt geadviseerd de volledige inhoud van het Informatiememorandum te lezen en zich 
te wenden tot de eigen adviseur, zodat een afgewogen oordeel kan worden gevormd over de inhoud en 
betekenis van het Informatiememorandum.  

Duinweide Investeringen NV (de "Beheerder") verklaart dat de gegevens die zijn opgenomen in dit 
Informatiememorandum zorgvuldig zijn opgesteld en, voor zover redelijkerwijs bekend, in 
overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de 
vermelding de strekking van het Informatiememorandum zou wijzigen. Alle informatie afkomstig van 
derden is correct weergegeven en er zijn, voor zover de Beheerder weet en heeft kunnen opmaken uit 
de door derden gepubliceerde informatie, geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie 
onjuist of misleidend zou zijn. Dit sluit echter niet uit dat één of meer van de geraadpleegde 
informatiebronnen onjuist en/of onvolledig kunnen zijn, of dat er informatiebronnen met een 
afwijkende opinie zijn. 

De Beheerder verklaart eveneens dat hij, het Fonds en de Bewaarder voldoen aan de bij of krachtens de 
Wft gestelde regels. Het Informatiememorandum voldoet voorts aan de bij of krachtens de Wft 
gestelde regels. 

Voor alle in het Informatiememorandum geprognosticeerde rendementen geldt dat aan het deelnemen in het 
Fonds risico’s zijn verbonden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde 
resultaten en/of geprognosticeerde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. 

Uitsluitend de Beheerder is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van dit 
Informatiememorandum. Niemand is gerechtigd om door of namens de Beheerder en/of het Fonds 
enige informatie te verstrekken of enige verklaring af te leggen voor zover die informatie niet ook in het 
Informatiememorandum vermeld staat. Voorts mag de inhoud van het Informatiememorandum niet 
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Beheerder worden verspreid onder derden om 
andere redenen dan ter beoordeling van de daarin opgenomen investeringspropositie. 

De Beheerder heeft zich laten bijstaan door adviseurs. De verantwoordelijkheid van die adviseurs 
(jegens de Beheerder) is beperkt tot het terrein van hun expertise en tot het onderwerp van hun advies.  

Er wordt momenteel nog onderhandeld over de definitieve voorwaarden waaronder de Financiering ten 
behoeve van het Fonds wordt aangetrokken. 

De verstrekking en verspreiding van het Informatiememorandum en de uitgifte en/of het aanbod van 
Participaties kunnen in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan juridische beperkingen. De 
Beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schending dan ook van enige zodanige 
beperking. Verder geldt dat het aanbieden, verkopen en leveren van de Participaties evenzo 
onderworpen kan zijn aan (wettelijke) beperkingen voortvloeiende uit de Wet op het financieel toezicht 
("Wft"). De Beheerder verzoekt de belegger zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich 
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daaraan te houden. De Beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schending van enige 
zodanige beperking door de belegger of wie dan ook, ongeacht of deze een mogelijke houder is van de 
Participaties. 

In dit Informatiememorandum is een aanbod van rechten van deelneming in het Fonds opgenomen. 
Duinweide Investeringen NV staat als Beheerder onder gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële 
Markten ("AFM") en prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank ("DNB"). De AFM heeft 
Duinweide Investeringen NV een vergunning verstrekt als bedoeld in artikel 2:65 Wft. 

Het Informatiememorandum verschijnt alleen in de Nederlandse taal. Op het Informatiememorandum 
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

Alphen aan den Rijn, 30 september 2021 

Duinweide Investeringen NV 
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Kenmerken 

Gegevens vastgoedfonds 
Een portefeuille van 4 supermarkten en winkelcentra ten behoeve van de verhuur, verspreid over 
diverse locaties in Nederland, zijnde Barendrecht, Groningen, Losser en Maastricht. 

Financieel overzicht 
 Koopsom onroerende zaken EUR 24.575.000 K.K.  

 Kale huur (exclusief BTW) EUR 1.719.787 per jaar (Jaar 1) 

 Kapitalisatiefactor k.k. 14,8  

 Fondsomvang EUR 29.225.000 

 Bijeengebracht kapitaal EUR 15.725.000 

 629 Participaties van EUR 25.000 (minimale afname 4) 

 Externe Financiering EUR 13.500.000  

 Rekenrente Financiering 2,20% (jaar 1-6) en 4,50% (jaar 7-10) 

Rendementen gedurende de beoogde looptijd 
 Verwacht jaarlijks Direct Rendement 5,7% (na 2% periodieke aflossing op de Financiering) 

 Verwacht jaarlijkse Indirect rendement 0,4% 

 Verwacht jaarlijks gemiddeld Totaal rendement 6,1% 

 Verwachte Internal Rate of Return (IRR) 7,2% 

Kenmerken 
 Object Barendrecht, winkelcentrum met een Jumbo supermarkt 

 Object Groningen, een Jumbo supermarkt 

 Object Losser, een Albert Heijn supermarkt 

 Object Maastricht, winkelcentrum met een Albert Heijn supermarkt 

Planning 
 Inschrijving start na registratie van het Fonds bij de AFM en op de datum van het uitkomen 

van het Informatiememorandum. Inschrijving sluit zodra alle Participaties zijn toegewezen of 

de Beheerder dat bepaalt. 

 Geplande Emissiedatum Fonds is 1 november 2021. 
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1 Samenvatting 
“Vastgoed van uitsluitend goede kwaliteit, transparantie en volledig commitment door te handelen alsof de 
vastgoedportefeuille van ons is... Dat is waar Duinweide Investeringen NV als beheerder van vastgoedfondsen 
voor staat. Van de toonaangevende fondsaanbieders zijn wij één van de weinige aanbieders die substantieel 
deelneemt in haar eigen fondsen of een handelsfaciliteit beschikbaar stelt van 1 miljoen voor de groeifondsen. 
Wij garanderen de afname van het vastgoed en financieren de vastgoedportefeuille op eigen risico voor. In het 
fonds nemen wij diverse reserveringen op uit voorzichtigheidsoverwegingen. Het iets lagere rendement dat dit 
tot gevolg heeft, is daardoor een realistischer rendement en bovendien kunnen mogelijke tegenvallers 
gedurende de looptijd van het fonds beter opgevangen worden. Dit alles is uniek in Nederland. Hiermee laten 
we zien dat Duinweide Investeringen NV als beheerder maximaal betrokken is bij, en vertrouwen heeft in, het 
vastgoed waarin het fonds belegt. De bestuurders van Duinweide Investeringen hebben ruimschoots ervaring 
in de verwerving en het beheren van vastgoed en menen daardoor over de juiste kennis en expertise te 
beschikken om de juiste winkels, winkelcentra en woningen te selecteren en de fondsen degelijk te 
structureren.” 

1.1 Duinweide Investeringen NV 
Beheerder Duinweide Investeringen NV biedt u aan om te investeren in Burgwijck Vastgoed ("Fonds"). 
Het Fonds belegt een portefeuille van 4 supermarkten en winkelcentra ten behoeve van de verhuur, 
verspreid over Nederland. 

1.2 Beleggingsbeslissing 
Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het Informatiememorandum. Iedere 
beslissing om te beleggen, moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele 
Informatiememorandum met bijlagen door een potentiële Participant. De Beheerder kan wettelijk 
aansprakelijk worden gesteld, doch enkel indien de samenvatting die samen met de andere delen van 
het Informatiememorandum wordt gelezen, misleidend, onjuist of inconsistent is, of indien de 
samenvatting gelezen in samenhang met de andere delen van het Informatiememorandum, niet de 
kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in die effecten te investeren. 

1.3 Verwachte opbrengsten 
De beleggingshorizon is zeven tot tien jaar en naar verwachting zal het gemiddeld Direct rendement 
van het Fonds 5,7% per jaar zijn (na 2% periodieke aflossing op de Financiering). Na afloop van elk 
kwartaal wordt de uitkering per Participatie uitbetaald. In jaar één is de verwachte rendementsuitkering 
5,3%. Het verwachte Gemiddeld totaalrendement (de som van het gemiddeld Direct rendement en het 
gemiddeld Indirect rendement) bedraagt 6,1% en de IRR bedraagt 7,2%. 

1.4 Bijeengebracht kapitaal 
Het Bijeengebracht kapitaal is EUR 15.725.000 verdeeld over 629 Participaties van EUR 25.000 elk. De 
Financieringsbehoefte (de som van de Fondsinvestering en de Kasgeldreserve van het Fonds) bedraagt 
EUR 29.225.000. 

1.5 Fiscaal optimaal 
In hoofdstuk 6 wordt uitleg gegeven over de fiscale aspecten van de belegging in het Fonds voor zowel 
box 3 beleggers, alsmede beleggers die via een vennootschap participeren.  
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1.6 Financieringsinformatie 
Door middel van het aangaan van een eerste bankhypotheek zal het Fonds met EUR 13.500.000 aan 
vreemd vermogen (de "Financiering") worden gefinancierd. Als zekerheid voor de Financiering wordt 
ten behoeve van de Financier een recht van hypotheek op de Objecten gevestigd en worden de huur- 
en verzekeringspenningen en overige bestandsdelen van het Fonds aan de Financier verpand. Bij 
eventuele tekorten kunnen de Participanten niet voor meer aangesproken worden dan voor het 
Bijeengebracht kapitaal. De Financiering bedraagt bij aanvang van het Fonds circa 46% van de 
financieringsbehoefte van het Fonds en 54% van de door Financier getaxeerde waarde van de 
Objecten. 

1.7 Juridische structuur 
Het Fonds is een closed-end beleggingsinstelling (een fonds voor gemene rekening) en is aangegaan 
onder Nederlands recht. Het Fonds kwalificeert als alternatieve beleggingsinstelling in de zin van de 
AIFM Richtlijn. Het Fonds is niet beursgenoteerd; de Participaties zijn echter wel (beperkt) 
verhandelbaar. Beleggers kunnen deelnemen in het Fonds door het verkrijgen van Participaties. 

Als Beheerder treedt Duinweide Investeringen NV op, welke zal optreden voor en ten behoeve van alle 
Participanten. De Beheerder zal de Objecten goed onderhouden, heeft direct contact met de huurder 
en streeft naar een maximale waardecreatie op de lange termijn voor de Participanten. 

De Participanten zijn niet aansprakelijk voor verbintenissen die het Fonds aangaat. Participanten 
dragen niet verder bij in het verlies dan tot het bedrag van hun inleg. Meer informatie hierover vindt u 
in hoofdstuk 7, ‘Fondsstructuur, beheer en governance’. 

1.8 Procedure inschrijving 
Wanneer u belangstelling heeft voor deelname in het Fonds, dan kunt u zich aanmelden via het 
persoonlijk portaal Mijn Duinweide op de Website. Participanten kunnen zowel natuurlijke personen 
als rechtspersonen zijn. De toewijzing op de inschrijving wordt bepaald door de volgorde van 
binnenkomst. Na inschrijving op Mijn Duinweide beslist de Beheerder over definitieve toewijzing. 

1.9 Looptijd van de belegging 
De juridische looptijd van het Fonds is onbepaald. De verwachte looptijd van het Fonds is echter zeven 
tot tien jaar. De duur is afhankelijk van het meest optimale moment van verkoop van de Objecten. Het 
Fonds wordt ontbonden bij besluit van de Beheerder na voorafgaande goedkeuring van de vergadering 
van Participanten. 

1.10 Risico’s 
Aan het beleggen in vastgoed zijn risico’s verbonden. Deze risico’s kunnen nadelige gevolgen hebben 
voor het geprognosticeerde rendement en voor de ingelegde gelden van de Participant. De waarde van 
de belegging kan zowel stijgen als dalen en de mogelijkheid bestaat dat Participanten minder 
terugkrijgen dan zij hebben ingelegd of dat zelfs de inleg geheel verloren gaat. De belangrijkste risico’s 
zijn waardedaling, leegstand en financiering. Hierover leest u meer in hoofdstuk 3, ‘Risico’s’. 

1.11 Toezicht 
Het Fonds kwalificeert als alternatieve beleggingsinstelling in de zin van de AIFM Richtlijn. In dit 
Informatiememorandum is een aanbod van Participaties opgenomen. Duinweide Investeringen NV 
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staat als beheerder onder toezicht van de AFM en DNB waarbij de AFM een vergunning heeft verleend 
op grond van artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht (Wft) teneinde op te 
treden als Beheerder van beleggingsinstellingen in de zin van artikel 1:1 Wft. 
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2 Definities 
In onderstaande lijst staan op alfabetische volgorde de definities vermeld van begrippen die in het 
Informatiememorandum worden gebruikt. De begrippen beginnen met een hoofdletter en hebben, 
tenzij uit de context uitdrukkelijk anders blijkt, de betekenis zoals die hieronder is weergegeven. 
Definities in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis in het meervoud en vice versa. 

2.1 Aankoopkosten 
De aan de verwerving van de Objecten gerelateerde kosten, zoals makelaarskosten en notariskosten. 

2.2 Administrateur 
IQ EQ Financial Services BV, statutair gevestigd te Amsterdam, zal zorgdragen voor de administratie 
en de registratie van nieuwe Participanten en de overdracht van Participaties. 

2.3 Aankoopprijs 
De prijs die het Fonds heeft betaald voor de aankoop van een Object, exclusief kosten koper (k.k.). 

2.4 AFM 
De Stichting Autoriteit Financiële Markten, belast met het toezicht op het Fonds overeenkomstig de 
Wft. 

2.5 AIFM Richtlijn 
De richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de 
Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010. 

2.6 Beheerder 
Duinweide Investeringen NV, gevestigd aan de Henry Dunantweg 15, 2402 NM, Alphen aan den Rijn is 
de beheerder in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en belast met het 
beheer van het vermogen van het Fonds. De Beheerder is in ieder geval verantwoordelijk voor (i) het 
portefeuillebeheer en het risicobeheer van het Fonds en (ii) de taken als bepaald in en met 
inachtneming van het daaromtrent in de Fondsvoorwaarden bepaalde. De Beheerder heeft een 
vergunning in de zin van artikel 2:65 van de Wft om beleggingsinstellingen te beheren. 

2.7 Beleggingskader 
Het kader waarbinnen het Fonds moet opereren om de beleggingsdoelstellingen van het Fonds te 
kunnen realiseren en waarbinnen het doel van het Fonds nader wordt ingevuld. 

2.8 Bewaarder 
IQ EQ Depositary BV, statutair gevestigd te Amsterdam, is belast met de bewaring van de Fondsactiva. 

2.9 Bijeengebracht kapitaal 
Het door de Participanten bijeengebracht kapitaal. 

2.10 Bijlage 
Een bijlage bij het Informatiememorandum. 
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2.10.1 Brugfinanciering 
De door meerdere leningsgevers verstrekte brugfinanciering aan Stichting Juridisch Eigenaar Burgwijck 
Vastgoed ten behoeve van de aankoop van de Objecten, met een totale hoofdsom van 
EUR 13.600.000. 

2.11 Bruto aanvangsrendement (BAR) 
Bruto huurinkomsten van het eerste exploitatiejaar (op jaarbasis) gedeeld door de Aankoopprijs. 

2.12 Bruto huuropbrengsten 
Alle gefactureerde opbrengsten voor het gebruik van de Objecten, exclusief servicekosten die aan 
huurders worden doorbelast. 

2.13 Cashflow 
De kasstroom die de beweging in de liquiditeit van het Fonds weergeeft. 

2.14 Debt Yield 
De netto huurinkomsten gedeeld door de hoofdsom van de lening. 

2.15 Direct rendement 
Het begrote Exploitatieresultaat van de Objecten gedeeld door de Emissieprijs, uitgedrukt in een 
percentage. Deze maatstaf houdt geen rekening met de tijdswaarde van geld. Het gemiddeld Direct 
rendement wordt berekend over een periode van tien jaar.  

2.16 DNB 
De Nederlandsche Bank N.V. 

2.17 Duinweide Investeringen 
Duinweide Investeringen NV, gevestigd aan de Henry Dunantweg 15, 2402 NM, Alphen aan den Rijn, 
zijnde de Beheerder van het Fonds. 

2.18 Duurzaamheidsrisico 
Een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich 
voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan 
veroorzaken. 

2.19 Duurzaamheidsfactoren 
Ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding 
van corruptie en van omkoping. 

2.20 Emissiedatum 
De datum waarop de Participaties zullen worden toegekend aan de Participanten. Naar verwachting 
zullen de Participaties worden toegekend op of omstreeks 1 november 2021 of zoveel eerder als op alle 
Participaties is ingeschreven. 

2.21 Emissieprijs 
Het bedrag (exclusief Emissievergoeding) dat door een Participant dient te worden voldaan bij 
toekenning van Participaties, zijnde EUR 25.000 per Participatie. 



 
 

 
 

12
 /

 8
5 

2.22 Emissievergoeding 
De vergoeding die de Participant aan de Beheerder dient te betalen als bijdrage in de emissiekosten. De 
Emissievergoeding bedraagt ten minste 1,5% van de Emissieprijs. 

2.23 ESG 
Milieu, maatschappij en corporate governance (environmental, social and governance). 

2.24 Exploitatiekosten 
De kosten die direct zijn verbonden met en toe te rekenen zijn aan de verkrijging van Bruto 
huuropbrengsten uit de Objecten. Hieronder vallen onder andere het onderhoud, eigenaarslasten 
(verzekeringen, lokale belastingen), revitaliseringkosten, adviseurskosten, 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, niet verrekenbare btw en vastgoedbeheervergoeding.  

2.25 Exploitatieresultaat 
Het resultaat dat wordt behaald met de exploitatie van de Objecten. Dit wordt bepaald door de totale 
opbrengsten (waaronder huuropbrengsten, rentebaten en reservering leegstand of huurfrictie) te 
verminderen met de exploitatiekosten (waaronder eigenaarslasten, onderhoud en beheervergoeding) 
afschrijvingen en financieringslasten (waaronder financieringsrente en aflossing). 

2.26 Financier 
De bank waarvan vreemd vermogen ten behoeve van het Fonds wordt aangetrokken, zijnde een grote 
Nederlandse of Duitse bank. 

2.27 Financiering 
De door de Financier aan het Fonds verstrekte hypothecaire lening(en) ter financiering van de 
Objecten. 

2.28 Fonds 
Het vermogen onder de naam Burgwijck Vastgoed, waarin ter collectieve belegging gevraagde of 
verkregen gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen en ten laste waarvan overeenkomsten 
en verplichtingen zijn of worden aangegaan teneinde de Participanten in de opbrengst daarvan te doen 
delen. 

2.29 Fondsactiva  
De goederen die door Stichting Juridisch Eigenaar voor het Fonds worden gehouden. 

2.30 Fondsbeheer 
De door de Beheerder te verrichten werkzaamheden ten behoeve van het Fonds waaronder begrepen 
de benoeming van een bewaarder in de zin van de AIFM-Richtlijn en de uitwisseling van informatie 
met deze bewaarder die noodzakelijk wordt geacht om de bewaarder in staat te stellen zijn taken met 
betrekking tot het Fonds uit te oefenen, het opstellen van de jaarlijkse Begroting, de benoeming van de 
externe taxateur voor de jaarlijkse waardering van de Objecten, de communicatie aan de Participanten 
over de gang van zaken bij het Fonds, het jaarlijks opstellen van een (half)jaarverslag voor het Fonds 
en het verzorgen van alle overige rapportages en het verstrekken van inlichtingen over het Fonds aan 
derden, zijnde onder meer de toezichthouders de AFM en/of DNB. 
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2.31 Fondsinvestering 
Het totale bedrag van de investeringen door het Fonds bestaande uit de Verkrijgingsprijs en de 
Initiatiekosten die toe te rekenen zijn aan de Objecten. 

2.32 Fondspassiva  
De verplichtingen en schulden die door of namens het Fonds worden aangegaan. 

2.33 Fondsvoorwaarden 
De voorwaarden van het Fonds, zijnde de overeenkomst tot wijziging en vaststelling voorwaarden van 
beheer en bewaring Burgwijck Vastgoed zoals deze in concept als bijlage A aan het 
Informatiememorandum is gehecht en zoals deze Fondsvoorwaarden te eniger tijd zullen gelden. 

2.34 ICR 
Interest Coverage Ratio. De Bruto huuropbrengsten (over de voorgaande drie maanden) die het Fonds 
daadwerkelijk heeft ontvangen met betrekking tot de Objecten, gedeeld door de rente die het Fonds (in 
de voorgaande drie maanden) was verschuldigd uit hoofde van de Financiering. 

2.35 Indicatieve handelskoers 
De koers gelijk aan de Emissieprijs die door de Beheerder wordt gecorrigeerd indien, op basis van de 
jaarlijkse taxaties van de Objecten, sprake is van een waardedaling van de Objecten ten opzichte van de 
Aankoopprijs van de Objecten van meer dan 10% aan het einde van een jaar. 

2.36 Indirect rendement 
De begrote ongerealiseerde waardeverandering van de Objecten na afschrijving van de Aankoopkosten 
en Initiatiekosten, rekening houdend met de Verkoopkosten en de Performance fee, gedeeld door de 
Emissieprijs, uitgedrukt in een percentage. Deze maatstaf houdt geen rekening met de tijdswaarde van 
geld. Het gemiddeld Indirect rendement wordt berekend over een periode van tien jaar. 

2.37 Informatiememorandum 
Het onderhavige document dat beschikbaar is gesteld voor potentiële beleggers in het Fonds en de 
daarvan integraal en onlosmakelijk deel uitmakende Bijlagen. Dit document heeft onder meer ten doel 
het verstrekken van de op grond van de AIFM Richtlijn openbaar te maken en te verstrekken 
informatie.  

2.38 Initiatiekosten 
De kosten gemaakt door het Fonds bij aanvang van het Fonds. Dit zijn: advieskosten, taxatiekosten, de 
Selectie- en structureringsvergoeding, marketingkosten en kosten in verband met het opstellen van dit 
Informatiememorandum, vergoeding voor het Plaatsingskantoor, juridische- en toezichtrechtelijke 
advieskosten, financieringskosten en niet verrekenbare btw. Deze kosten houden verband met de 
toekenning van Participaties om de aankoop van de Objecten te financieren. 

2.39 Intrinsieke waarde 
Het verschil tussen de Fondsactiva en de Fondspassiva, van tijd tot tijd vastgesteld door of namens de 
Beheerder op basis van waarderingsgrondslagen en methoden als vermeld in Hoofdstuk 9. 

2.40 Internal Rate of Return, IRR 
Het jaarlijks rendementspercentage dat een maatstaf is voor het effectieve rendement, waarbij 
rekening wordt gehouden met de hoogte en het tijdstip van toekenning van Participaties en de betaling 



 
 

 
 

14
 /

 8
5 

van rente en aflossingen van de Financiering(en). Bij deze methode is de contante waarde van de 
uitkeringen aan de Participanten gedurende de (beoogde) looptijd van het Fonds precies gelijk aan de 
Emissieprijs die is ingelegd door de Participant. 

2.41 Jaarrekening 
De jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW. 

2.42 Jaarstukken 
Het Jaarverslag, de jaarrekening alsmede de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 lid 1 BW. 

2.43 Jaarverslag 
Het jaarverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW. 

2.44 Kapitalisatiefactor 
De Aankoopprijs gedeeld door de Bruto huuropbrengsten van de Objecten. 

2.45 Kasgeldreserve 
Het vrije beschikbare kasgeld dat gebruikt wordt voor aanvullingen of inhoudingen op de 
rendementsuitkeringen.  

2.46 Loan-to-value (LTV) 
De verhouding tussen de omvang van de Financiering en de getaxeerde waarde van de Objecten. 

2.47 Mijn Duinweide 
Het persoonlijke webportaal van iedere Participant op de Website, waarmee iedere Participant inzicht 
heeft in zijn of haar belegging in het Fonds en de informatie die de Beheerder over het Fonds heeft 
gepubliceerd, zoals belangrijke mededelingen, begrotingen, (half)jaarverslagen, notulen en 
kwartaalrapportages. 

2.48 Netto-verkoopresultaat 
Het resultaat dat wordt gerealiseerd bij de verkoop van (een van) de Objecten en welk resultaat wordt 
berekend door de verkoopprijs van (het betreffende deel van) de Objecten te verminderen met de 
Fondsinvestering en de Verkoopkosten, exclusief eventuele investeringen die gedurende de looptijd 
van het Fonds zijn geactiveerd, en exclusief eventuele afschrijvingen en herwaarderingen die 
gedurende de looptijd van het Fonds hebben plaatsgevonden.  

2.49 Object(en) 
Alle objecten die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille van het Fonds, zijnde: Object 
Barendrecht, Object Groningen, Object Losser en Object Maastricht. 

2.50 Object Barendrecht 
Een winkelcentrum gelegen aan de Middenbaan 24 en Onderlangs 24-44 te Barendrecht met een totale 
oppervlakte van circa 4.761 m2 BVO, met daarin gelegen onder andere een Jumbo supermarkt. 

2.51 Object Groningen 
Een Jumbo supermarkt gelegen aan de Wilhelminakade 20-21 te Groningen met een totale oppervlakte 
van 2.140 m2 BVO. 
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2.52 Object Losser 
Een Albert Heijn supermarkt gelegen aan de Langekamp 8-10 te Losser met een totale oppervlakte van 
1.265 m2 BVO. 

2.53 Object Maastricht 
Een winkelcentrum gelegen aan het Plein 1992 te Maastricht met een totale oppervlakte van circa 2.858 
m2 BVO, met daarin gelegen onder andere een Albert Heijn supermarkt. 

2.54 Overeenkomst "Verklaring van deelname in Burgwijck Vastgoed" 
De (digitale) verklaring in de vorm zoals bepaald door de Beheerder, te gebruiken voor de inschrijving 
op Participaties en waarin de voorwaarden voor en de wijze van toetreding tot het Fonds wordt 
overeengekomen en bevestigd. 

2.55 Participant 
Een (natuurlijk of rechts)persoon die deelneemt in het Fonds door het houden van 4 of meer 
Participaties. 

2.56 Participatie 
Een participatie op naam in het Fonds vertegenwoordigend de economische gerechtigdheid tot het 
Fonds. 

2.57 Performance fee 
De door het Fonds aan de Beheerder te betalen vergoeding bij (i) verkoop van een Object, danwel (ii) 
wanneer het Fonds zodanig wordt geherstructureerd dat de samenstelling van de belegging(en) wordt 
gewijzigd en de Participanten de mogelijkheid krijgen hun Participaties te verkopen, gelijk aan 
vijfentwintig procent (25%) van het (fictieve) Netto-verkoopresultaat, mits het cumulatieve (fictieve) 
Netto-verkoopresultaat van de Objecten tezamen positief is. 

2.58 Plaatsingskantoor 
Een plaatsingskantoor, zijnde voor dit Fonds alleen First Table Asset Consultants BV, met adres 
Tielweg 16, 2803 PK Gouda, die de plaatsing van de Participaties begeleidt. FTAC heeft een vergunning 
volgens 2:96 Wft om op te treden als beleggingsonderneming voor beleggingsdiensten waarbij 
inbegrepen het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie. 

2.59 Revitalisatiekosten 
Een reservering die is opgenomen in de prognose ten behoeve van een revitalisatie of groot onderhoud 
van een Object. 

2.60 Selectie- en structureringsvergoeding 
Een door de Beheerder aan het Fonds in rekening te brengen vergoeding, gelijk aan 3,1% van de 
Aankoopprijs (exclusief btw). Deze vergoeding bestaat uit (i) 2,1% voor de door de Beheerder verrichte 
selectie- en initiatiewerkzaamheden en het structureren van het Fonds en (ii) 1,0% voor het risico dat 
de Beheerder loopt gedurende het aankoopproces van de Objecten en het risico dat hij loopt voor het 
geval de Participaties niet (geheel) worden verkocht, bijvoorbeeld door moeilijke 
marktomstandigheden.  
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2.61 Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR) 
Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over 
duurzaamheid in de financiële dienstensector. 

2.62 Stichting Juridisch Eigenaar 
Stichting Juridisch Eigenaar Burgwijck Vastgoed, een stichting, statutair gevestigd te Alphen aan den 
Rijn, met adres: 2402 NM Alphen aan den Rijn, Henry Dunantweg 15, handelsregisternummer: 
82092311, zijnde degene die namens het Fonds juridisch eigenaar is van of juridisch gerechtigd is tot 
de Objecten en alle overige goederen die tot het Fonds behoren. 

2.63 Totaal rendement 
De som van het Direct rendement en het Indirect rendement. Het gemiddeld Totaal rendement wordt 
berekend over een periode van 10 jaar. 

2.64 Vastgoedbeheer 
Het dagelijks beheer van de Objecten, bestaande uit het administratief, commercieel en technisch 
beheer van de Objecten. Dit beheer betreft onder andere het incasseren van de huuropbrengst, het 
toezien op tijdige betaling van de huurpenningen en het plannen en (laten) uitvoeren van dagelijks en 
groot onderhoud. 

2.65 Vergadering van Participanten 
Een vergadering van Participanten zoals bedoeld in artikel 19 van de Fondsvoorwaarden. 

2.66 Verkoopkosten 
De kosten bij de verkoop van een Object, bestaande uit: 

I. een begeleidingsfee voor de Beheerder van 1,25% (exclusief btw) over de verkoopprijs van het 
betreffende (deel van het) Object; en 

II. eventuele bijkomende advieskosten en/of boetes bij vervroegde aflossing ter zake van de 
Financiering, welke kosten worden begroot op 0,25% (exclusief btw) van de verkoopprijs van 
het betreffende (deel van het) Object. 

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen de onder (II) vermelde kosten hoger of lager uitvallen. De 
Beheerder zal de werkelijk gemaakte kosten onder (II) aan het Fonds in rekening brengen. Indien de 
Beheerder voor de verkoop van een Object een makelaar in de arm moet nemen, zullen die kosten uit 
de hiervoor onder (I) vermelde begeleidingsfee worden betaald.  

2.67 Verkrijgingsprijs 
De Aankoopprijs verhoogd met Aankoopkosten betreffende de verkrijging van een Object. 

2.68 Vreemd vermogen 
Het totaal van de door het Fonds geleende bedragen, waaronder in ieder geval wordt verstaan de 
Financiering. 

2.69 Website 
De website van de Beheerder www.duinweide.nl. 
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2.70 Werkdag 
Een dag van de week van maandag tot en met vrijdag waarop zowel in Nederland gevestigde banken als 
de Beheerder geopend zijn. 

2.71 Wft 
De Wet op het financieel toezicht, houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het 
toezicht daarop, alsmede wijzigingen, zoals deze luidt op de datum van het Informatiememorandum. 
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3 Risico’s 
Aan het beleggen in vastgoed zijn risico’s verbonden. Het intreden van deze risico’s kan de financiële 
positie van het Fonds en daarmee de waarde van- en het rendement op de Participaties negatief 
beïnvloeden. De mogelijkheid bestaat dat beleggers minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. 

In dit hoofdstuk staan de materiële risico’s beschreven die verbonden zijn aan een investering in het 
Fonds. Onderstaande risicofactoren zijn omstandigheden die zich mogelijk zouden kunnen voordoen. 
De risico’s zijn per categorie opgenomen in de volgorde van waarschijnlijkheid waarin zij zich 
voordoen, waarvan het meest waarschijnlijke risico als eerste is opgenomen. 

Mogelijke kopers van Participaties wordt geadviseerd deskundig financieel, juridisch en fiscaal advies 
in te winnen zodat – gegeven de persoonlijke inkomens- en vermogenspositie van de individuele 
belegger – het risicoprofiel van het Fonds individueel gewogen kan worden in de investeringsbeslissing 
van de belegger. 

3.1 Risico’s verbonden aan de (financierings-)structuur van het Fonds 

3.1.1 Renterisico 
Het Fonds sluit een Financiering af met een gefixeerde rente voor een periode van ten minste zeven 
jaar. Na de rentevaste periode moet er een nieuwe Financiering worden overeengekomen. De rente 
voor deze nieuwe financiering zal dan afhankelijk zijn van de op dat moment geldende marktcondities 
en de taxatiewaarde van het onderpand. De nieuwe rente kan hierdoor hoger uitvallen dan de 
rentebedragen waar de prognose van het Fonds als weergegeven in paragraaf 5.11.1 nu van uitgaat. In 
verband met onvoorziene omstandigheden zoals COVID-19 kunnen de risico-opslagen die de bank in 
rekening brengt bij een nieuwe Financiering hoger zijn.  

Een stijgende marktrente kan op meerdere manieren een negatief effect hebben op de 
beleggingsresultaten, omdat: 

 bij een hogere rente de financieringslasten van het Fonds zullen toenemen; en 
 een stijging van de rente mogelijk zal leiden tot dalende onroerendgoedprijzen.  

 
Een stijgende marktrente zal dus een negatief effect hebben op de beleggingsresultaten van het Fonds. 

3.1.2 Aflossingsrisico 
Indien (i) het Fonds niet kan voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de Financiering, 
bijvoorbeeld indien de Loan-To-Value (LTV) van de Financiering hoger wordt dan met de Financier is 
overeengekomen of (ii) het debt yield (DY) convenant wordt geschonden door lagere netto 
huuropbrengsten (zie ook paragraaf 5.3 “Externe financiering”), heeft de Financier het recht een 
periodieke aflossing, of zelfs algehele aflossing van de Financiering te verlangen.  

Periodieke aflossing zal leiden tot een lager rendement, dan wel in geval van algehele aflossing tot 
verkoop van één of meerdere Object(en) in opdracht van de Financier. Ingeval een Object door de 
Financier wordt verkocht, betekent dit dat het Fonds met betrekking tot het betreffende Object geen 
huuropbrengsten meer zal ontvangen, waardoor het Direct rendement lager zal zijn dan verwacht of 
zelfs geheel ontbreekt. Ingeval een Object door de Financier wordt verkocht tegen een prijs die lager 
ligt dan de boekwaarde dan heeft dit een negatieve invloed op de Intrinsieke waarde van een 
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Participatie. (zie verkoopwaarderisico in paragraaf 3.3.3). De waarde van een Participatie kan hierdoor 
dalen tot beneden de oorspronkelijke inleg van een Participant. 

3.1.3 Herfinancieringrisico 
De beoogde looptijd van het Fonds overschrijdt de looptijd van de Financieringen waardoor een 
herfinancieringsrisico ontstaat. Het risico bestaat dat een Financier na afloop van de leningsduur 
besluit de lening niet te verlengen dan wel de lening alleen te willen verlengen tegen minder gunstige 
voorwaarden. De 'minder gunstige voorwaarden' kunnen inhouden dat de risico-opslagen die de bank 
in rekening brengt bij een herfinanciering hoger zijn. Een hoger rentetarief resulteert in een lager Direct 
rendement.  

Indien de Financier na afloop van de leningsduur besluit de lening niet te verlengen, dient de 
Financiering mogelijk te worden afgelost door de opbrengsten uit de verkoop van (een van) de 
Objecten. Dit kan leiden tot lagere dan verwachte uitkeringen, in geval de verkoopopbrengst lager is 
dan de waarde in het Informatiememorandum begroot na een periode van 10 jaar. 

3.1.4 Kostenrisico 
De 10-jaars prognoses zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van dit Informatiememorandum zijn 
gebaseerd op de veronderstellingen zoals weergegeven in dat hoofdstuk. Die veronderstellingen 
houden geen rekening met alle mogelijke situaties waarmee het Fonds kan worden geconfronteerd. De 
situaties waarmee het Fonds kan worden geconfronteerd en waarmee in de rendementsprognoses 
geen rekening is gehouden, omvatten onder meer de situaties waarin onvoorziene kosten (moeten) 
worden gemaakt die de begrote kosten (zie tabel "Geprognosticeerd Exploitatieresultaat en Direct 
rendement Objecten" in paragraaf 5.6) overstijgen. De werkelijke rendementen kunnen afwijken van de 
rendementsprognoses, aangezien de veronderstelde situaties en gebeurtenissen zich veelal niet op 
gelijke wijze zullen voordoen als is aangenomen. Ook onvoorziene kosten (zoals gerechtelijke kosten, 
niet-begrote onderhoudskosten of kosten als gevolg van onverzekerde schade) komen ten laste van het 
Fonds en kunnen daarmee nadelige gevolgen hebben voor het rendement van de Participanten. Het 
risico dat die onvoorziene kosten zodanig hoog zijn dat daardoor de rendementsprognoses niet 
worden gerealiseerd, is niet uit te sluiten. 

3.1.5 Risico impact COVID-19 
Door de huidige verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) kan de conjunctuur verslechteren. Voor 
het Fonds en voor een potentiële koper van een Object kan dit tot gevolg hebben dat het lastiger wordt 
om een Financiering aan te gaan. Indien het voor het Fonds danwel voor een potentiële koper van een 
Object, lastiger wordt om financieringen aan te gaan, zal de vraag naar vastgoed kleiner zijn, hetgeen 
een waarde drukkend effect heeft op de Objecten. Dit leidt tot een lager Indirect rendement voor de 
beleggers. 

3.1.6 Fiscaal risico 
De Fondsvoorwaarden zijn zodanig geredigeerd dat het Fonds voor belastingdoeleinden in beginsel als 
transparant wordt aangemerkt. Aan de Belastingdienst is gevraagd dit te bevestigen. Door de gekozen 
structuur is de fiscale positie van de Participanten en de fiscale behandeling van de Participatie(s) van 
grote invloed op het uiteindelijke rendement na belastingen. Door het meerjarig karakter van de 
belegging is de invloed van de belastingheffing op het Fonds en op het rendement van de Participaties 
onzeker. Het Fonds kan geconfronteerd worden met een wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke 
besluitvorming die financieel ongunstig voor de Participanten kan uitvallen. De fiscale behandeling van 
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een Participatie of een Participant kan in de loop der jaren door wijziging van fiscale wetgeving en/of 
nieuwe jurisprudentie negatief worden beïnvloed. Een en ander kan een negatieve invloed hebben op 
het Direct rendement. 

3.1.7 Risico wijziging in de wet- en regelgeving voor het Fonds 
De Objecten zijn onderworpen aan- en worden beïnvloed door wet- en regelgeving. Er kunnen 
wijzigingen of aanscherpingen van wet- en regelgeving plaatsvinden op het gebied van huur, milieu- en 
bodemverontreiniging, bestemmingsplannen, inrichtingseisen en veiligheidsvoorschriften. Een 
voorbeeld hiervan is dat de overheid (vergelijkbaar met kantoren) eisen zal stellen aan het energielabel 
c.q. verduurzamen van Objecten. Dit kan een directe invloed hebben op de verhuur- en 
verkoopmogelijkheden van de Objecten, en daarmee ook op het rendement. Het Fonds kan hierdoor 
met hogere onderhoudskosten geconfronteerd worden, die een nadelig effect hebben op het 
Exploitatieresultaat. 

3.2 Risico’s verbonden aan de markt waarin het Fonds opereert 

3.2.1 Marktrisico 
Het Fonds is actief op de Nederlandse markt en koopt uitsluitend vastgoed aan in Nederland. Het 
marktrisico ziet op het algemene economische klimaat waarin de vastgoedmarkt zich bevindt en heeft 
een grote invloed op de waardeontwikkeling van vastgoed. Het economisch klimaat is zowel van 
invloed op de vraag naar en het aanbod van het vastgoed als op de verhuurmarkt. In het geval van 
verminderde vraag bij een minimaal gelijkblijvend aanbod zal de waarde van het vastgoed onder druk 
komen te staan.  

Het marktrisico kan tot gevolg hebben dat (een deel van) de Objecten niet, of niet tegen acceptabele 
voorwaarden, kan/kunnen worden verkocht door de marktomstandigheden op dat moment, waardoor 
de Beheerder niet in staat zal zijn de beleggingsportefeuille van het Fonds adequaat te beheren en 
uiteindelijk het vermogen van het Fonds niet zal kunnen worden vereffend en/of het Fonds niet kan 
worden beëindigd. 

3.2.2 Risico vermindering aantal supermarktketens 
Het risico bestaat dat door marktontwikkelingen het aantal supermarktketens verder verminderd. 
Hierdoor zou in de toekomst verminderde concurrentie kunnen ontstaan op de verhuurmarkt 
waardoor huurprijzen onder druk komen te staan. Tevens bestaat het risico dat door fusie bepaalde 
supermarktformules verdwijnen. 

3.2.3 Risico van stijgende online (supermarkt)bestedingen 
De inkomsten van het Fonds bestaan grotendeels (62%) uit de huurinkomsten van supermarkten en 
deels (30%) uit de huurinkomsten van non-food retail. Als het aandeel online (supermarkt)bestedingen 
(verder) groeit, kan dat leiden tot een lagere omzet in de fysieke supermarkt of winkel. Een lagere 
winkelomzet kan ertoe leiden dat de huurder van een Object problemen krijgt om de huur aan het 
Fonds te betalen waardoor een lagere huurprijs tot stand zal moeten komen of leegstand kan ontstaan. 
Dit zal een negatief effect hebben op de huurinkomsten en de waarde van de Objecten, hetgeen zal 
leiden tot een lager Direct- en Indirect rendement, wat is uitgewerkt in het leegstandsrisico (paragraaf 
3.3.1), verkoopwaarderisico (3.3.3) en aflossingsrisico (3.1.2). 
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3.2.4 Risico wegvallen supermarktbestemming 
Het risico bestaat dat de supermarktbestemming in een bestemmingsplan van een locatie verdwijnt. 
Bij het wegvallen van de supermarktbestemming wordt het risico van leegstand groter en kan de 
waarde van het Object dalen. 

3.2.5 Overheidsrisico 
Het Fonds worden geconfronteerd met een wetswijziging, nieuwe regelgeving en/of politieke 
besluitvorming. Dit kan juridisch, financieel en/of fiscaal ongunstig voor het Fonds uitvallen, omdat 
het Fonds bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met hogere kosten of belastingen, en hierdoor een lager 
rendement realiseert.  

3.2.6 Inflatierisico 
Inflatie is afhankelijk van verschillende economische factoren en heeft invloed op het Direct rendement 
van het Fonds. Als de inflatie in werkelijkheid lager blijkt te zijn dan de in de prognose gehanteerde 
percentages (gemiddeld 1,68%), bestaat de kans dat het Direct rendement lager uitvalt dan 
geprognosticeerd. 

Inflatie kan verder invloed hebben op het Indirect rendement. Doordat de huuropbrengsten zijn 
gekoppeld aan de jaarlijkse indexatie (gemiddeld 1,68%), is het mogelijk dat de huuropbrengsten bij 
verkoop van (een van) de Objecten niet de geprognosticeerde waarde heeft behaald. Indien bij verkoop 
wordt uitgegaan van eenzelfde kapitalisatiefactor als bij aankoop, kan de verkoopwaarde lager zijn dan 
aangegeven in dit Informatiememorandum. 

De inflatie heeft tot slot ook gevolgen voor het kostenniveau voor het Fonds. Over het algemeen zullen 
de kosten stijgen bij een hogere inflatie. Het risico bestaat dat de kosten voor het Fonds hoger zullen 
uitvallen als gevolg van de inflatie. 

In de tabel "Inflatie" onder 0 is opgenomen dat het gemiddeld Totaal rendement over een periode van 
10 jaar daalt met 1,10% bij een gemiddelde inflatie van 1,18%. 

3.3 Risico’s verbonden aan de Objecten waarin het Fonds belegt 

3.3.1 Leegstandsrisico 
Indien een huurovereenkomst van een Object eindigt of wordt opgezegd, en er nog geen nieuwe 
huurder is gevonden – dan kan dit leiden tot leegstand. Leegstand leidt tot inkomstenderving en 
mogelijkerwijs additionele kosten voor het Fonds. Bij langdurige niet nakoming dan wel blijvende 
onmogelijkheid tot nakoming van de verplichtingen door een huurder van een Object, zal de Beheerder 
veelal naar een nieuwe huurder omzien en het gehuurde moeten laten ontruimen. Leegstand van een 
of meerdere Objecten heeft een negatieve invloed op het Exploitatieresultaat. 

3.3.2 Debiteurenrisico 
De inkomsten van het Fonds zullen bestaan uit de Bruto huuropbrengsten. Hoewel de 
kredietwaardigheid van een huurder vooraf wordt onderzocht, sluit dit echter niet uit dat een huurder 
op een bepaald moment de huurtermijnen niet (tijdig) kan voldoen. Bij langdurige niet-nakoming (na 3 
maanden) zal het Fonds bij de rechter om ontbinding vragen van het huurcontract zodat tot 
ontruiming van het gehuurde Object kan worden overgegaan. Niet juiste, tijdige of volledige nakoming 
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door huurders van hun financiële verplichtingen aan het Fonds, zal vermoedelijk een negatieve invloed 
hebben op het Exploitatieresultaat. 

Tevens bestaat het risico dat winstgevendheid van huurders (de winkeliers) in het algemeen zal 
afnemen, bijvoorbeeld door de huidige stijgende trend van online verkopen en laag 
consumentenvertrouwen. Bij een dalende winstgevendheid in algemene zin zal de huurprijs die 
winkeliers kunnen of willen betalen voor hun huisvesting afnemen. Hierdoor kunnen de huurprijzen die 
gerealiseerd worden door het Fonds, en daardoor ook het Exploitatieresultaat, in negatieve zin 
beïnvloed worden. 

3.3.3 Verkoopwaarderisico 
Wanneer een Object wordt verkocht, kan, in verband met een verslechterde economische situatie op de 
Nederlandse vastgoedmarkt, de verkoopwaarde lager zijn dan de geprognosticeerde verkoopprijs als 
vermeld in tabel "Verkoopprijs" in paragraaf 5.11.3. Het is daarmee mogelijk dat een of meerdere 
Object(en) worden verkocht tegen een lagere prijs dan de Aankoopprijs. Dit kan een negatieve invloed 
hebben op het Indirect rendement.  

De verkoopwaarde van een Object wordt uitgedrukt in BAR. De BAR (bruto aanvangsrendement) wordt 
bij de aan- en verkoop van objecten gebruikt om het aanvangsrendement van de koper aan te duiden. 
Wanneer een Object tegen een bepaalde BAR wordt verkocht, betreft de BAR (in procenten uitgedrukt) 
de uitkomst van (i) de huuropbrengst in het laatste exploitatiejaar van het betreffende Object gedeeld 
door (ii) de verkoopprijs van het betreffende Object.  

In de tabel "Verkoopprijs" in paragraaf 5.11.3 is opgenomen wat het effect is van een lagere of hogere 
verkoopwaarde op het gemiddeld Indirect rendement (en hiermee het gemiddeld Totaal rendement). 
Hieruit blijkt dat een 0,5% hogere BAR resulteert in een 1,3% lager gemiddeld Totaal rendement. 

De Beheerder kan op ieder moment besluiten tot verkoop van één of meerdere Object(en). Voor 
verkoop geldt dat er sprake moet zijn van een onafhankelijke taxatie van het Object. 

3.3.4 Risico’s omtrent onverzekerde schade 
Het Fonds heeft een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij een bekende verzekeraar 
en daarmee is het Fonds verzekerd tegen voorkomende risico’s, zoals brand- en waterschade, en de 
hieruit voortvloeiende huurderving voor een periode van minimaal twaalf maanden. Sommige schades, 
bijvoorbeeld als gevolg van een natuurramp, terreur of oorlog of misbruik door huurder, zijn beperkt of 
niet te verzekeren en komen (deels) voor rekening en risico van het Fonds. De waarde van de grond en 
het debiteuren- en leegstandsrisico zijn niet verzekerd en daarnaast heeft elke verzekering een eigen 
risico per schadegeval. Een en ander kan een negatieve invloed hebben op het Exploitatieresultaat en 
heeft als resultaat dat het Totaal rendement lager zal uitvallen dan geprognosticeerd. 

3.4 Risico’s verbonden aan de Participaties 

3.4.1 Risico beperkte verhandelbaarheid 
Het Fonds is closed-end, dat betekent dat het Fonds niet verplicht is tot het inkopen van Participaties. 
Het Fonds is niet beursgenoteerd, de Participaties zijn echter wel verhandelbaar doordat ze in 
bepaalde omstandigheden door het Fonds kunnen worden ingekocht. Participaties kunnen niet worden 
overgedragen, tenzij (i) door middel van inkoop door Stichting Juridisch Eigenaar overeenkomstig het 
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in artikel 14 van de Fondsvoorwaarden bepaalde of (ii) aan bloed- en aanverwanten van de Participant 
in de rechte linie. De Beheerder heeft weliswaar de discretionaire bevoegdheid te besluiten tot inkoop 
van Participaties, maar is daar niet toe verplicht als een Participant daartoe verzoekt.  

Daarnaast heeft het Fonds een beoogde looptijd van zeven tot tien jaar. Het is nu niet voorzien 
wanneer de Objecten worden verkocht. Het is ook de discretionaire bevoegdheid van de Beheerder om 
de huidige structuur van het Fonds te wijzigen. Het is dus nu niet te voorzien wanneer een Participant 
zijn inleg terugkrijgt. Daarom dient elke belegger voor zich het risico in te schatten dat verbonden is 
aan de beperkingen in de mogelijkheid tot overdracht van de Participaties (beperkte liquiditeit van de 
Participaties). De illiquiditeit van de Participaties kan een drukkend effect hebben op de waarde 
daarvan. 

3.4.2 Risico platform Administrateur 
De administratie en de registratie van nieuwe Participanten en de overdracht van Participaties vindt 
plaats via een digitaal platform dat wordt afgenomen van de Administrateur. 

Onderdeel van dit platform is het online portaal ‘Mijn Duinweide’. In de praktijk is ieder online portaal 
kwetsbaar voor digitale aanvallen, waardoor misbruik van data kan ontstaan. Misbruik zou onder 
andere kunnen resulteren dat persoonsgegevens van Participanten ongewenst in handen kunnen 
komen van derden of dat derden ongewenste opdrachten namens de Participant kunnen opgeven.  

Voor het gebruik van online platformen draagt ook de Participant een verantwoordelijkheid voor onder 
andere het beheer van de toegangscodes voor zijn “Mijn Duinweide”. Om Participanten zo veilig 
mogelijk gebruik te laten maken van dit platform, wordt Participanten geadviseerd om de meest 
actuele versie van beveiligingssoftware en de meest actuele versie van de populaire internetbrowsers te 
installeren en te gebruiken. Bij onveilig gebruik door de Participant van het platform loopt de 
Participant het risico dat onbevoegde derden zich toegang verschaffen tot het persoonlijke account van 
de Participant. Deze onbevoegde derden hebben dan inzicht in de persoonsgegevens van de 
Participant en kunnen namens de Participant opdrachten tot aan- en verkoop van Participaties 
opgeven.  
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4 Markt en vastgoedportefeuille 

4.1 Marktinformatie 
Supermarkten 

Supermarkten spelen een centrale rol in het dagelijks leven van de Nederlander. Van de 54 miljard euro 
consumentenbestedingen aan food, wordt ruim 70% uitgegeven in de supermarkt. De 
supermarktomzet heeft in 2020 ten gevolge van de corona-pandemie een groei van 11,2% gezien, met 
een totale omzet boven de 45 miljard. 1 

Volgens het economisch bureau van de ING zal deze extra omzetstijging naar verwachting, door de 
gedeeltelijke versoepelingen van onder meer de horeca, geleidelijk terugvloeien naar de verschillende 
sectoren2. Wel hebben de supermarkten over de gehele linie hun omzet ook vergroot door het 
verhogen van prijzen. Pas ruim na de Corona-periode zal duidelijk worden in hoeverre deze 
prijsverhogingen standhouden. 

De Europese markt voor supermarktvastgoed is tijdens de pandemie sterk gebleken, blijkt uit een 
rapport van JLL3. Het beleggingsvolume in supermarktvastgoed heeft in 4 jaar tijd een stijging van 16% 
gezien, waarbij in 2020 19% van de retail transacties supermarktvastgoed betrof, ten opzichte van 7% 
in 2018 en 5% in 2019. Supermarkt-gerelateerd vastgoed blijkt de meest robuuste sector binnen het 
retail vastgoed te zijn. Daarbij neemt naar verwachting de groei van online verkoop van 
levensmiddelen, die zich gedurende de corona lockdowns voordeed, weer geleidelijk af. 

Volgens actuele gegevens van Locatus, geanalyseerd door Supervastgoed4, zijn in Nederland ca. 4.800 
supermarkten gelegen. De grootste categorie supermarkten zijn die tussen de 500m2 en 2.400m2. Het 
gemiddelde winkelvloeroppervlakte van supermarkten wordt jaarlijks groter. In 2005 had de 
gemiddelde supermarkt nog een winkelvloeroppervlakte van 768m2, inmiddels is dat in 2020 957m2. 
Deze supermarkten hebben een breed assortiment voor de dagelijkse- en wekelijkse boodschappen en 
zijn gericht op gemak.  

Daarnaast heeft de supermarkt ook een belangrijke sociale functie. Ze bieden gevarieerd en 
afwisselend werk aan meer dan 300.000 mensen en hebben een spilfunctie in dorpen en wijken. Zeker 
in kleinere gemeenschappen ontmoeten mensen elkaar hier nog, en in en om supermarkten is het vaak 
levendig. Supermarkten zijn de wereld in het klein en zorgen vaak voor traffic naar de omliggende 
winkels. Bovendien zorgt de supermarkt er voor dat eten en drinken betaalbaar blijven voor de 
consument. 

                                                      
 

1Onderzoeksbureau IRI, ‘Marktaandelen supermarkten 2020: fullservice wint van prijsvechters’ , 21 januari 2021 
(https://www.groentennieuws.nl/article/9286402/marktaandelen-supermarkten-2020-fullservice-wint-van-prijsvechters/) 
2 Economisch bureau ING, ‘Lichte omzetdaling foodretail in 2021’ (https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-
economie/uw-sector/outlook/supermarkten.html 
3 JLL en Union Investment, 13 april 2021 (https://www.jll.nl/nl/nieuws/groeiende-belangstelling-van-investeerders-voor-
europees-superma1) 
4 SuperVastgoed, ‘Nederland supermarktland, 20 jaar groei in cijfers’, juni 2020 (verkrijgbaar bij SuperVastgoed) 
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Volgens Colliers5 betreft circa 15% van al het winkeloppervlak in Nederland een supermarkt. Uitgedrukt 
in vierkante meter per inwoner is dit 0,27. Ter vergelijking: in Duitsland en Denemarken bedraagt dit 
0,42. Supermarkten veranderen daarnaast zelden van locatie. De mutatiegraad van supermarkten over 
de afgelopen 15 jaar bedraagt minder dan 3% per jaar. 

Overige retail 

De laatste vijf jaar zien we de impact van internet en e-commerce op onze binnensteden toenemen. 
Het aantal winkelsluitingen steeg snel, vooral in middelgrote steden. Naast faillissementen van ketens 
(denk aan V&D, Miss Etam, Macintosh), zagen de middelgrote steden retailers wegtrekken en kiezen 
voor de grootste binnensteden, met een flinke leegstand als gevolg. Dat was nog voordat Covid-19 zijn 
intrede deed. Maar waar de middelgrote steden het moeilijk hadden, was het beeld in de grootste 
steden duidelijk anders. Hier was nauwelijks een leegstandsprobleem. Covid-19 bracht ook hier 
verandering in: winkelen werd actief ontmoedigd, horeca werd gesloten en het alternatieve 
onlineverkoopkanaal actief gepromoot6. 

Volgens onderzoek van Syntrus Achmea Real Estate & Finance in samenwerking met 
onderzoeksbureau Bureau Stedelijke Planning is de bodem in de sterke binnensteden bereikt en is er 
aldaar vanaf 2022 ruimte voor groei. Met name internationale bedrijven met flagshipstores, 
internetplatforms met fysieke winkels en discounters zullen hun intrede doen in het straatbeeld. 
Daarnaast zullen winkelgebieden ook meer ruimte gaan bieden aan andere functies zoals wonen, zorg, 
cultuur en baliefuncties voor zakelijke dienstverlening. Naast de binnensteden van de grote steden zijn 
wijkwinkelcentra een interessante beleggingssector. 

Wijkwinkelcentra zijn ook tijdens de coronapandemie goed blijven functioneren. Een 
wijkwinkelcentrum voorziet in de dagelijkse boodschappen en bestaat uit een krachtige supermarkt 
met daarnaast een complementair aanbod aan verswinkels (zoals een bakker, slager of viswinkel) en 
beperkt non-food aanbod. Wijkcentra met een te groot aanbod aan niet dagelijkse boodschappen 
(mode) functioneren minder goed. Uit het onderzoek van Syntrus Achmea blijkt dat de omzet van 
verswinkels de laatste 3 jaar een sterke groei doormaakt. Dergelijk aanbod is ook minder gevoelig voor 
online ontwikkelingen en daarmee als beleggingscategorie minder risicovol. 

4.2 Beleggingskader 
Het Fonds is een besloten fonds dat voor 100% belegt in winkelcentra en supermarkten. De 
vastgoedportefeuille van het Fonds zal slechts bestaan uit de Objecten. De beleggingsdoelstelling van 
het Fonds is om langdurig in de Objecten te investeren, met een beleggingshorizon van 7 tot 10 jaar, 
afhankelijk van het optimale moment van verkoop van een (deel van het) Object.  

Om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te kunnen realiseren, heeft de Beheerder voor het Fonds 
een Beleggingskader opgesteld, waarbinnen het Fonds opereert. 

                                                      
 

5 Colliers, ‘Supermarktrapport’, juli 2019 (verkrijgbaar via Colliers) 
6 Syntrus Achmea Real Estate & Finance, ‘Beleggen in Retailvastgoed, het perspectief na Covid-19’, 2021 (verkrijgbaar via 
Syntrus Achmea) 
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De kenmerken van dit Beleggingskader zijn als volgt: 

- Het Fonds belegt in de vier Objecten zoals beschreven in paragraaf 4.3; 
- Het Fonds mag voor maximaal 60% exclusief de Kosten koper (op basis van getaxeerde 

waarde) gefinancierd worden met vreemd vermogen. 

Het Beleggingskader kan worden gewijzigd indien dit in het belang van het Fonds is. Het gewijzigde 
Beleggingskader zal pas in werking treden nadat de Participanten over het besluit zijn geïnformeerd 
middels een bekendmaking aan het (e-mail) adres van iedere Participant en op de Website.  

4.3 Portefeuille  
Het Fonds belegt in twee solitaire supermarkten en twee wijkwinkelcentra, zijnde: Object Barendrecht, 
Object Groningen, Object Losser en Object Maastricht. 

Het Fonds zal niet uitbreiden en derhalve geen andere objecten verwerven. In dit hoofdstuk zullen we 
verschillende aspecten van de Objecten toelichten. 

Onderstaand is een uitgebreid schematisch overzicht van de Objecten weergegeven, waarin per Object 
gegevens opgenomen zijn van de technische aard van het Object en de financiële kenmerken van het 
Object. Vervolgens volgt een korte tekstuele omschrijving van de verschillende Objecten. 

 

 

4.3.1 Object Barendrecht 
Object Barendrecht betreft een compact (wijk)winkelcentrum aan de rand van de stadskern van 
Barendrecht, gebouwd in 1996. In dit Object, gelegen aan Onderlangs en de Middenbaan, zijn onder 
andere een Jumbo supermarkt, Blokker, Zeeman en Trekpleister gevestigd. Naast de supermarkt (goed 
voor circa 45% van de huurstroom) wordt dit winkelcentrum verhuurd aan een kapper, lingeriezaak, 
horecazaak, chocolaterie, kledingzaak en meubelspeciaalzaak. Het Object biedt doorgang vanaf het 
maaiveld naar de verhoogde winkelstrip. Op het maaiveld is de Jumbo supermarkt en de openbare 
parkeerplaats gelegen. In de directe omgeving van het Object kan men in de blauwe zone gratis 
parkeren. Tevens bevindt zich hier het expeditie hof en 24 parkeerplaatsen op eigen terrein. In de 
passage van het Object is via een lift en een trap de winkelstrip te bereiken. In deze winkelstrip 
bevinden zich ook de overige commerciële ruimtes. Ten opzichte van de Jumbo supermarkt liggen de 
overige winkelunits op een hogere etage, maar ten opzichte van de hoofdwinkelstraat van Barendrecht 
liggen de units op gelijk niveau. Via het expeditie hof is tevens het trappenhuis en een goederenlift te 
bereiken, waarmee een aantal van de winkels bevoorraad kunnen worden. Het Object heeft een 
totaaloppervlakte van circa 4.600 m2 BVO. 

OBJECT EN HUUROVERZICHT

Object/plaats

Aantal 
inwoners (ca. 
in 2021) Bouwjaar

Energie-
label Huurder

Expiratiedatum 
huurcontract Optiejaren

Oppervlakte 
m2  BVO

Jaarlijkse 
huuropbrengst 
(EUR excl. Btw)

Barendrecht 48.500          1996 A Jumbo Supermarkten B.V. 31-10-2024 nx5 jaar 1.520 288.752            
Diverse retail units (9) < 5 jaar 3.241 467.297           

Groningen 233.000         1997 A Jumbo Supermarkten B.V. 31-12-2027 nx5 jaar 2.190 352.978            
Losser 23.000          1991 A Ahold Europe Real Estate & Construction B.V. 31-7-2023 nx5 jaar 1.265 155.069           
Maastricht 121.500         2000 A Ahold Europe Real Estate & Construction B.V. 31-10-2027 1x10 jaar 1.438 226.218            

Diverse retail units (7) < 5 jaar 1.420 247.641           
Totaal Objecten 11.074             1.737.955          
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De Beheerder heeft reeds een overeenkomst gesloten met Hema Nederland, die vanaf medio 2022 de 
leegstaande unit zal huren. Ten behoeve van de verbouwing van de Hema is EUR 200.000 (exclusief 
btw) bouwbijdrage opgenomen in het revitalisatiebudget. 

 
Object  Ba rendrech t  

4.3.1.1 De supermarkt 
De Jumbo supermarkt heeft een omvang van 1.520 m2 BVO. Het verkoopvloeroppervlakte bedraagt 
1.250 m2 en op de eerste verdieping is een kantoor- en personeelsruimte aanwezig. Jumbo heeft 
aangegeven de locatie te willen optimaliseren en uitbreiden, wat mogelijk is door een aantal van de 
parkeerplaatsen te betrekken bij het huidige vloeroppervlakte. Dit zal leiden tot een grotere supermarkt, 
en derhalve ook tot een hogere jaarhuur. Ook relocatie van de Jumbo behoort tot de mogelijkheden, 
hetgeen verder beschreven is in paragraaf 4.3.1.2.. 

4.3.1.2 Vestigingsplaatsonderzoek 
Het vestigingsplaatsonderzoek7 van Knowledge in Store geeft aan dat deze Jumbo supermarkt op deze 
onderhavige locatie voldoende omzet kan behalen in relatie tot de jaarhuur. Barendrecht kan gezien 

                                                      
 

7 Vestigingsplaatsonderzoek van Knowledge in Store (beschikbaar in Mijn Duinweide). Een 
vestigingsplaatsonderzoek is een onderzoek uitgevoerd door supermarktexperts. In dit onderzoek wordt op basis 
van beschikbare marktgegevens, ervaringscijfers en waarneming ter plaatse een oordeel geveld over de 
supermarkt en haar locatie. Knowledge in Store werkt op regelmatige basis voor supermarktondernemers en 
vastgoedeigenaren en beschikt derhalve over relevantie marktinformatie en kennis. 



 
 

 
 

28
 /

 8
5 

worden als een redelijk normatief marktgebied, waarbij het inkomen per inkomensontvanger en de 
gemiddelde persoonsbesteding “food” hoger dan het landelijk gemiddelde ligt.  

Op basis van het Vestigingsplaatsonderzoek achten wij de huur in relatie tot de gemiddelde omzet van 
de supermarkt marktconform.  

Zeer recent na de aankoop van Object Barendrecht is bekend geworden dat de gemeente Barendrecht 
het voornemen heeft een extra supermarktlocatie beschikbaar te gaan stellen op korte afstand van 
Object Barendrecht. Deze nieuwe locatie zal een aanvulling vormen voor de huidige 
supermarktlocaties en zal de gemeente Barendrecht via een tenderproces gaan aanbieden. Het is de 
uitdrukkelijk wens van de gemeente dat een discount supermarktformule (zoals Aldi, die nog niet in 
Barendrecht gevestigd is) wordt toegevoegd aan het winkelbestand, waar mogelijk in deze nieuwe 
locatie. Daarnaast heeft Jumbo de wens om de huidige supermarkt uit te breiden. Derhalve behoort 
relocatie van de Jumbo supermarkt in Object Barendrecht naar de nieuwe supermarktlocatie, waarbij 
de huidige supermarkt wordt ingevuld door een discountformule, ook tot de mogelijkheden. 

Het tenderproces en vervolgstappen zijn op dit moment echter nog onvoldoende helder en qua 
tijdslijnen dient rekening gehouden te worden met enkele jaren voordat er een nieuwe supermarkt bij 
kan zijn gekomen. Jumbo heeft ons verzocht om gezamenlijk op te treden in het tenderproces, zodat 
wij invloed kunnen hebben op de invulling van deze mogelijke extra supermarktlocatie, waarbij de 
Beheerder ook in gesprek is met Jumbo over het vergroten van de huidige winkel. 

Gezien de ambitie van de gemeente om het mogelijk nieuwe vestigingspunt te laten aansluiten op de 
passage van Object Barendrecht zien wij deze ontwikkeling op dit moment niet als een risico voor de 
huurinkomsten en/of beleggingswaarde van het Object. 

4.3.1.3 Technisch onderzoek 
Hofstede Advies c.s. heeft de tijdens de due diligence periode een bouwkundige keuring uitgevoerd. De 
bouwkundige inspectie en de meerjarenbegroting van het Object zijn beschikbaar als download op de 
Website en wordt geacht door middel van verwijzing onderdeel uit te maken van dit 
Informatiememorandum.  

Voorafgaand aan de bouwkundige inspectie zijn alle relevante bouwkundige documenten ontvangen en 
geïnspecteerd. Aangezien het een recent opgeleverd Object betreft, is de bouw goed gedocumenteerd. 
Tijdens het bouwkundig onderzoek is opgemerkt dat in het oppervlak van het gevelmetselwerk vrij veel 
haarscheurtjes voorkomen. Op basis van een eerste onderzoek is onze huidige analyse dat dit is 
veroorzaakt door de keuze van het type keramische baksteen die onbezand is. In de haarscheurtjes kan 
zich water ophopen, wat op verschillende plekken al voor vorstschades heeft gezorgd. De verwachting 
is dat deze vorstschades zich op termijn verder zullen uitbreiden over grote delen van het metselwerk. 
Voor het verhelpen van deze gebreken, de uitbreiding van de Jumbo en een eventuele revitalisatie van 
het Object is een bedrag van EUR 200.000 gereserveerd.  

4.3.2 Object Groningen 
In Object Groningen is een Jumbo supermarkt gevestigd aan de Wilhelminakade. Dit ligt ten westen 
van het centrum van Groningen. De supermarkt vormt de commerciële plint van een in 1997 
gerealiseerd complex, waarboven koopwoningen gelegen zijn. Aan de voorzijde is ruim plek 
gereserveerd voor fietsen en zijn er beperkte parkeerplaatsen beschikbaar. Parkeren is voor de 
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gemiddelde bezoeker van deze supermarkt minder relevant. Door de goede locatie vervult deze 
supermarkt een centrale functie voor de vele studenten die wonen in de omliggende wijken. Bij het 
Object Groningen behoort tevens een commerciële ruimte die door Jumbo wordt onderverhuurd aan 
een fietsenwinkel. 

Object  Groningen 

4.3.2.1 De supermarkt 
Het Object heeft een totale omvang van 2.140 m2 BVO. Het totale verkoopvloeroppervlakte van de 
supermarkt bedraagt 1.281 m2. Het Object heeft een inpandig expeditie hof aan de voorzijde van de 
Jumbo. Jumbo is reeds begonnen met een uitbreiding en interne renovatie van deze locatie. De 
uitbreiding is mogelijk door middel van het verleggen van de voorgevel en het betrekken van thans 
leegstaande ruimte die ook tot het Object behoort. De uitbreiding wordt uitgevoerd door huurder 
Jumbo, maar doordat het Fonds de uitbreiding betaalt zullen de extra vierkante meters tot het 
gehuurde/Object gaan behoren. De Beheerder heeft namens het Fonds een bouwbudget toegezegd 
van circa EUR 100.000 (exclusief btw), waarbij Jumbo de nieuw gerealiseerde vierkante meters zal 
huren voor een bedrag circa EUR 6.500 (exclusief btw) per jaar. Tevens zal Jumbo de volledige winkel 
revitaliseren, wat zal leiden tot een kwaliteitsverbetering van het gehuurde. Voor de uitbreiding heeft de 
Beheerder derhalve een bedrag van EUR 100.000 (exclusief btw) gereserveerd.  

4.3.2.2 Vestigingsplaatsonderzoek 
Het vestigingsplaatsonderzoek van Knowledge in Store geeft aan dat deze Jumbo supermarkt op deze 
onderhavige locatie voldoende omzet kan behalen in relatie tot de jaarhuur. Hoewel het centrum van 
Groningen een minder welvarend marktgebied is, is er in relatie tot deze Jumbo supermarkt sprake van 
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een flinke toevloeiing in dit marktgebied vanuit omliggende wijken. Door de vele studenten die 
woonachtig zijn in deze regio is het percentage eenpersoonshuishoudens relatief hoog en het 
gemiddeld inkomen per inkomensontvanger relatief laag. Echter, door de centrale locatie en goede 
bereikbaarheid per fiets, alsmede de intentie van Jumbo om te revitaliseren achten wij de huur in relatie 
tot de gemiddelde omzet van de supermarkt marktconform.  

4.3.2.3 Technisch onderzoek 
Hofstede Advies c.s. heeft de tijdens de due diligence periode een bouwkundige keuring uitgevoerd. De 
bouwkundige inspectie en de meerjarenbegroting van het Object zijn beschikbaar als download op de 
Website en wordt geacht door middel van verwijzing onderdeel uit te maken van dit 
Informatiememorandum.  

Ten aanzien van het onderhoud en de bouwkundige aspecten zijn er geen bijzonderheden. 

4.3.3 Object Losser 
Object Losser betreft een Albert Heijn supermarkt, gelegen in een in 1935 gerealiseerd gebouw aan de 
Langenkamp. In het verleden heeft Albert Heijn dit vestigingspunt uitgebreid door ook een 
naastgelegen winkel te huren. Door het wegbreken van de scheidingswand tussen beide gebouwen is 
er één supermarkt gecreëerd. De Beheerder heeft goed contact met de eigenaar van het buurpand, 
waar een klein deel van de supermarktvestiging in is gehuisvest, om qua onderhoud en (commercieel) 
beheer waar mogelijk samen op te trekken. Het Object is gelegen aan het centrale plein in Losser, met 
diverse voorzieningen en ruim parkeren voor de deur. 

 
Object  Losser 
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4.3.3.1 De supermarkt 
Het Object heeft een totale omvang van 1.265 m2 BVO, waarvan circa 275 m2 gelegen is op de eerste 
verdieping ten behoeve van een kantoor en een personeelsruimte. Het totale verkoopvloeroppervlakte 
van het Object bedraagt 1.140 m2. Daarnaast heeft de Albert Heijn nog circa 225 m2 
verkoopvloeroppervlakte in het naastgelegen pand, niet behorend bij het Object. Tezamen vormt dit de 
gehele supermarkt. De bevoorrading van het Object bevindt zich aan de achterzijde. 

4.3.3.2 Vestigingsplaatsonderzoek 
Het vestigingsplaatsonderzoek van Knowledge in Store geeft aan dat deze Albert Heijn supermarkt op 
deze onderhavige locatie voldoende omzet kan behalen in relatie tot de jaarhuur. Hoewel Losser een 
minder welvarend marktgebied is, is er sprake van een flinke toevloeiing in dit marktgebied vanuit de 
omliggende kernen, alsmede vanuit het nabijgelegen Duitsland. Het Object vervult, samen met de 
twee andere supermarkten in Losser zowel een dorpsfunctie voor Losser zelf als voor het omliggende 
buitengebied. Door de regionale functie van de supermarkt achten wij de huur in relatie tot de 
gemiddelde omzet van de supermarkt marktconform.  

4.3.3.3 Technisch onderzoek 
Hofstede Advies c.s. heeft de tijdens de due diligence periode een bouwkundige keuring uitgevoerd. De 
bouwkundige inspectie en de meerjarenbegroting van het Object zijn beschikbaar als download op de 
Website en wordt geacht door middel van verwijzing onderdeel uit te maken van dit 
Informatiememorandum.  

Uit de bouwkundige inspectie is gebleken dat er sprake is van een verouderde dakbedekking, welke 
door weersinvloeden is aangetast. Deze dakbedekking dient op termijn volledig vervangen te worden. 
Voor het vervangen van dit gebrek is een bedrag van EUR 80.000 gereserveerd. Deze reservering zal 
worden aangewend voor het vervangen dan wel revitaliseren van de dakbedekking van het Object. 

4.3.4 Object Maastricht 
Object Maastricht betreft de commerciële plint van een wooncomplex gebouwd in 2000. De plint ligt 
aan het modern ogende Plein 1992. Het ruime plein ligt direct aan een voetgangersbrug over de Maas. 
Aan het plein ligt ook het bekende restaurant Beluga. In het Object zijn naast de Albert Heijn 
supermarkt ook een Gall & Gall, bakker, reisbureau, twee horecazaken en Blokker gevestigd. De 
supermarkt is goed voor circa 50% van de huurstroom van het Object. Onder het Object is een Q-park 
parkeergarage gelegen (geen onderdeel van Object Maastricht). Het Object heeft een totaaloppervlakte 
van circa 2.858 m2 BVO. 

4.3.4.1 De supermarkt 
De Albert Heijn supermarkt heeft een omvang van 1.438 m2 BVO. Het verkoopvloeroppervlakte 
bedraagt 1.101 m2. Het expeditiehof is aan de achterzijde gelegen. 

4.3.4.2 Vestigingsplaatsonderzoek 
Het vestigingsplaatsonderzoek van Knowledge in Store geeft aan dat deze Albert Heijn supermarkt op 
deze onderhavige locatie voldoende omzet kan behalen in relatie tot de jaarhuur. Het 
verzorgingsgebied van deze supermarkt, zijnde het stadsdeel Céramique, kent een hoogwaardig 
karakter. Maastricht kan bijna gezien worden als een normatief marktgebied, waarbij zowel het 
inkomen per inkomensontvanger als de gemiddelde persoonsbesteding “food” overeenkomt met het 
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landelijk gemiddelde. Er is sprake van een flinke toevloeiing in dit marktgebied door studenten, 
toerisme en andere bezoekers uit België en Duitsland.  

4.3.4.3 Technisch onderzoek 
Hofstede Advies c.s. heeft de tijdens de due diligence periode een bouwkundige keuring uitgevoerd. De 
bouwkundige inspectie en de meerjarenbegroting van het Object zijn beschikbaar als download op de 
Website en wordt geacht door middel van verwijzing onderdeel uit te maken van dit 
Informatiememorandum.  

Tijdens het bouwkundig onderzoek is opgemerkt dat het gebouw geruime tijd te maken heeft gehad 
met lekkages, o.a. als gevolg van een verkeerde detaillering in de ontwerp- en/of realisatiefase. Door de 
vorige eigenaar zijn diverse maatregelen genomen waardoor de situatie op dit moment beheersbaar 
lijkt. De verwachting is dat binnen nu en 5 jaar een alsnog diverse bouwkundige aanpassingen nodig 
zullen zijn om dit structureel aan te pakken. Het Fonds zal een reservering vormen van EUR 500.000, 
die voornamelijk toeziet op een complete vernieuwing van het dak van de winkels (voor zover niet 
gelegen onder de woningen), waarbij niet alleen de dakbedekking en de isolatie worden vervangen 
maar ook een waterdichte loodaansluiting in het gevelmetselwerk moet worden gerealiseerd. 

Gezien voornoemd probleem zich in de scheiding tussen het Object en de bovengelegen woningen 
afspeelt, dienen deze gebreken in onderling overleg verholpen te worden. Hiervoor is de Beheerder 
reeds in gesprek met de eigenaren van de woningen (die zijn verenigd in een Vereniging van Eigenaren 
(“VvE”)). De Beheerder spant zich in een gedeelte van deze kosten op de VvE te verhalen. 

 
Object  Ma a st richt  
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4.4 Aankoop en taxatie 
Het Fonds heeft KroesePaternotte verzocht de Objecten te taxeren en met betrekking tot deze taxaties 
taxatierapporten op te stellen. Alle taxatierapporten van de Objecten maken door middel van verwijzing 
onderdeel uit van dit Informatiememorandum en zijn als download beschikbaar op de Website. 
KroesePaternotte heeft ingestemd met opname van de taxatierapporten in de huidige vorm in het 
Informatiememorandum, waarin hun verslagen zijn opgenomen. 

KroesePaternotte is een maatschap naar Nederlands recht, die is opgericht op 1 oktober 2008 en het 
volgende adres heeft: Amsteldijk 194, 1079 LK Amsterdam. Kroese Paternotte is ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer: 34314993 en heeft het volgende LEI nummer: 
724500F179MU4XZNJU87. KroesePaternotte staat niet onder toezicht, maar zij bewaakt de kwaliteit en 
integriteit door de bij hun organisatie geïmplementeerde regelgeving van het Royal Institute of 
Chartered Surveyors (RICS), Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT) en de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars (NVM). Het taxatieproces wordt geborgd middels de internationaal erkende 
ISAE 3402 type II standaard.  

 

In bovenstaand overzicht zijn de datum van aankoop, de aankoopprijzen en de taxatiewaarden van de 
Objecten weergegeven. Daarnaast wordt de markthuurwaarde per Object in bovenstaand overzicht 
vermeld. 

De Beheerder bevestigt dat er zich sinds de data waarop de diverse Objecten zijn getaxeerd geen 
wijzigingen van betekenis hebben voorgedaan betreffende de Objecten, zoals bijvoorbeeld wijziging 
van de bouwkundige staat van het Object.  

AANKOOPPRIJS EN TAXATIEWAARDE

Object Verkoper
Aankoop-
datum

Aankoopprijs 
(excl. k.k.)

Taxatie-
waarde

Markt-
huurwaarde Taxateur Taxatiedatum

Rapportag
e-datum

Barendrecht Project Trias B.V. 31-3-2021 8.750.000    8.830.000    657.640        Kroese Paternotte 8-3-2021 9-7-2021
Groningen Project Trias B.V. 31-3-2021 6.300.000   6.320.000    347.600       Kroese Paternotte 9-3-2021 9-7-2021
Losser Project Trias B.V. 31-3-2021 2.600.000   2.520.000    155.161          Kroese Paternotte 5-3-2021 9-7-2021
Maastricht Project Trias B.V. 31-3-2021 6.925.000    7.420.000   463.763        Kroese Paternotte 8-3-2021 9-7-2021
Totaal Objecten 24.675.000  25.090.000 1.624.164     
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5 Financiële kenmerken 

5.1 Algemeen 
Het Fonds belegt in vier Objecten als hiervoor omschreven in hoofdstuk 4. De beleggingshorizon van 
het Fonds is gesteld op zeven tot tien jaar. Voor de rendementsprognose is uitgegaan van een 
beleggingsperiode van tien jaar en vervolgens verkoop van deze Objecten, met als aanvangsdatum 1 
juli 2021. 

5.2 De investering in de Objecten 
De Fondsinvestering die het Fonds doet, bedraagt EUR 29.225.000 en bestaat uit de Verkrijgingsprijs 
en de Initiatiekosten, die in dit hoofdstuk nader worden toegelicht. 

In onderstaand overzicht wordt een uitsplitsing gegeven van de investering in de Objecten (uitgesplitst 
per Object) door het Fonds. 

  

Hieronder vindt een toelichting per post in bovenstaande tabel plaats. 

5.2.1 Verkrijgingsprijs Objecten 
De Verkrijgingsprijs van een Object bestaat uit (i) de Aankoopprijs, (ii) overdrachtsbelasting, (iii) 
revitalisatiekosten, (iv) aankoopbegeleiding en (v) notariskosten.  

Aankoopprijs 
De Aankoopprijs van een Object is de koopprijs die door het Fonds is betaald aan de verkoper.  

Overdrachtsbelasting 
Over de Aankoopprijs van de Objecten (commercieel onroerend goed) is 8% overdrachtsbelasting 
verschuldigd.  

Revitalisatiekosten 
Een reservering voor (mogelijke) revitalisatie van de Objecten, zoals beschreven in hoofdstuk 4.3. 

FONDSINVESTERING OBJECTEN  (alle bedragen in EUR)

Barendrecht Groningen Losser Maastricht Totaal
Verkrijgingsprijs Object

Aankoopprijs 8.750.000           6.300.000        2.600.000        6.925.000        24.575.000          
Overdrachtsbelasting 700.000              504.000           208.000           554.000            1.966.000           
Revitalisatiekosten 400.000             100.000           80.000             500.000           1.080.000           
Aankoopbegeleiding 87.500                 63.000             26.000             69.250              245.750               
Notariskosten 3.000                  3.000                3.000                3.000                12.000                

Totaal 9.940.500           6.970.000        2.917.000         8.051.250          27.878.750          
Inititiatiekosten

Adviseurskosten 7.500                   7.500                7.500                7.500                30.000                
Taxatiekosten 2.000                  2.000               2.000               2.000               8.000                  
Selectie- en structureringsvergoeding 271.250               97.078              103.757             214.675             686.760              
Marketing- en Informatiememorandum 13.125                  9.450                3.900                10.388               36.863                 
Vergoeding Plaatsing 163.500               117.000             48.750              128.250             457.500               
Juridische- en toezichtrechtelijke kosten 7.500                   7.500                7.500                7.500                30.000                
Niet-verrekenbare Btw / Btw compensatie -                      -                    -                    -                    -                      
Financieringskosten 24.000                17.000              7.000                20.000             68.000                

Totaal 488.875               257.528             180.407            390.313             1.317.123              

Kasgeldreserve 5.625                   7.472                 7.593                 8.437                 29.127                 

Fondsinvestering 10.435.000          7.235.000         3.105.000         8.450.000        29.225.000         
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Aankoopbegeleiding 
Er kunnen verschillende interne of externe makelaars ingeschakeld zijn bij de verwerving van de 
Objecten. Voor deze aankoopbegeleiding wordt 1% vergoeding in rekening gebracht tenzij de 
daadwerkelijke kosten van een externe makelaar hoger liggen. 
 
Notariskosten 
Onder de notariskosten vallen de kosten voor het opstellen van de koopovereenkomst en het opstellen 
en laten passeren van de hypotheek- en leveringsakte. Indien een Object vrij op naam wordt geleverd, 
zijn deze kosten, met uitzondering van de hypotheekakte, voor rekening van de verkoper. Wel worden 
er in dat geval juridische kosten door het Fonds gemaakt voor de controle van deze documenten. 

5.2.2 Initiatiekosten 
De Initiatiekosten betreffen de kosten gemaakt door het Fonds bij aanvang van het Fonds en bij 
aankoop van de Objecten c.q. de uitgifte van Participaties. Deze kosten houden verband met (i) de 
uitgifte van Participaties om de aankoop van de Objecten te financieren, en (ii) de notariële, juridische- 
en advieskosten aangaande de structurering van het Fonds. 

Adviseurskosten 
 BDO Audit & Assurance BV verstrekt een onderzoeksrapport bij het Informatiememorandum; 
 Amstone Tax Lawyers BV adviseert op het gebied van fiscaliteit; 
 Hofstede cs Milieuadviseurs adviseert op het gebied van de technische due diligence. 

Taxatiekosten 
Alle Objecten worden getaxeerd door een externe taxateur (KroesePaternotte). KroesePaternotte brengt 
hiervoor EUR 2.000 per Object in rekening, exclusief btw. 

Selectie- en structureringsvergoeding 
De Beheerder brengt een selectie- en structureringsvergoeding van 3,1% van de Aankoopprijs in 
rekening aan het Fonds. De vergoeding bestaat uit 2,1% voor haar selectie- en initiatiewerkzaamheden 
en het structureren van het Fonds en 1,00% voor het risico dat de Beheerder loopt gedurende het 
aankoopproces van de Objecten en het risico dat hij loopt in het geval deze niet worden verkocht aan 
Participanten. 

Marketing- en Informatiememorandumkosten 
Marketing- en Informatiememorandumkosten hebben betrekking op het schrijven, ontwerpen, 
produceren en distribueren van het Informatiememorandum, en op alle marketing- en overige 
ondersteunende activiteiten die nodig zijn om het benodigde vermogen van het Fonds bijeen te 
brengen.  

Vergoeding Plaatsing 
Het Fonds betaalt een vergoeding voor het plaatsen van Participaties bij Participanten. Deze 
vergoeding bedraagt 3% (vrijgesteld van btw) over de Emissieprijs. Deze vergoeding wordt aan het 
betreffende Plaatsingskantoor betaald dan wel aan de Beheerder indien de Participaties niet via een 
Plaatsingskantoor zijn geplaatst. 
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Juridische- en toezichtrechtelijke kosten 
Dit zijn juridische en notariële kosten voor de oprichting van het Fonds, Stichting Juridisch Eigenaar, 
het uitgeven van Participaties en het opstellen van de Fondsvoorwaarden. Daarnaast zal de AFM 
kosten in rekening brengen voor registratie van het Fonds in het register. 

Zuidbroek Notarissen adviseert de Beheerder op het gebied van juridische aspecten van het Fonds en 
de aanbieding van de Participaties. 

Financieringskosten 
Dit betreft de door de Financier in eenmalig in rekening gebrachte afsluitkosten bij het aangaan van 
een Financiering. Deze kosten bedragen 0,50% van de initiële hoofdsom van de Financiering. 

5.3 Externe financiering 
De investering, inclusief bijkomende kosten, verbonden aan de Objecten bedraagt circa EUR 29 
miljoen. Het Fonds financiert deze investering voor ongeveer 46% met Eigen vermogen en 54% 
langlopend Vreemd vermogen van circa EUR 13,5 miljoen (de Financiering). 

Door middel van het aangaan van een eerste bankhypotheek is het Fonds met EUR 13.500.000 aan 
Vreemd vermogen (de "Financiering") gefinancierd. Als zekerheid voor de Financiering is ten behoeve 
van de Financier een recht van hypotheek op de Objecten gevestigd en zijn de huur- en 
verzekeringspenningen en overige bestandsdelen van het Fonds aan de Financier verpand. Bij 
eventuele tekorten kunnen de Participanten niet voor meer aangesproken worden dan voor het 
Bijeengebracht kapitaal. 

5.3.1 Rente 
De hypothecaire lening is afgesloten voor een 7-jarige periode. De rente op de langlopende lening 
wordt voor zeven jaar vastgezet door het aangaan van een rentevastlening (vanaf 1 april 2021). Op dit 
moment is de 7-jaars rente aantrekkelijk genoeg om niet te kiezen voor een deel korte of variabele 
financiering. In de prognose wordt voor de eerste zes jaar een rekenrente gehanteerd van 2,2%. Na 
deze periode wordt de Financiering opnieuw aangegaan tegen de dan geldende marktcondities, 
eventueel bij een andere bank. Voor deze resterende vier jaar in de prognose wordt een rekenrente 
gehanteerd van 4,5%. Dit percentage ligt hoger dan de rekenrente in de eerste zes jaar, omdat de 
Beheerder niet kan inschatten voor welke rente na zes jaar kan worden geherfinancierd. Het risico op 
een stijging van de rente is hiermee naar de mening van de Beheerder voor een deel in het 
geprognosticeerd Exploitatieresultaat en Direct rendement afgedekt. 

5.3.2 Aflossing 
De Beheerder heeft de Financiering geheel aflossingsvrij afgesloten en wenst deze pas in het geheel af 
te lossen aan het einde van de looptijd van de Financiering. Tussentijds zal derhalve in principe niet op 
de Financiering worden afgelost. Indien de Loan-to-value (LTV) van de Financieringen hoger wordt dan 
vooraf met de Financier overeengekomen, behoudt de Financier zich het recht voor om aflossing 
alsnog verplicht te stellen. Dit recht treedt eveneens in werking wanneer de Debt yield (DY) van het 
Fonds lager wordt dan overeengekomen. Eventuele verplicht gestelde aflossingen zullen plaatsvinden 
ten laste van het Exploitatieresultaat tijdens de looptijd van het Fonds, waardoor het Direct rendement 
in die aflossingsperiode lager zal uitvallen dan in de hierna vermelde rendementsprognose 
opgenomen. Deze beide convenanten (LTV en DY) worden op fondsniveau door de Financier getoetst 
en niet op het niveau van een specifiek Object. 
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LTV Convenant 
In het LTV convenant met de Financier is overeengekomen dat bij een LTV tot 65% geen aflossing 
verschuldigd is. Bij een LTV van meer dan 65% dient het Fonds al haar beschikbare liquiditeiten af te 
romen naar de Financier (een cashsweep), hetgeen betekent dat het Fonds (tijdelijk) geen uitkeringen 
op de Participaties kan doen. Wanneer de LTV meer dan 70% bedraagt, is het Fonds in gebreke ten 
opzichte van de Financier. Op basis van de door de externe taxateur vastgestelde marktwaarde van de 
Objecten, bedraagt de LTV bij het aangaan van de Financiering circa 54%. 

 

Debt yield 
In het Debt yield (DY) convenant met de Financier dienen de netto huuropbrengsten 
(huuropbrengsten minus 12,5% Exploitatiekosten) uitgedrukt te worden in percentage van de 
hoofdsom van de Financieringen. De uitkomst dient hoger te zijn dan 7,5%. Bij een DY lager dan 7,5% 
dient het Fonds haar beschikbare liquiditeiten te gebruiken ter aflossing van de Financieringen. Per 1 
september 2021 bedraagt de DY circa 11,5%. Dit betekent dat de bruto huurinkomsten met circa 35% 
zouden moeten afnemen voordat er sprake is van een schending van dit convenant. 

 

Wanneer zich een verzuimsituatie voordoet of als een Object wordt verkocht binnen de 
rentevastperiode van zeven jaar (vanaf 1 april 2021), dan kan er sprake zijn van een afkoopverlies. Dit 
afkoopverlies is de contante waarde van het verschil tussen het afgesloten zevenjaarstarief en het tarief 
voor het restant van de looptijd.  

Eventuele verplicht gestelde aflossingen zullen plaatsvinden ten laste van het Direct rendement tijdens 
de looptijd van het Fonds. 

In het (half)jaarverslag van het Fonds zal informatie worden verschaft over (i) eventuele wijzigingen in 
de maximale Financiering alsook alle rechten op of hergebruik van zekerheden of garanties die in het 
kader van de Financiering zijn verleend en (ii) het totale bedrag van de door het Fonds gebruikte 
Financiering. Bij belangrijke wijzigingen in de maximale Financiering zal er een buitengewone 
Vergadering van Participanten bijeen worden geroepen, in welke vergadering de wijziging ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de betreffende Vergadering van Participanten 

5.4 Vermogensstructuur 
De totale opbrengst van EUR 15.725.000 uit deze Emissie wordt tezamen met een Financiering van 
EUR 13.500.000 aangewend voor (i) de aflossing van de Brugfinanciering en (ii) de inkoop van de 

LOAN-TO-VALUE CONVENANT
Taxatiewaarde 

Objecten LTV
Direct 

rendement
Waarde in prognose 25.090.000   54% 5,3%
Waarde in prognose 17% lager dan prognose 20.769.230    65% 0,0%
Waarde in prognose 23% lager dan prognose 19.285.714      70% 0,0%

DEBT-YIELD CONVENANT
Huur 

opbrengst DY
Direct 

rendement
Huuropbrengst in prognose 1.719.787       11,5% 5,3%
Huuropbrengst 35% lager dan prognose 1.125.000      7,5% 0,0%
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Participaties gehouden door Brussel Beheer B.V. en (iii) met de aankoop van de Objecten en 
structurering van het Fonds verband houdende Aankoopkosten respectievelijk Initiatiekosten. 

Na toekenning van alle 629 Participaties van EUR 25.000 elk, bedraagt het door de Participanten 
Bijeengebracht kapitaal in het Fonds EUR 15.725.000. 

De vermogensstructuur van het Fonds ziet er als volgt uit: 

 

De Beheerder houdt gedurende de looptijd van het Fonds een Kasgeldreserve aan voor toekomstige 
uitgaven. Bij aanvang van het Fonds zal een Kasgeldreserve worden gevormd van EUR 30.027. Deze 
Kasgeldreserve kan tijdens de looptijd worden aangevuld op het moment dat de Beheerder dit 
noodzakelijk acht in verband met het liquiditeitsbeheer door het Fonds. Deze aanvulling vindt alsdan 
plaats uit het resultaat dat wordt behaald met de exploitatie van de Objecten. 

5.4.1 Brugfinanciering 
De aankoop van de Objecten is gefinancierd middels de externe Financiering en een Brugfinanciering, 
bestaande uit 20 afzonderlijke leningen verstrekt door verschillende investeerders, met een hoofdsom 
van in totaal EUR 13.600.000. De looptijd van de leningen is minimaal 6 maanden en maximaal 12 
maanden en de rente bedraagt 5% op jaarbasis.  

5.5 Liquiditeitsbeheer 
Het liquiditeitsprofiel van het Fonds houdt rekening met de liquiditeit van de Objecten en de 
inkomsten die daaruit vloeien alsook de eventuele verplichtingen als gevolg van de Financiering.  

De Objecten zijn enerzijds een illiquide belegging, maar de huurstromen zorgen voor de liquiditeit. 
(Financiële) leegstand en betalingsonmacht van debiteuren (huurders) beïnvloedt de liquiditeit van het 
Fonds en wordt dan ook als onderdeel van het leegstandsrisico en het debiteurenrisico gemonitord 
door de asset manager en de risk manager van de Beheerder. Anderzijds bestaan er rente en 
aflossingsverplichtingen uit hoofde van de Financiering.  

Er kunnen liquiditeitsproblemen ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld verminderende huurinkomsten 
of kostenstijgingen. Dit kan van invloed zijn op betalingsverplichtingen van het Fonds.  

Aan de Financier is een eerste hypotheekrecht op de Objecten verleend. Achterstand in de 
betalingsverplichting aan de Financier kan leiden tot invorderingsmaatregelen, zoals: opeising, 
executie, verhoging van de risico-opslag op de rente, een cashsweep (hetgeen betekent dat het Fonds 
al haar beschikbare liquiditeiten dient aan te wenden ter aflossing van de Financiering) of 
openbaarmaking van het pandrecht op de huurpenningen waarbij alle (huur)inkomsten rechtstreeks 
worden doorgestort aan de Financier.  

VERMOGENSSTRUCTUUR OBJECTEN  (alle bedragen in EUR)

Barendrecht Groningen Losser Maastricht Totaal
Verkrijgingsprijs Objecten 9.940.500            6.970.000            2.917.000             8.051.250                  27.878.750              
Initiatiekosten 488.875                 257.528                 180.407                390.313                     1.317.123                 

Kostprijs 10.429.375            7.227.528              3.097.407             8.441.563                  29.195.873              
Kasgeldreserve 5.625                     7.472                     7.593                    8.437                         29.127                     

Financieringsbehoefte 10.435.000           7.235.000             3.105.000             8.450.000                 29.225.000            

Financiering (vreemd vermogen) 4.785.000             3.360.000            1.430.000             3.925.000                 13.500.000             
Bijeengebracht kapitaal (eigen vermogen) 5.650.000             3.875.000             1.675.000             4.525.000                 15.725.000              
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Indien het Fonds in liquiditeitsproblemen komt, zal de Beheerder afhankelijk per situatie bepalen welke 
maatregelen moeten worden genomen om de problemen op te lossen dan wel verdere escalatie te 
voorkomen. 

Participanten kunnen tevens het (half-)jaarverslag van het Fonds raadplegen voor informatie over het 
liquiditeitsbeheer. 

5.6 Exploitatieprognose 
De rendementsprognoses van het Fonds worden onderscheiden in een Direct rendement en een 
Indirect rendement. Het totaal van beide rendementen geeft het Totaal rendement.  

Daarnaast wordt een IRR gehanteerd, een rekenmethode waarbij het geprognosticeerde rendement 
wordt berekend, rekening houdend met de tijdswaarde van geld (de hoogte en het tijdstip van alle 
uitgaven en opbrengsten van de belegging). Hierbij wordt uitgegaan, dat op de uitgekeerde bedragen 
een vergelijkbaar rendement kan worden behaald gedurende de looptijd van de belegging. Het IRR-
rendement is een geschikte basis om beleggingen aan de hand van het te behalen rendement met 
elkaar te vergelijken. 

Dit Informatiememorandum bevat opmerkingen welke toekomstgerichte opmerkingen zijn of als 
zodanig te beschouwen zijn. Deze toekomstgerichte opmerkingen kenmerken zich door het gebruik 
van toekomstgerichte termen, waaronder: ‘geloven’, ‘schatten’, ‘anticiperen’, ‘prognosticeren’, 
‘verwachten’, ‘beogen’ en ontkenningen hiervan of andere variaties of vergelijkbare terminologie. De 
toekomstgerichte opmerkingen omvatten alle zaken die geen historische feiten zijn. Ze komen op een 
aantal plaatsen in dit Informatiememorandum voor en omvatten opmerkingen aangaande de 
bedoelingen, overtuigingen of huidige verwachtingen van het Fonds wat betreft onder andere de 
beleggingsdoelen en –strategie, het beleggingsbeleid, financieringsstrategieën, beleggingsrendement, 
operationeel resultaat, financiële toestand, liquiditeit, verwachtingen en uitkeringsbeleid van het 
Fonds. Naar hun aard brengen toekomstgerichte opmerkingen risico’s en onzekerheden met zich mee 
aangezien zij gerelateerd zijn aan gebeurtenissen en afhangen van omstandigheden die wel of niet 
kunnen gebeuren in de toekomst. 

Toekomstgerichte opmerkingen zijn geen garantie voor toekomstige prestaties of resultaten. De 
beleggingsresultaten van het Fonds, het operationeel resultaat, de financiële toestand, liquiditeit, het 
uitkeringsbeleid in de periode na de aanbieding en de ontwikkeling van financieringsstrategieën van 
het Fonds kunnen materieel verschillen van de indruk die gewekt is door de toekomstgerichte 
opmerkingen in dit Informatiememorandum. Verder zijn deze resultaten of ontwikkelingen niet 
indicatief voor resultaten of ontwikkelingen in de toekomst, zelfs als het beleggingsresultaat, 
operationeel resultaat, de financiële toestand, liquiditeit, het uitkeringsbeleid van het Fonds en de 
ontwikkeling van financieringsstrategieën van het Fonds gelijk zijn aan de toekomstgerichte 
opmerkingen in dit Informatiememorandum. 

De in het overzicht weergegeven huuropbrengsten en Exploitatiekosten zijn exclusief btw. Het Direct 
rendement dat is weergegeven is berekend op basis van het voor uitkering beschikbare bedrag gedeeld 
door het Bijeengebracht kapitaal van het Fonds. 
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5.7 Huuropbrengst 
De huuropbrengsten van de Objecten zijn de huursommen die de huurders aan het Fonds betalen.  

De huuropbrengsten van de Objecten voor het eerste jaar in het overzicht als vermeld in de vorige 
paragraaf 5.6 zijn bepaald naar de stand van 1 juli 2021, rekening houdend met een indexatie die in het 
eerste prognosejaar plaatsvindt op basis van de in de huurovereenkomsten opgenomen 
indexatiebepalingen. Voor jaar 2 tot en met 10 worden deze huuropbrengsten jaarlijks geïndexeerd met 
1,75%, als omschreven in paragraaf 5.8.5. 

Een huurprijsherziening betekent dat de huurprijs, na afloop van de in de huurovereenkomst 
overeengekomen duur, op verzoek van de huurder wordt aangepast. 

5.8 Exploitatiekosten en fondskosten 

5.8.1 Exploitatiekosten 
De exploitatiekosten zijn de kosten die direct verbonden zijn aan de verkrijging van de Bruto 
huuropbrengsten van de Objecten. In deze paragraaf worden deze Exploitatiekosten beschreven. 
 
Mutatiekosten 
Tot de mutatiekosten behoren diverse kostenposten, zoals leegstand of huurfrictie na mutatie, 
mutatieonderhoud en makelaarskosten. 

Beheervergoeding 
Als vergoeding voor het te voeren beheer, zal het Fonds aan de Beheerder een beheervergoeding 
voldoen. Als jaarlijkse beheervergoeding krijgt de Beheerder 6% van de jaarlijks totaal gefactureerde 
netto huursom van de Objecten, bestaande uit 3% voor het Vastgoedbeheer en 3% voor het 
Fondsbeheer. De vergoeding voor Vastgoedbeheer zal worden verhoogd met btw. De vergoeding voor 
Fondsbeheer is vrijgesteld van btw. Deze vergoeding zal echter worden verhoogd met een compensatie 
voor btw die (in eerdere schakels) niet in aftrek kan worden gebracht. 

De vergoeding voor het Vastgoedbeheer is voor het dagelijks beheer van de Objecten en bestaat uit het 
administratief, commercieel en technisch beheer van de Objecten. Dit Vastgoedbeheer is door de 
Beheerder uitbesteed aan Duinweide Vastgoedmanagement. 

De werkzaamheden waarvoor de Beheerder voormelde beheervergoeding ontvangt staan omschreven 
in paragraaf 7.2.4. Daarnaast verricht de Beheerder extra werkzaamheden die niet tot voormelde 
beheertaken van de Beheerder behoren. Hiervoor ontvangt de Beheerder een vergoeding van het Fonds 
conform de tarieven zoals vastgelegd in de tarievenkaart van de Beheerder. Deze extra werkzaamheden 
zijn onder meer: 

 begeleiding van bijzonder onderhoud aan de Objecten, zoals begeleiding van onderhouds-, 
renovatie-, verbouwings- en investeringsprojecten, die niet zijn begrepen in het planmatige, 
mutatie of gebudgetteerd onderhoud; 

 begeleiding van gerechtelijke procedures, waarbij uitgesloten incasso's en kleine 
huurgeschillen; 

 het opstellen van een uitgebreide meerjaren onderhoudsbegroting voor de Objecten; 
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 het sluiten van (nieuwe) huurovereenkomsten, alsmede hiermee samenhangende 
overeenkomsten; 

 het verzorgen van een marktonderzoek; 
 handelingen die nodig zijn om dreigende ontwikkelingen tegen te gaan of te voorkomen dat er 

een risico bestaat dat de (toekomstige) huurstroom in gevaar komt en er meer dan 3 
werkdagen benodigd zijn om dit tegen te gaan; 

 het opstellen van een huishoudelijk reglement ten behoeve van complexen die in eigendom 
zijn van het Fonds. 

 
De kosten die de Beheerder voor de extra werkzaamheden als hierboven omschreven aan het Fonds in 
rekening brengt, worden verhoogd met het daarvoor geldende btw-tarief. De tarieven op de 
tarievenkaart kunnen door de Beheerder van tijd tot tijd worden gewijzigd. Deze tarievenkaart wordt 
door de Beheerder gepubliceerd en is terug te vinden op de website van de Beheerder, bereikbaar via 
https://www.duinweide.nl/downloads/. 

Eigenaarslasten 
Tot de eigenaarslasten behoren diverse kostenposten, zoals de onroerendezaakbelasting, bijdragen 
aan een vereniging van eigenaren, waterschapslasten, rioolrechten en verzekeringspremies. 
Onroerendezaakbelasting wordt door de gemeente berekend over de door haar getaxeerde waarde van 
een Object (WOZ-waarde).  

De Objecten worden verzekerd tegen de meest voorkomende risico’s zoals gebruikelijk in de branche. 
Hiervoor is een uitgebreide gebouwen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten inclusief dekking 
voor brand-, storm en waterschade. In geval van schade heeft het Fonds een eigen risico. Sommige 
kosten kunnen ook via de vereniging van eigenaars (VvE) van de Objecten worden doorbelast, indien 
er bij een Object sprake is van een VvE. 

Vaak bestaat de VvE-bijdrage uit een combinatie van eigenaarslasten en onderhoudskosten, dan wel 
een reservering voor toekomstig onderhoud. De Beheerder zorgt ervoor dat deze splitsing wordt 
doorgevoerd in het exploitatieoverzicht. De kosten voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van 
de Beheerder vallen ook onder de eigenaarslasten. 

Adviseurs 
De advieskosten betreft de controle van de Jaarrekening door de externe accountant en eventuele 
advieskosten die aan een Object of haar huurder te relateren zijn, bijvoorbeeld juridische advieskosten. 
Deze kosten worden separaat onder adviseurskosten ten laste van het Fonds gebracht. 
 
Onderhoud 
De jaarlijkse onderhoudskosten van de Objecten worden berekend op basis van een gedetailleerde 
meerjarige onderhoudsbegroting, opgesteld door een extern bouw- en adviesbureau dan wel 
Duinweide Vastgoedmanagement. De verwachte onderhoudsbedragen komen als een dotatie 
“onderhoudsvoorziening” ten laste van het jaarresultaat van het Fonds of worden via een VvE-bijdrage 
voldaan. Hieruit worden de feitelijke onderhoudskosten voldaan. Overschotten van de 
onderhoudsvoorziening worden, indien deze aanwezig zijn, verrekend bij de uitkering. In het 
rendementsmodel als opgenomen in de tabel “Geprognosticeerd exploitatieresultaat en Direct 
rendement” is op basis van een verwachte meerjarige onderhoudsbegroting rekening gehouden met 
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een procentuele dotatie van de huuropbrengsten. De onderhoudsvoorziening komt niet tot uitdrukking 
in de jaarrekening omdat de vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. 

5.8.2 Fondskosten 
De kosten die ten laste van het Fonds komen en die betrekking hebben op het beheer van het Fonds 
bestaan uit (i) de Fondsbeheervergoeding voor de Beheerder en (ii) alle externe kosten die worden 
gemaakt ten behoeve van het Fonds en die worden doorberekend aan het Fonds. Tot deze externe 
kosten worden bijvoorbeeld gerekend de jaarlijkse kosten van de Bewaarder, de 
participantenadministratie, kosten voor het doorlopend toezicht van de AFM, bankkosten en kosten 
voor de Kamer van Koophandel. 

Fondsbeheervergoeding 
De Fondsbeheervergoeding bedraagt 3% van de jaarlijks totaal gefactureerde netto huursom van de 
Objecten. De vergoeding voor Fondsbeheer is vrijgesteld van btw, echter zal worden verhoogd met een 
compensatie voor btw die (in eerdere schakels) niet in aftrek kan worden gebracht. 

De Fondsbeheervergoeding is voor het beheer van het Fonds, de administratie van het Fonds en 
Stichting Juridisch Eigenaar, het bepalen en doen van uitkeringen, het opstellen van een Begroting en 
de Jaarrekening, de periodieke rapportage aan en communicatie met de Participanten, het organiseren 
en begeleiden van Participantenvergaderingen, het overleg met de Bewaarder en de onderhandelingen 
met Financiers. 

De werkzaamheden waarvoor de Beheerder de Fondsbeheervergoeding ontvangt staan omschreven in 
paragraaf 7.2.4. 

5.8.3 Btw 
De Exploitatiekosten en alle overige kosten en vergoedingen voor het Fondsbeheer die in rekening 
worden gebracht aan het Fonds zijn exclusief btw, dan wel exclusief een compensatie voor btw die in 
eerdere schakels niet in aftrek kan worden gebracht. 

Het beheer van beleggingsfondsen is vrijgesteld van btw indien de beheerder over een vergunning 
beschikt (arrest HR Fiscale Eenheid X). Derhalve is de Fondsbeheervergoeding vrijgesteld van btw. De 
Beheerder kan de btw op de kosten die verband houden met de vrijgestelde omzet niet in aftrek 
brengen. Het Fonds zal de Beheerder hiervoor compenseren, hetgeen betekent dat de 
Fondsbeheervergoeding wordt verhoogd met een btw-compensatie. De totale btw compensatie die de 
Beheerder in rekening brengt aan de door haar beheerde fondsen, bedraagt maximaal de btw op de 
door haar gemaakte kosten die zij niet in aftrek heeft kunnen brengen. Dit percentage wordt jaarlijks 
vastgesteld. In de rendementsprognoses van het Fonds is rekening gehouden met een percentage van 
5%, zijnde het door de Beheerder gehanteerde percentage voor kalenderjaar 2021. 

5.8.4 Financieringsrente 
Over het opgenomen deel van de Financiering moet rente worden betaald. Als rekenrente wordt in de 
prognose een jaarlijkse hypotheekrente van 2,2% aangehouden voor de eerste zes jaar, waarbij 
rekening is gehouden met de in de kredietofferte overeengekomen rente van de betreffende 
financiering tot het einde van de rentevastperiode. Voor de overige vier jaar wordt rekening gehouden 
met een hogere hypotheekrente, namelijk 4,5%. Zoals eerder aangegeven is de Financiering per 1 april 
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2021 voor zeven jaar aangegaan met een rentevastperiode van zeven jaar, derhalve lopende tot 1 april 
2028. 

5.8.5 Indexatie van opbrengsten en kosten 
De jaarlijkse indexering van de huren en de kosten van het Fonds (Exploitatiekosten en kosten 
Fondsbeheer) gebeurt volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). De prognoses voor het Fonds zijn hierop gebaseerd en er is gekozen voor een 
inflatieontwikkeling die in lijn ligt met het gemiddelde inflatiecijfer over de afgelopen dertig jaar. Het 
inflatiecijfer voor 2018 was 1,7%, dat voor 2019 was 2,6% en voor 2020 was 1,3%. In het 
Informatiememorandum wordt gerekend met gemiddelde indexatie van 1,75% voor jaar 2 tot en met 
10. Dit ligt iets onder de streefnorm van de Europese Centrale Bank van 2,0% per jaar, en het 
dertigjarig gemiddelde (1991-2020) dat volgens het CBS 2,1% bedroeg, maar ligt in lijn met het 
inflatiepercentage van de afgelopen 5 jaar. 

5.9 Verkoop 
De beleggingsperiode voor een Object is afhankelijk van het optimale moment van verkoop van een 
(deel van het) Object, maar zal naar verwachting tussen de 7 en de 10 jaar liggen. Om toch een indruk 
te kunnen verschaffen wordt in deze paragraaf een verkoopprognose gegeven. In deze prognose is het 
scenario weergegeven dat alle Objecten na 10 jaar worden verkocht tegen een verkoopprijs die gelijk is 
aan de aankoopprijs (exclusief kosten koper) verhoogd met 10 jaar indexatie. De kostprijs 
(Fondsinvestering) is afgeleid uit de tabel “Fondsinvestering” (opgenomen in paragraaf 5.2). 

Onderstaan overzicht geeft het geprognosticeerd verkoopresultaat weer van alle Objecten uitgaande 
van een fictieve exploitatie door het Fonds van 10 jaar en vervolgens verkoop van alle Objecten. 

   

  

Verkoopprijs 30.493.105                        
Kostprijs (Fondsinvestering) -29.225.000                      
Bruto-verkoopresultaat 1.268.105                          
Verkoopkosten -457.397                            
Niet verrekenbare Btw -80                                    
Netto-verkoopresultaat 810.628                             
Performance fee -202.657                            
Btw compensatie -10.133                              
Verkoopresultaat na Performance fee 597.838                             

GEPROGNOSTICEERD VERKOOPRESULTAAT ALLE OBJECTEN (alle bedragen in EUR)
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Het geprognosticeerd Indirect rendement (verkoopresultaat) over een beleggingsperiode van tien jaar 
bedraagt 0,4%. De volgende factoren bepalen het verkoopresultaat: 

Verkoopprijs 
De verkoopprijs van een Object is afhankelijk van meerdere factoren. Zo spelen de economische 
situatie, de rente, de huurontwikkelingen, de inflatie, de omstandigheden van de vastgoedmarkt, de 
veranderingen in het supermarktlandschap en de detailhandel en de ontwikkeling van de locatie van de 
Objecten een grote rol. Het is niet eenvoudig om het toekomstige verloop van deze factoren in te 
schatten en een betrouwbare verkoopraming te maken.  

De geprognosticeerde verkoopprijs van alle Objecten is bepaald op basis van een gewogen bruto-
aanvangsrendement (BAR) 6,8%, waarbij een jaarlijkse indexering van de huuropbrengst is 
meegenomen. De geprognosticeerde BAR ten tijde van verkoop is gelijk aan de gewogen BAR ten tijde 
van aankoop. 
 
Verkoopkosten 
Wanneer een Object wordt verkocht, betaalt het Fonds de Beheerder een fee bestaande uit: 

(i) een begeleidingsfee voor de Beheerder van 1,25% over de verkoopprijs van het betreffende 
(deel van het) Object; en 
 

(ii) eventuele bijkomende advieskosten en/of boetes bij vervroegde aflossing ter zake van de 
Financiering, welke kosten worden begroot op 0,25% van de verkoopprijs van het 
betreffende (deel van het) Object. 

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen de onder (ii) vermelde kosten hoger of lager uitvallen. De 
Beheerder zal de werkelijk gemaakte kosten aan het Fonds in rekening brengen. Indien de Beheerder 
voor de verkoop van een Object een makelaar in de arm moet nemen, zullen die kosten uit de hiervoor 
onder (i) vermelde begeleidingsfee worden betaald.  

Performance fee 
Wanneer een Object wordt verkocht, ontvangt de Beheerder een Performance fee van 25% (vrijgesteld 
van btw) over het Netto-verkoopresultaat, mits het Netto-verkoopresultaat positief is.  

Daarnaast ontvangt de Beheerder een vergoeding als het Fonds zodanig wordt geherstructureerd dat 
de samenstelling van de belegging(en) wordt gewijzigd en de Participanten de mogelijkheid krijgen 
hun Participaties te verkopen. Deze vergoeding is gelijk aan 25% van het (fictieve) Netto-
verkoopresultaat, mits het cumulatieve (fictieve) Netto-verkoopresultaat van de Objecten tezamen 
positief is. 

5.10 Totaal beleggersrendement 

5.10.1 Rendement 
Het rendement van het Fonds wordt bepaald door (i) de huuropbrengst van de Objecten minus de 
Exploitatiekosten die verband houden met het beheer en de instandhouding van de Objecten, de 
financieringslasten en de overige kosten van beheer van het Fonds en (ii) de waardeverandering van de 
Objecten. 
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5.10.2 IRR 
In onderstaande tabel is de verkoopprognose op uitkeringsbasis weergegeven. In deze prognose zijn 
dezelfde aannames gemaakt als bij de andere rendementsberekeningen in dit hoofdstuk. 

 

In onderstaande tabel is de cumulatieve kasstroom van het Fonds, ten behoeve van de Participanten, 
weergeven. De bedragen in deze prognoses zijn afkomstig van bovenstaande tabel en uit de tabel 
"Geprognosticeerd exploitatieresultaat en Direct rendement". 

 

5.11 Scenarioanalyses 
De rendementsprognoses voor het Fonds zijn met de grootste zorgvuldigheid vastgesteld op basis van 
aannames die per de datum van dit Informatiememorandum reëel worden verondersteld. Om een 
indruk te geven van de wijze waarop het Rendement (Direct rendement, Indirect rendement en Totaal 
rendement) afhankelijk is van enkele belangrijke aannames, wordt de invloed van veranderde 
omstandigheden hieronder weergegeven over een looptijd van 10 jaar. 

De Beheerder kan op een aantal factoren betreffende deze aannames in enige mate invloed uitoefenen. 
Dat betreffen, met betrekking tot:  

(i) de Verkrijgingsprijs van de Objecten: de Aankoopkosten, de aankoopbegeleiding en de 
notariskosten; 

(ii) de Initiatiekosten: de adviseurskosten, de taxatiekosten, de Selectie- en 
structureringsvergoeding, de marketing- en Informatiememorandumkosten, de Vergoeding 
Plaatsing, de juridische- en toezichtrechtelijke kosten en de Financieringskosten; 

(iii) de exploitatie van de Objecten: de Bruto huuropbrengsten, de mutatiekosten, de 
eigenaarslasten (voor zover dat betreft de bijdragen aan de vereniging van eigenaren en de 
verzekeringspremies), de vergoeding voor het Vastgoedbeheer, de kosten van onderhoud, 
de adviseurskosten, de Fondskosten en de financieringsrente; 

(iv) de verkoop van de Objecten: een mogelijke herstructurering van het Fonds, de verkoopprijs, 
de Verkoopkosten en de Performance Fee. 

 
  

Verkoopprijs 30.493.105        
Performance fee -202.657            
Verkoopkosten -457.397            
Niet verrekenbare Btw / Btw compensatie -10.213              
Restschuld Financiering -10.800.000     
Oorspronkelijke inleg Participanten -15.725.000       
Netto kasstroom uit verkoop 3.297.838           

GEPROGNOSTICEERDE EINDUITKERING (alle bedragen in EUR)

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10
Exploitatieresultaat (excl. aflossing) 1.100.658          1.164.582           1.195.995           1.227.855           1.260.168          1.292.943          1.052.947        1.092.879        1.133.297         1.174.210         
Terugbetaling gestort kapitaal 15.725.000      
Uitkering uit Kasgeldreserve 3.500                2.847                 2.847                 2.847                 2.847                 2.847                 2.847               2.847               2.847               2.847               
Aflossing op Financiering -270.000          -270.000          -270.000          -270.000          -270.000          -270.000          -270.000        -270.000        -270.000        -270.000        
Netto kasstroom uit verkoop -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                 -                 -                 3.297.838         
Beschikbaar voor uitkering 834.158              897.429             928.843             960.702            993.016             1.025.790          785.794           825.726           866.145           19.929.896      
Kasstroom Fonds -15.725.000       834.158              897.429             928.843             960.702            993.016             1.025.790          785.794           825.726           866.145           19.929.896      
Cumulatieve kasstroom Fonds -15.725.000       -14.890.842       -13.993.413        -13.064.570       -12.103.868        -11.110.853         -10.085.062       -9.299.268       -8.473.541        -7.607.397       12.322.499       
IRR 7,2%

GEPROGNOSTICEERDE KASSTROOM (alle bedragen in EUR)
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Daartegenover staan factoren waarop de Beheerder geen enkele invloed kan uitoefenen, zijnde: 

(i) de factoren die van overheidswege worden bepaald of anderszins buiten de invloedssfeer 
van de Beheerder liggen, zoals wijzigingen in wet- en regelgeving; 

(ii) de solvabiliteit van de huurders (die tot huurderving of zelfs leegstand kan leiden); 
(iii) ontwikkelingen op de financiële markten (die gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van 

de hypothecaire financieringsrente en/of de commerciële opslag die de Financier bovenop 
de hypothecaire rente in rekening kan brengen); 

(iv) economische ontwikkelingen; 
(v) inflatie (waarop de indexering van de huurprijzen is gebaseerd en derhalve in belangrijke 

mate bepalend is voor de huur- en verkoopopbrengsten van de Objecten en waarvan 
tevens het niveau van de kosten die het Fonds zal maken van afhankelijk is); 

(vi) belastingen; en 
(vii) met betrekking tot de exploitatie van de Objecten: de niet verrekenbare btw en de 

eigenaarslasten (voor zover dat betreft de onroerendezaakbelasting, precario, 
waterschapslasten en rioolrechten). 

 
Om inzage te geven in de wijze waarop het Direct rendement en het Indirect rendement afhankelijk 
zijn van enkele belangrijke aannames, wordt de invloed van veranderende omstandigheden hieronder 
weergegeven. 

5.11.1 Financieringsrente 
In de prognose van het Fonds wordt een financieringsrente van 2,2% aangehouden voor de eerste zes 
jaar, zijnde de looptijd van de Financiering. 

Voor de overige drie jaar wordt in de prognose voorzichtigheidshalve een financieringsrente van 4,5% 
aangehouden. In de tabel "Financieringsrente" staat een overzicht van de geprognosticeerde 
rendementen bij verschillende financieringsrentes voor de resterende drie jaar, waarbij er in de 
berekening van wordt uitgegaan dat de overige condities van de Financiering gelijk blijven over de 
beleggingsperiode van tien jaar. 

 

  

Financieringsrente 
(jaar 1-6)

Financieringsrente 
(jaar 7-10)

Geprognosticeerd 
Gemiddeld direct 

rendement

Geprognosticeerd 
Gemiddeld indirect 

rendement

Geprognosticeerd 
Gemiddeld totaal 

rendement
Financieringsrente lager dan prognose 2,20% 4,0% 5,9% 0,4% 6,3%
Financieringsrente in prognose 2,20% 4,5% 5,7% 0,4% 6,1%
Financieringsrente hoger dan prognose 2,20% 5,0% 5,6% 0,4% 6,0%

FINANCIERINGSRENTE
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5.11.2 Inflatie 
In onderstaande tabel "Inflatie" staat een overzicht van de geprognosticeerde rendementen bij 
verschillende inflatiepercentages. Het dertigjarig gemiddelde van (1991-2020) volgens het CBS bedroeg 
2,1% per jaar. 

 

5.11.3 Verkoop 
De tabel "Verkoopprijs" toont een overzicht van de geprognosticeerde rendementen na tien jaar vanaf 
heden, bij verschillende verkoopprijzen (omgerekend naar BAR). De verkoop-BAR van 6,8% die in dit 
Informatiememorandum wordt gebruikt, komt overeen met de aankoop-BAR van de Objecten8. Hierbij 
zijn we uitgegaan van het feit dat de theoretische bruto huuropbrengsten jaarlijks geïndexeerd worden, 
zoals dit ook contractueel met de huurders is overeengekomen. 

 

5.11.4 Prestatiescenario’s 
Deze tabel laat zien hoeveel geld een Participant zou kunnen terugkrijgen in de komende tien jaar, in 
verschillende scenario’s als EUR 100.000 wordt ingelegd. Dit is een rekenvoorbeeld zodat effecten 
kunnen worden vergeleken. De weergegeven scenario’s illustreren het mogelijke rendement op de 
Participaties. De weergegeven scenario’s kunnen worden vergeleken met de scenario’s van andere 
effecten.  

                                                      
 

8 BAR per object (inclusief revitaliseringskosten): Barendrecht: 7,35%, Groningen: 5,41%, Losser: 5,79%, 
Maastricht: 6,38% 

Gemiddeld 
inflatiepercentage

Geprognosticeerd 
Gemiddeld direct 

rendement

Geprognosticeerd 
Gemiddeld indirect 

rendement

Geprognosticeerd 
Gemiddeld totaal 

rendement
Inflatie lager dan prognose 1,18% 5,5% -0,5% 5,0%
Inflatie in prognose (zie paragraaf 5.8.5) 1,68% 5,7% 0,4% 6,1%

Inflatie hoger dan prognose 2,18% 6,0% 1,0% 7,0%
Inflatie nihil 0,00% 4,9% -2,5% 2,4%

INFLATIE

BAR

Geprognosticeerd 
Gemiddeld direct 

rendement

Geprognosticeerd 
Gemiddeld indirect 

rendement

Geprognosticeerd 
Gemiddeld totaal 

rendement
Verkoopprijs gebaseerd op lagere BAR dan prognose 6,3% 5,7% 1,4% 7,1%
Verkoopprijs gebaseerd op BAR in prognose (*) 6,8% 5,7% 0,4% 6,1%
Verkoopprijs gebaseerd op hogere BAR dan prognose 7,3% 5,7% -1,0% 4,8%
Verkoopprijs gebaseerd op BAR waarbij nihil Netto-
verkoopresultaat 6,9% 5,7% 0,0% 5,7%
Verkoopprijs is gelijk aan Aankoopprijs 5,7% -2,5% 3,2%
(*) BAR in prognose is gelijk aan de aankoop BAR

VERKOOPPRIJS
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De weergegeven scenario’s zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit 
het verleden over hoe de waarde van deze belegging in het Fonds varieert, en geven geen exacte 
indicatie. Wat een Participant ontvangt, hangt af van hoe de markt (het Fonds) presteert en hoe lang 
de Participant de Participaties aanhoudt.  

In de weergegeven scenario’s is rekening gehouden met de volgende (markt)omstandigheden: 

(i) Het stressscenario toont wat een Participant zou kunnen terugkrijgen in extreme 
marktomstandigheden en houdt geen rekening met de situatie waarin het Fonds een 
Participant niet kan betalen. Extreme marktomstandigheden betekent: inflatie is nihil, een 
daling van de Bruto huuropbrengsten met 30% en een verkoopwaarde die 30% lager is dan de 
Aankoopprijs van de Objecten; 

(ii) Het ongunstig scenario toont aan wat een Participant zou kunnen terugkrijgen wanneer de 
inflatie 0,5% lager is dan de prognose en de Verkoopprijs gelijk is aan de Aankoopprijs van de 
Objecten. 

(iii) Het gematigd scenario toont aan wat een Participant zou kunnen terugkrijgen onder normale 
marktomstandigheden, als weergegeven in de rendementsprognoses in dit 
Informatiememorandum; 

(iv) Het gunstige scenario toont aan wat een Participant zou kunnen terugkrijgen wanneer de 
inflatie 0,5% hoger is dan de prognose en de verkoopwaarde van de Objecten als gevolg 
daarvan 5% hoger is dan de prognose. 
 

Deze belegging kan niet eenvoudig worden verkocht. Dat betekent dat het lastig is in te schatten 
hoeveel een Participant terug zou krijgen als hij besluit tot verkoop vóór het einde van de aanbevolen 
periode van bezit. Eerder verkopen kan - afhankelijk van de markt en de persoonlijke omstandigheden 
van de Participant - niet of alleen met verlies mogelijk zijn. Het Fonds heeft geen verplichting om 
uitbetalingen te doen aan de Participanten. Het is een beleggingsmaatschappij. Het maximale risico 
welke een Participant loopt is het verliezen van de investering die hij heeft gedaan in het Fonds. 
Beleggers in het Fonds kunnen geen gebruik maken van een garantiestelsel of een 
compensatieregeling. 

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van de belegging zelf maar mogelijk niet inclusief 
alle kosten die de Participant betaalt aan zijn adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening 

Bij een inleg van EUR 100.000 1 jaar 5 jaar 10 jaar

Scenario’s
Stress scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten 101.925   70.857    34.507    

Gemiddeld rendement per jaar 0,4% -6,0% -6,6%
Ongunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten 105.259   116.071   129.612   

Gemiddeld rendement per jaar 3,7% 2,9% 2,8%
Gematigd scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten 105.305   131.244   161.192   

Gemiddeld rendement per jaar 3,7% 5,9% 5,9%
Gunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten 105.350   135.010   169.972  

Gemiddeld rendement per jaar 3,8% 6,6% 6,7%
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gehouden met de persoonlijke fiscale situatie van de Participant, die eveneens van invloed kan zijn op 
hoeveel de Participant terugkrijgt.  

In het 10-jaars scenario is rekening gehouden met de volledige verkoop van de Objecten c.q. 
beëindiging van het Fonds.  

5.12 Uitkeringsbeleid 
Ieder kwartaal zal er - uitgaande van voldoende liquiditeiten - een rendementsuitkering aan de 
Participanten worden gedaan, naar evenredigheid van de door hen gehouden Participatie(s). In jaar 
één is de verwachte directe rendementsuitkering 5,0%. 

5.13 Overzicht kosten- en vergoedingenstructuur 
Onderstaand is een totaaloverzicht opgenomen van alle (geprognosticeerde) kosten en vergoedingen 
die ten laste van het Fonds komen gedurende de looptijd van 10 jaar. 

 

  

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10
Aankoopbegeleiding 245.750      
Notariskosten 12.000       
Adviseurskosten 30.000      
Taxatiekosten 8.000        
Selectie- en structureringsvergoeding 686.760     
Marketing- en Informatiememorandum 36.863        
Vergoeding Plaatsing 457.500      
Juridische- en toezichtrechtelijke kosten 30.000      
Niet-verrekenbare Btw / Btw compensatie -            
Financieringskosten 68.000      
Vastgoedbeheer 51.594        53.628      54.567      55.522       56.494     57.482      58.488      59.512       60.553      61.613        
Eigenaarslasten 70.242       72.604     73.874      75.167      76.482      77.821      79.183      80.568      81.978      83.413         
Onderhoud 85.989        89.381      90.945     92.536      94.156      95.804     97.480     99.186      100.922   102.688      
Adviseurs 40.000      40.700    41.412      42.137      42.874      43.625      44.388      45.165      45.955      46.759        
Fondsbeheer en fondskosten 71.724        72.979      74.256      75.556       76.878      78.223      79.592      80.985      82.403      83.845        
Niet verrekenbare Btw e/o Btw compensatie 2.580          2.681        2.728        2.776        2.825        2.874        2.924       2.976       3.028        3.081          
Financieringsrente 297.000     291.060   285.120    279.180    273.240    267.300   534.600   522.450    510.300    498.150      
Verkoopkosten 457.397      
Performance fee 202.657      
Btw compensatie 10.213        

Totaal kosten 2.194.002  623.033    622.903    622.874    622.949   623.129    896.656    890.842   885.139     1.549.815    

OVERZICHT SOM DER KOSTEN TEN LASTE VAN HET FONDS (alle bedragen in EUR)
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6 Fiscale aspecten 

6.1 Algemeen 
Het navolgende geeft een algemeen overzicht van de belangrijkste Nederlandse fiscale aspecten van 
het Fonds, alsmede van het beleggen in het Fonds door zowel natuurlijke personen als rechtspersonen 
die woonachtig, respectievelijk gevestigd zijn in Nederland. Eén en ander is gebaseerd op de fiscale 
wetgeving, jurisprudentie en beleidsregels, zoals van kracht op het moment van verschijnen van dit 
Informatiememorandum met uitzondering van maatregelen die met terugwerkende kracht worden 
ingevoerd. Het overzicht vormt geen advies over een specifieke situatie. Wijzigingen in de 
belastingwet- en regelgeving in Nederland en/of – in geval van niet in Nederland 
woonachtige/gevestigde beleggers – het buitenland kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke 
inkomsten uit de belegging in het Fonds. Voor inzicht in de specifieke fiscale gevolgen van het 
verwerven, houden en overdragen van Participaties wordt Participanten aangeraden contact op te 
nemen met de eigen belastingadviseur.  

Hieronder worden de belangrijkste fiscale aspecten van het Fonds en van de Participanten beschreven. 

6.2 Fiscale positie van het Fonds 

6.2.1 Fiscale transparantie  
Participanten wordt de mogelijkheid geboden om via het Fonds, een fonds voor gemene rekening, te 
beleggen in de verwerving van de Objecten, welke worden geëxploiteerd en uiteindelijk worden 
verkocht. 

Participaties kunnen niet worden overgedragen, tenzij (i) door middel van inkoop door Stichting 
Juridisch Eigenaar overeenkomstig het in artikel 14 van de Fondsvoorwaarden bepaalde of (ii) aan 
bloed- en aanverwanten van de Participant in de rechte linie. Vanwege deze beperkte 
overdraagbaarheid van de Participaties kwalificeert het Fonds als ‘besloten’ en daarmee als ‘fiscaal 
transparant’ voor toepassing van de vennootschaps- en inkomstenbelasting9. Fiscale transparantie 
houdt in dat het Fonds niet zelfstandig belastingplichtig is. Als gevolg hiervan wordt iedere Participant 
afzonderlijk belast, afhankelijk van zijn eigen fiscale positie, waarbij de bezittingen en schulden, 
alsmede de resultaten van het Fonds aan de Participanten worden toegerekend naar rato van hun 
winstgerechtigdheid. Deze transparantie brengt dan ook mee dat waar wordt gesproken van 
Participatie, voor fiscale doeleinden eigenlijk moet worden gelezen: het pro rata aandeel in de 
bezittingen en schulden van het Fonds. 

Aan de belastingdienst zal worden gevraagd - op basis van de Fondsvoorwaarden - de fiscale 
transparantie van het Fonds te bevestigen. Toetsing van de fiscale transparantie geschiedt niet slechts 
aan de hand van de Fondsvoorwaarden, doch mede aan de hand van de feiten.  

                                                      
 

9 De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat er wetgeving wordt overwogen op grond waarvan 
deze eisen voor fiscale transparantie mogelijk vervallen. Naar verwachting wordt hierover in de loop van 2022 
meer duidelijk. De overdraagbaarheid van Participaties in het Fonds zou dan mogelijk in de toekomst kunnen 
worden versoepeld. 
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6.2.2 Omzetbelasting  
De verhuur van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van btw. Echter, onder voorwaarden is de 
verhuur van onroerende zaken met btw belast, mits de huurder en de verhuurder daarvoor kiezen. In 
dit geval zal van deze mogelijkheid gebruik worden gemaakt. Daardoor kan het Fonds de aan haar in 
rekening te brengen btw, voor zover gerelateerd aan met btw belaste prestaties (belaste verhuur), in 
beginsel in aftrek brengen. Deze btw betreft met name de btw op aan het Fonds verleende diensten. 
Een deel van de diensten die aan het Fonds zullen worden verleend zijn belast met 21% btw, en een 
deel van de diensten, zoals het door de Beheerder verrichte Fondsbeheer, zal zijn vrijgesteld. Zoals 
vermeld onder paragraaf 5.9.3. hierboven, zal i.v.m. vrijgestelde diensten aan het Fonds een bedrag 
voor btw-compensatie in rekening gebracht worden. Anders dan de aan het Fonds in rekening 
gebrachte btw, vormt de btw-compensatie voor het Fonds een kostenpost. 

6.2.3 Overdrachtsbelasting 
Bij een belegging in Nederlands vastgoed is het Fonds in beginsel overdrachtsbelasting ter zake van de 
verkrijging van de onroerende zaken verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt per 1 januari 2021 
8% voor alle onroerende zaken en wordt berekend over de waarde in het economische verkeer van het 
verkregen vastgoed of de hogere Aankoopprijs.  

6.3 Fiscale positie van particuliere Participanten 

6.3.1 Inkomstenbelasting: Box 1 inkomen 
Natuurlijke personen die in Nederland wonen, zijn onderworpen aan de Wet inkomstenbelasting 2001. 
In Nederland vindt de belastingheffing van natuurlijke personen plaats door middel van een 
boxenstelsel. Box 1 bevat het belastbaar inkomen uit werk en woning, belast tegen progressief tarief. 
Box 2 bevat het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang en in Box 3 wordt geheven over het 
belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.  

Het uitgangspunt is dat de Participatie tot het Box 3 vermogen van de (particuliere) Participant 
behoort. Dit is anders indien in specifieke gevallen de Participatie zou behoren tot het 
"ondernemingsvermogen" van de Participant of de Participatie deel uit zou maken van vermogen 
waarmee "belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden" wordt behaald. In dat geval worden de 
opbrengsten verminderd met de aftrekbare kosten uit de Participatie belast tegen het progressieve 
tarief van Box 1 van maximaal 49,50% (tarief 2021). 

Met de Nederlandse belastingdienst zal worden afgestemd dat een Participatie in het Fonds die 
gehouden wordt door natuurlijke personen, voor wie de Participatie niet behoort tot het 
"ondernemingsvermogen" of vermogen vormt waarmee "belastbaar resultaat uit overige 
werkzaamheden" wordt behaald, tot het Box 3 vermogen kan worden gerekend.  

6.3.2 Inkomstenbelasting: Box 3 inkomen 
Voor particuliere Participanten die de (inkomsten uit) Participaties niet tot hun Box 1 en Box 2 inkomen 
dienen te rekenen geldt dat de Participaties onderdeel vormen van de in Box 3 aan te geven bezittingen 
welke inkomen uit sparen en beleggen genereren. Het inkomen uit sparen en beleggen wordt forfaitair 
vastgesteld als percentage van de netto vermogensgrondslag (bezittingen minus schulden in box 3) 
per begin van het betreffende kalanderjaar. Het forfaitaire rendement wordt belast naar het tarief van 
31% (cijfers: 2021).  
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Een deel van het vermogen is vrijgesteld. Dit heffingsvrij vermogen bedraagt EUR 50.000 per persoon. 
Voor fiscale partners geldt een vrijstelling van EUR 100.000. Boven dit heffingsvrije vermogen wordt 
over de eerste EUR 50.000 (partners: EUR 100.00) een forfaitair rendement van 1,898% in aanmerking 
genomen. Daarboven wordt tot een belaste vermogensgrondslag van EUR 950.000 (partners EUR 
1.900.000) een rendement van 4,501% in aanmerking genomen, en daarboven van 5,69%. De jaarlijkse 
effectieve belastingdruk varieert derhalve tussen 0,29% en 1,76%. De genoemde bedragen en 
percentages gelden voor het jaar 2021. 

6.3.3 Schenk- en erfbelasting 
Er is schenk- en erfbelasting verschuldigd ter zake van een schenking respectievelijk nalatenschap van 
Participaties indien de schenker respectievelijk de overledene die de Participaties in bezit heeft of had 
in Nederland woonachtig is of was, dan wel geacht wordt of werd te zijn. De hoogte van het 
belastingtarief is tussen de 10% en 20% voor partners en kinderen, tussen de 18% en 36% voor 
kleinkinderen en tussen de 30% en 40% in alle overige gevallen, behoudens de toepassing van 
vrijstellingen. De genoemde tarieven gelden voor 2021.  

6.4 Fiscale positie van vennootschapsbelastingplichtige Participanten 

6.4.1 Vennootschapsbelasting 
In Nederland gevestigde, aan Nederlandse vennootschapsbelasting onderworpen, participerende 
rechtspersonen zijn naar het huidige recht in 2021 in beginsel over de netto-inkomsten onderworpen 
aan 25% vennootschapsbelasting, waarbij de eerste EUR 245.000 tegen 15,0% is belast. Ook over de 
winst behaald bij vervreemding van een van de Objecten is belasting verschuldigd tegen dit tarief.  

Het belastbaar bedrag uit de Participatie in het Fonds moet worden bepaald met inachtneming van de 
regels van goed koopmansgebruik. Afschrijving op onroerende zaken (bestemd voor verhuur aan 
derden dan wel verhuurd aan derden) is daarbij toegestaan tot aan de zogeheten bodemwaarde van de 
onroerende zaak. Deze bodemwaarde is gelijk aan de WOZ-waarde van de onroerende zaak, welke 
waarde jaarlijks door de gemeente wordt bepaald aan de hand van de regels uit Wet waardering 
onroerende zaken. 

Een eventueel fiscaal negatief resultaat in enig jaar uit de Participatie, waaronder begrepen een verlies 
bij vervreemding van onroerende zaken, alsmede een verlies door afwaardering bij 
waardevermindering, is in beginsel aftrekbaar. Volgens wetgeving in het jaar 2021 geldt dat een 
eventueel verlies in enig jaar in beginsel kan worden verrekend met de positieve winst uit het 
voorafgaande jaar dan wel met positieve winsten uit de zes volgende jaren10. Een en ander binnen de 
door de wet gestelde eisen. 

Bij deelname in het Fonds is aanwending van een herinvesteringsreserve in beginsel mogelijk, indien 
ter zake aan de voorwaarden is voldaan zoals genoemd in de Wet inkomstenbelasting 2001. 

                                                      
 

10 Vanaf 2022 kunnen verliezen worden verrekend met winsten uit alle volgende jaren, waarbij als beperking geldt 
dat indien en voor zover de winst in een jaar meer bedraagt dan EUR 1 miljoen, verliezen in dat jaar slechts 
kunnen worden verrekend met 50% van die winst boven EUR 1 miljoen. 
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6.4.2 Overdrachtsbelasting 
De verkrijging van onroerende zaken, waaronder begrepen de verkrijging van Participaties in het 
Fonds, is in beginsel onderworpen aan overdrachtsbelasting, tenzij sprake is van een vrijstelling of 
vermindering van overdrachtsbelasting.  

Een verkrijging van een Participatie dan wel de verkrijging van een economisch recht met betrekking tot 
een Participatie is onder omstandigheden belast met 8% overdrachtsbelasting. Iedere verkrijging van 
een Participatie in een niet rechtspersoon vastgoedfonds is namelijk in principe belast met 
overdrachtsbelasting, tenzij tezamen met verbonden (rechts)personen een belang van minder dan een 
derde wordt verkregen in het Fonds en het Fonds kwalificeert als beleggingsfonds in de zin van artikel 
1:1 Wft, hetgeen het geval is. Als verkrijging van een belang dat tot heffing van overdrachtsbelasting kan 
leiden wordt eveneens aangemerkt een relatieve toename van het belang in het Fonds als gevolg van 
bijvoorbeeld intrekking van (ingekochte) Participaties. Uiteraard treedt ook bij een dergelijke relatieve 
toename van het belang van een Participant alleen heffing op indien daardoor tezamen met verbonden 
(rechts)personen een belang van een derde of meer wordt verkregen of uitgebreid. De huidige 
Fondsvoorwaarden zijn er op ingericht om aan de voorwaarden zoals hierboven genoemd te voldoen. 
Wij adviseren bij een eventuele aankoop van een Participatie de fiscale gevolgen vooraf door een fiscaal 
adviseur te laten beoordelen. 

6.5 Handleidingen voor de aangifte inkomstenbelasting en 
vennootschapsbelasting 

Jaarlijks ontvangen de Participanten van de Beheerder een handleiding voor het invullen van de 
aangifte inkomsten- respectievelijk vennootschapsbelasting. Aan de handleidingen kunnen geen 
rechten worden ontleend. 

 
Object  Ma a st richt   
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7 Fondsstructuur, beheer en governance 

7.1 Het Fonds 

7.1.1 Fonds voor gemene rekening ("FGR") 
Het Fonds is een fonds voor gemene rekening en wordt aangeduid met de naam: Burgwijck Vastgoed. 
Het Fonds is gevormd voor onbepaalde tijd. Het Fonds is geen rechtspersoon, maar betreft een 
vermogen waarin ter collectieve belegging gevraagde of verkregen gelden of andere goederen zijn of 
worden opgenomen teneinde de Participanten in de opbrengst te doen delen, overeenkomstig het 
bepaalde in de Fondsvoorwaarden. Het Fonds is niet beursgenoteerd; de Participaties zijn echter wel 
verhandelbaar doordat ze in bepaalde omstandigheden door het Fonds kunnen worden ingekocht. 
Beleggers kunnen deelnemen in het Fonds door het verkrijgen van Participaties. 
 
Het doel van het Fonds is het voor rekening en risico van de Participanten beleggen van vermogen 
zodanig dat de risico’s daarvan worden gespreid, teneinde de Participanten in de opbrengst te doen 
delen. Het Fonds belegt alleen in de Objecten. 

 

7.1.2 Stichting Juridisch Eigenaar 
Aangezien een Fonds voor gemene rekening geen rechtspersoon is, kan zij (juridisch) geen goederen 
in eigendom hebben. Om die reden worden de Objecten gehouden door een speciaal daartoe 
opgerichte entiteit, te weten: Stichting Juridisch Eigenaar.  
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Alle goederen die deel uitmaken of gaan uitmaken van het Fonds zijn respectievelijk worden ten titel 
van beheer verkregen door Stichting Juridisch Eigenaar ten behoeve van de Participanten. Rekeningen 
en rechten op naam zullen ten naam staan van Stichting Juridisch Eigenaar. Verplichtingen die deel 
uitmaken of deel gaan uitmaken van het Fonds zijn respectievelijk worden aangegaan op naam van 
Stichting Juridisch Eigenaar. Deze stichting heeft als enig statutair doel: het houden van de juridische 
gerechtigdheid tot de activa en passiva van het Fonds. 

7.1.3 Participanten 
De Participanten zijn economisch tot het Fonds gerechtigd naar verhouding van het aantal 
Participaties waartoe zij gerechtigd zijn. 

Alle voor- en nadelen, die economisch aan het Fonds zijn verbonden, komen ten gunste respectievelijk 
ten laste van een Participant, naar verhouding van het aantal Participaties waartoe hij gerechtigd is. 
Een Participant is niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de Beheerder en Stichting Juridisch 
Eigenaar en draagt niet verder in de verliezen van het Fonds dan tot het bedrag dat in het Fonds is of 
moet worden ingebracht als tegenprestatie voor de Participaties die hij houdt. Iedere Participant is na 
verkrijging van een of meer Participaties gebonden aan het bepaalde in de Fondsvoorwaarden. 

7.1.4 Vergadering van Participanten  
Elke Participatie geeft recht op het uitbrengen van één stem in een vergadering van Participanten. 
Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van Participanten 
gehouden. Daarin wordt ten minste:  

a. door de Beheerder verslag uitgebracht omtrent de gang van zaken van het Fonds gedurende het 
afgelopen boekjaar en het daarin gevoerde beheer; 

b. de balans en de winst- en verliesrekening, voorzien van een toelichting, besproken; 
c. verlening van décharge van de Beheerder tijdens het afgelopen boekjaar geagendeerd, voor zover 

het beheer uit de jaarrekening over het afgelopen boekjaar blijkt; 
d. ieder onderwerp behandeld, dat op de oproepingsbrief van de desbetreffende vergadering staat 

vermeld. 

De oproeping tot de vergadering geschiedt door de Beheerder door middel van oproepingsbrieven 
gericht aan de (e-mail) adressen van de Participanten, zoals opgenomen in het in artikel 10.2 van de 
Fondsvoorwaarden bedoelde register. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen. 
De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. 

Bij aftreden, ontbinding of anderszins defungeren van de Beheerder of Stichting Juridisch Eigenaar, zal 
binnen vier weken een vergadering van Participanten worden bijeengeroepen waarin een nieuwe 
beheerder of juridisch gerechtigde tot de activa en passiva van het Fonds zal worden benoemd.  

Wanneer een transactie of verplichtingen door het Fonds wordt/worden aangegaan en er is sprake van 
een tegenstrijdig belang bij (i) de Beheerder, (ii) aan de Beheerder gelieerde partijen of (iii) de 
bestuurders van de Beheerder, zal de betreffende transactie respectievelijk zullen de betreffende 
verplichtingen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de vergadering van Participanten. Het 
betreffende besluit tot goedkeuring kan door de vergadering worden genomen met gewone 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 
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Buitengewone vergaderingen van Participanten worden verder gehouden als de Beheerder het 
wenselijk acht.  

Een besluit tot wijziging van de Fondsvoorwaarden of ontbinding van het Fonds, kan alleen worden 
genomen na goedkeuring door de vergadering van Participanten.  

7.1.5 Accountant 
BDO Audit & Assurance BV is aangesteld als accountant van het Fonds. De accountant is 
verantwoordelijk voor het afgeven van een verklaring omtrent de getrouwheid van de Jaarrekening en 
het Jaarverslag van het Fonds. Deze controleverklaring zal aan het Jaarverslag van het Fonds worden 
gehecht, welk verslag aan de Participanten zal worden verstrekt. 

7.1.6 Boekjaar en Jaarrekening 
Het boekjaar van het Fonds loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het jaarverslag, waarin 
begrepen de jaarrekening van het Fonds wordt jaarlijks door een accountant gecontroleerd en uiterlijk 
vijf maanden na sluiting van het boekjaar, 31 mei, in Mijn Duinweide opgenomen.  

7.1.7 Verkoop Objecten en ontbinding  
Op voorstel van de Beheerder is de vergadering van Participanten bevoegd te besluiten tot verkoop van 
(een van) de Objecten. Het Fonds wordt ontbonden bij besluit van de Beheerder na voorafgaande 
goedkeuring van de vergadering van Participanten. 

Bij ontbinding van het Fonds geschiedt de vereffening door de Beheerder. De Fondsvoorwaarden 
blijven tijdens de vereffening voor zover mogelijk van kracht. De Beheerder is tijdens de vereffening 
bevoegd de tot het vermogen van het Fonds behorende Objecten te vervreemden en alle schulden van 
het Fonds te voldoen. 

Bij een ontbinding van het Fonds wordt een eventueel resterend liquidatieoverschot als volgt 
uitgekeerd: 

a. aan de Beheerder een performance fee van 25% over het Netto-verkoopresultaat bij de verkoop 
van de Objecten, mits het Netto-verkoopresultaat positief is, waarbij het bedrag dat als gevolg 
daarvan aan de Beheerder toekomt verrekend dient te worden met de te veel dan wel te weinig 
ontvangen performance fee bij eerdere verkopen van Objecten; en 

b. het restant aan de Participanten in verhouding van het aantal Participaties dat door een 
Participant wordt gehouden. 

De Beheerder maakt een rekening en verantwoording op. Eerst na het afleggen van de rekening en 
verantwoording kan tot uitkering aan Participanten worden overgegaan. 

7.2 De Beheerder 

7.2.1 Algemeen 
De Beheerder is Duinweide Investeringen N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te 
Alphen aan den Rijn. De Beheerder is opgericht op 15 maart 2012, is ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 54901723 en heeft het volgende LEI-nummer: 
724500MBKW2M03O4J778. Op de Beheerder is Nederlands recht van toepassing. 
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Uit hoofde van de Fondsvoorwaarden is de Beheerder belast met het beheer van de 
vermogensbestanddelen van het Fonds, in het bijzonder de Objecten en de Participaties. 

De statuten van de Beheerder zijn te verkrijgen op de Website en kosteloos verkrijgbaar bij de 
Beheerder. 

De Beheerder heeft een vergunning in de zin van artikel 2:65 Wft voor het beheren van 
beleggingsinstellingen. Het Fonds is ingeschreven in het register van de AFM als beleggingsinstelling. 
De Beheerder en het Fonds staan daarmee onder toezicht van de AFM en DNB. 

7.2.2 De groep 
De groep waartoe de Beheerder behoort kan als volgt schematisch worden weergegeven: 

 
De aandelen in de Beheerder worden gehouden door: 

- Nathalia Beheer B.V. (9%), gevestigd te Alphen aan den Rijn, van welke vennootschap de 

aandelen worden gehouden door J.S. Nathalia; 

- Brussel Beheer B.V. (12,8%), gevestigd te Alphen aan den Rijn, van welke vennootschap de 

aandelen worden gehouden door een STAK, en L.E.P. Benedek de enig economische 

gerechtigde is; 

- Van der Toorn Holding B.V. (29,2%), gevestigd te Alphen aan den Rijn, van welke 

vennootschap de aandelen worden gehouden door een STAK, en J.W. van der Toorn de enig 

economische gerechtigde is; 

- Exploitatiemaatschappij Noordhoek B.V. (49%), gevestigd te Grou, van welke vennootschap 

Brussel Beheer B.V. en Binache Beheer B.V. ieder 33,32% van de aandelen houden, en De Vos 
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Hagestein BV 33,36% van de aandelen houdt. L.E.P. Benedek is de enig economische 

gerechtigde van Brussel Beheer B.V., J.H. Oltlammers is de enig economische gerechtigde van 

Binache Beheer B.V. en D.J. de Vos is enig economische gerechtigde van De Vos Hagestein BV. 

 

De besluiten van de algemene vergadering van de Beheerder worden, behalve in de gevallen waarin bij 

de statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, genomen bij volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. De statuten van de Beheerder schrijven voor dat een aantal bijzondere 

besluiten dienen te worden genomen met unanimiteit van stemmen, zoals het besluit tot uitgifte van 

aandelen en het besluit tot ontbinding van de Beheerder. 

 

Zowel Duinweide Vastgoedmanagement als Duinweide Holding Beherend Vennoten B.V. zijn naar 
Nederlands recht opgerichte besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 

7.2.3 Het bestuur 
Het bestuur van de Beheerder bestaat uit de volgende vier natuurlijke personen: 
 

1. László (Lacko) E.P. Benedek 
Lacko Benedek is geboren in Den Haag en is al ruim 40 jaar actief als ondernemer. Benedek 
heeft in verschillende bedrijven geparticipeerd dan wel deze overgenomen en weer succesvol 
gemaakt door middel van "turnaround management". Eén van deze bedrijven is bijvoorbeeld 
Kleyn Trucks uit Vuren. Samen met zijn echtgenote, projectontwikkelaar Anja van der Toorn, 
heeft hij in 2005 Deza Vastgoed opgericht, een particuliere investerings- en beleggingsgroep. 
Benedek heeft derhalve ruime ervaring in het aansturen van bedrijven, financieel management 
en beleggen in vastgoed. 

Lacko Benedek is bij de Beheerder verantwoordelijk voor de vastgoedtransacties. 

2. Drs. ing. Jeroen S. Nathalia 
Na zijn HTS-studie heeft Jeroen Nathalia Bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam. Hij is de jaren negentig een automatiseringsbedrijf gestart dat hij na 
enkele jaren succesvol heeft verkocht. Vervolgens werkte hij wereldwijd als adviseur in 
performance management voor verschillende grote (beursgenoteerde) organisaties uit diverse 
branches, zoals banken, bouwbedrijven en woningcorporaties. Gelijktijdig heeft Nathalia een 
persoonlijke beleggingsportefeuille in vastgoed van winkels en woningen opgebouwd. De 
portefeuille is omstreeks 2008 verkocht. Derhalve heeft Jeroen Nathalia ruime ervaring in 
risicomanagement, waar hij binnen de Beheerder verantwoordelijk voor is. 

3. Mr. Marlon A. van der Haven 
Marlon van der Haven studeerde HBO Accountancy in Rotterdam en werkte bij Ernst & Young 
in de controlepraktijk. Vervolgens studeerde hij Fiscaal recht aan de Nyenrode Business 
Universiteit. Van der Haven is sinds 2013 werkzaam als financial controller voor Duinweide, 
waarna hij in 2015 tevens algemeen directeur werd van Duinweide Vastgoedmanagement.  
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Per 18 juli 2018 is Marlon van der Haven benoemd als financieel directeur van de Beheerder. 
Hij is naast financiën verantwoordelijk voor de fondsstructurering, administratieve organisatie 
en interne controle, compliance en het contact met de toezichthouder. 

4. Pieter G. Zwart 
Pieter Zwart studeerde bedrijfskunde aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda (KMA) en 
heeft gediend als officier. Daarna heeft hij bij ABN Bank en later bij ABN Amro Bank diverse 
accountmanagement functies vervuld. Hij behaalde een Master in Business Administration en 
een Master in Logistiek. In 1995 maakte hij de overstap naar Rabobank, waar hij onder andere 
bij Corporate Clients afdelingsdirecteur Bouw & Logistiek was. Van 2006 tot en met 2018 was 
hij eerst 5 jaar directeur van het FGH Bank regiokantoor Den Haag en nadien adjunct-directeur 
Structured Real Estate Finance (STREF), een team dat is gespecialiseerd in het structureren van 
financieringen van de grotere en complexe vastgoedtransacties. Tevens was hij coördinator 
Duurzame financieringen binnen FGH Bank. Pieter Zwart heeft daarnaast zitting gehad in 
diverse kredietcommissies binnen FGH Bank en Rabobank.  

Pieter Zwart is per 17 mei 2019 bestuurder van de Beheerder en verantwoordelijk voor 
relatiemanagement en algemene zaken. 

De bestuurders van de Beheerder zijn aan te merken als beleidsbepaler zoals bedoeld in de Wft. Zij zijn 
allen door de AFM op geschiktheid getoetst in het kader van hun benoeming als beleidsbepaler bij de 
Beheerder.  

De bestuurders zijn in de afgelopen vijf jaren niet betrokken geweest bij fraude misdrijven, 
faillissementen, surseances, of liquidaties in een bestuurlijke, leidinggevende of toezichthoudende 
functie. Tevens zijn er met betrekking tot deze personen geen nadere bijzonderheden over door 
wettelijke of toezichthoudende autoriteiten officieel en openbaar geuite beschuldigingen en/of 
opgelegde sancties waarvan een dergelijk persoon onderdeel heeft uitgemaakt. Voorts zijn deze 
personen in de laatste vijf jaar niet onbekwaam verklaard door een rechterlijke instantie om te 
handelen als lid van bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van een uitgevende 
instelling of in het kader van het beheer of de uitoefening van activiteiten van een uitgevende instelling. 

Door of namens het Fonds zijn geen arbeidsovereenkomsten aangegaan, noch worden die aangegaan. 
Er zijn derhalve tussen de leden van het bestuur en het Fonds, noch de Beheerder enerzijds en het 
Fonds anderzijds geen arbeidsovereenkomsten die voorzien in uitkeringen bij beëindiging 
dienstverband die ten laste van het vermogen van het Fonds zouden komen. 

De arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan tussen de bestuurders van de Beheerder en de 
Beheerder voorzien naast de wettelijke transitievergoeding, niet in uitkeringen bij beëindiging 
dienstverband. 

7.2.4 Taken en bevoegdheden Beheerder 
De Beheerder is belast met de aan- en verkoop van de Objecten en het beheer van de Objecten. De 
Beheerder zal bij het beheren uitsluitend in het belang van de Participanten optreden, met 
inachtneming van de zorgvuldigheid die het maatschappelijke verkeer betaamt en met inachtneming 
van de wettelijke eisen van deskundigheid en betrouwbaarheid. 
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De onderlinge verhouding tussen het Fonds, de Beheerder en Stichting Juridisch Eigenaar is vastgelegd 
in de Fondsvoorwaarden, welke is opgenomen in dit Informatiememorandum als Bijlage A.  

De Beheerder draagt zorg voor onder andere de volgende handelingen: 

Vastgoedbeheer: 

(i) het dagelijks beheer over en een verantwoorde exploitatie van de Objecten 
(ii) administratieve en secretariaatswerkzaamheden, waaronder in ieder geval begrepen het 

factureren en incasseren van de huursommen, het voeren van de dagelijkse administratie met 
betrekking tot de Objecten, het verzorgen van het dagelijks technisch beheer van de Objecten 
en het doen van aangiften omzetbelasting  

(iii) het afsluiten van adequate verzekeringen om het Fonds te beschermen tegen alle gebruikelijke 
risico's en aansprakelijkheden 

(iv) het uitoefenen van wettelijke en contractuele rechten die berusten of betrekking hebben op de 
Objecten en andere goederen van het Fonds 
 

Fondsbeheer: 

(i) de benoeming van een bewaarder in de zin van de AIFM-Richtlijn en de uitwisseling van 
informatie met deze bewaarder  

(ii) het opstellen van de jaarlijkse Begroting voor de exploitatie van de Objecten 
(iii) het aangaan van een of meer leningen in verband met de verkrijging of herfinanciering van de 

Objecten en de vestiging van zekerheidsrechten die hiermee verband houden 
(iv) de communicatie aan de Participanten over de gang van zaken bij het Fonds 
(v) het jaarlijks opstellen van een halfjaarverslag over de eerste helft van het boekjaar en de 

jaarrekening voor het Fonds 
(vi) het verzorgen van alle overige rapportages overeenkomstig de Wft en daaronder 

uitgevaardigde regelgeving 
(vii) het verstrekken van de informatie aan de Participanten, het bijhouden van "Mijn Duinweide" en 

de Website  
(viii) taxatie van de Objecten door de Beheerder op basis van een intern DCF-model (discounted 

cashflow), dat wordt gereflecteerd aan de externe taxaties van de taxateur(s) 

7.2.5 Uitbesteding van taken van de Beheerder 
De Beheerder heeft de bevoegdheid de haar in het kader van de Fondsvoorwaarden opgedragen 
werkzaamheden voor eigen rekening en risico uit te besteden aan derden, doch de Beheerder blijft 
verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van deze taken. 

De taken die de Beheerder heeft uitbesteed zijn:  

 de administratie en registratie van nieuwe Participanten. Deze taken zijn uitbesteed aan IQ EQ 

Financial Services B.V. (de "Administrateur") op basis van een overeenkomst waarin de 

werkzaamheden en de verantwoordelijkheden van de Administrateur ten behoeve van het 

Fonds zijn vastgelegd zoals ook nader omschreven in de volgende paragraaf 7.2.6; 
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 het vastgoedbeheer op een wijze zoals nader omschreven in paragraaf 7.2.7 van dit 

Informatiememorandum. Dit vastgoedbeheer is uitbesteed aan Duinweide 

Vastgoedmanagement.  

7.2.6 Administrateur 
Overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst met de Administrateur zorgt de Administrateur 

onder andere voor onderstaande handelingen: 

 verwerken van de inschrijving van potentiële beleggers; 

 de settlement van verzoeken tot koop en verkoop van Participaties; 

 het opstellen en bijhouden van het Participantenregister; 

 cliëntenonderzoek en monitoring van de Participanten; 

 rapportage van ongebruikelijke transacties; 

 het uitwisselen van informatie betreffende de Participanten aan de belastingdienst; 

 het verstrekken van een overzicht aan de Participanten van hun deelname in het Fonds via Mijn 

Duinweide; 

 het zorgdragen voor het FATCA/CRS onderzoek. 

7.2.7 Vastgoedmanagement 
Het Vastgoedbeheer wordt door de Beheerder uitbesteed aan Beauvastgoed Beheer en Onderhoud 
B.V. (in dit Informatiememorandum gedefinieerd met haar handelsnaam: "Duinweide 
Vastgoedmanagement"). Duinweide Vastgoedmanagement is een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, die is opgericht op 9 november 2005 en statutair is 
gevestigd te Alphen aan den Rijn met adres: Henry Dunantweg 15, 2402 NM Alphen aan den Rijn. 
Duinweide Vastgoedmanagement is ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 28107785 en 
heeft het volgende LEI-nummer: 7245004LUC7VDP6GQH06. Duinweide Vastgoedmanagement staat 
niet onder toezicht. 
 
De Beheerder houdt 100% van de aandelen in het kapitaal van Duinweide Vastgoedmanagement.  
Duinweide Vastgoedmanagement beheert de Objecten voor het Fonds. De rol van Duinweide 
Vastgoedmanagement ligt in het administratief, commercieel en technisch beheer. Duinweide 
Vastgoedmanagement vervult daarmee een essentiële rol door de waarde van de Objecten te 
behouden en te maximaliseren. Zij werkt nauw samen met gespecialiseerde bedrijven voor onderhoud 
en reparaties. Duinweide Vastgoedmanagement is reeds 16 jaar actief als vastgoedbeheerder en 
beheert een totale portefeuille van circa 400 miljoen euro aan woningen en commercieel vastgoed. 
 
De Beheerder betaalt Duinweide Vastgoedmanagement voor het vastgoedmanagement een 
markconforme, vooraf vastgestelde, vergoeding van 3,0% (exclusief btw) over de factureerde huursom 
(exclusief servicekosten). Om na te gaan of de vergoeding voor het vastgoedmanagement 
daadwerkelijk marktconform is, monitort de Beheerder dit bij andere vastgoedfondsen. Indien nodig 
worden er bij derden offertes opgevraagd om de marktconformiteit van voormelde tarieven vast te 
stellen.  
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7.2.8 Belangenconflicten 
Verschillende rechtspersonen in de groep van de Beheerder verrichten taken ten behoeve van het 
Fonds en/of de Beheerder, dan wel hebben een belang in het Fonds: 

- Duinweide Vastgoedmanagement is voor het vastgoedmanagement ingeschakeld, zoals 
omschreven in paragraaf 7.2.7 van dit Informatiememorandum. Duinweide 
Vastgoedmanagement heeft belang bij het in beheer houden van de Objecten omdat daarmee 
regelmatige inkomstenstroom wordt gecreëerd. De Beheerder heeft als enig aandeelhouder van 
Duinweide Vastgoedmanagement echter eveneens een belang bij de verkoop van de Objecten 
tegen een hoge opbrengst om daarmee de Performancevergoeding te verdienen. De 
werkzaamheden van Duinweide Vastgoedmanagement vallen onder de verantwoordelijkheid 
en de aansturing van de Beheerder. De Beheerder betaalt Duinweide Vastgoedmanagement 
voor het vastgoedmanagement een markconforme, vooraf vastgestelde, vergoeding van 3,0% 
(exclusief btw) over de factureerde huursom (exclusief servicekosten). Over het beleid ten 
aanzien van het vastgoedmanagement legt de Beheerder jaarlijks verantwoording af aan de 
Participanten. Duinweide Vastgoedmanagement werkt dus feitelijk als een onderaannemer van 
de Beheerder. Het is hierbij niet waarschijnlijk dat Duinweide Vastgoedmanagement 
uitsluitend in eigen belang zal handelen. 

- De Beheerder ontvangt een vergoeding voor het beheer van het Fonds, welke vergoeding 
afhankelijk is van de totale jaarlijkse netto huursom van de Objecten. Deze beheervergoeding 
draagt bij aan de continuïteit van de Beheerder. De Beheerder heeft daarnaast in verband met 
de vaste en variabele vergoedingen die zij ontvangt belang bij het welslagen van deze uitgifte 
van Participaties. De Beheerder heeft echter ook een belang bij verkoop van de Objecten omdat 
daardoor een goed totaalrendement voor de Participanten en een hoge Performancevergoeding 
voor de Beheerder kan worden gerealiseerd. 
 

- First Table Asset Consultants B.V. (FTAC) is een Plaatsingskantoor en begeleidt de Beheerder 
in het verkopen van de Participaties. Het Fonds betaalt aan FTAC hiervoor een markconforme, 
vooraf vastgestelde, vergoeding van 3% van het Bijeengebracht kapitaal. Drie aandeelhouders 
van de Beheerder hebben tezamen een (indirect) aandelenbelang van 50% in First Table Asset 
Consultants B.V. (FTAC) en profiteren derhalve mee van de vergoeding die FTAC van het 
Fonds ontvangt voor de plaatsing van de Participaties.  
 

- De Bewaarder (IQ EQ Depositary B.V.) en de Administrateur (IQ EQ Financial Services B.V.), 
die als gedelegeerde van de Beheerder taken uitvoert betreffende de participantenadministratie, 
zijn dochterondernemingen van IQ EQ Netherlands N.V. Zoals aangegeven in paragraaf 7.3.1, 
heeft de Bewaarder onder andere als taak de belangen van de beleggers te behartigen. De 
Administrateur voert opdrachten van de Beheerder uit. Hierdoor kan er een 
belangenverstrengeling (conflict of interests) tussen de taken van de Administrateur en de 
taken van de Bewaarder ontstaan. De Bewaarder en de Administrateur hebben zich functioneel, 
hiërarchisch en fysiek gescheiden binnen IQ EQ Netherlands N.V. en voeren een actief beleid 
om deze mogelijke belangenverstrengeling (conflict of interests) zoveel als mogelijk te 
vermijden. 
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- Overige beleggingsinstellingen die door de Beheerder worden beheerd, zijnde Sonnewijck 

Vastgoed CV, Duinweide Supermarkten BV, Duinweide Woningen BV, Rietwijck Vastgoed FGR, 

Leidsewijck Vastgoed FGR, Uniewijck Vastgoed CV, Oostwijck Vastgoed BV, Westland 

Vastgoed CV en Rivierburcht Vastgoed. De Beheerder dient haar beheercapaciteit over al deze 

beleggingsinstellingen te verdelen. Een potentieel belangenconflict hierbij is dat de Beheerder 

een vastgoedobject aangeboden krijgt, dat behalve binnen het beleggingsbeleid van het Fonds 

ook in aanmerking komt voor verwerving door andere door de Beheerder beheerde of te 

beheren beleggingsinstellingen. De Beheerder heeft dan de discretionaire bevoegdheid om te 

bepalen welke door haar beheerde beleggingsinstelling het betreffende aangeboden 

vastgoedobject zal verwerven. 

 
Er bestaan geen andere (potentiële) belangenconflicten tussen enerzijds de eigen belangen en/of 
plichten van de Beheerder, of haar bestuurs-, leidinggevende en bedrijfsleiding, en anderzijds het 
Fonds. In het geval zich met betrekking tot een transactie of het aangaan van verplichtingen ten laste 
van het vermogen van het Fonds een tegenstrijdig belang voordoet tussen enerzijds het Fonds en 
anderzijds de Beheerder of haar bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen en 
bedrijfsleiding, is in dat verband de voorafgaande toestemming van de vergadering van Participanten 
vereist.  

7.2.9 Aansprakelijkheid van de Beheerder 
Op grond van de Fondsvoorwaarden is de Beheerder jegens de Participanten en het Fonds aansprakelijk 
voor door hen geleden schade, voor zover de schade het gevolg is opzet of grove schuld van de 
Beheerder. Dit geldt ook wanneer de Beheerder de haar in het kader van de Fondsvoorwaarden 
opgedragen werkzaamheden heeft uitbesteed aan derden. 

De Beheerder heeft ter dekking van haar beroepsaansprakelijkheidsrisico in het kader van haar 
werkzaamheden als beheerder van beleggingsinstellingen een passende 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten in lijn met de AIFM Richtlijn. 

7.2.10 Overige Duinweide fondsen 
De Beheerder heeft - naast dit Fonds - 8 fondsen, genaamd Sonnewijck Vastgoed CV, Duinweide 
Supermarkten BV, Rietwijck Vastgoed FGR, Leidsewijck Vastgoed FGR, Uniewijck Vastgoed CV, 
Duinweide Woningen BV, Oostwijck Vastgoed BV, Westland Vastgoed CV en Rivierburcht Vastgoed, 
die thans nog beheerd worden, met succes geplaatst. 

Onderstaand is een tabel opgenomen van de gerealiseerde rendementen van de overige door de 
Beheerder beheerde fondsen. Het weergegeven rendement betreft het gerealiseerde directe rendement 
vanaf de aanvangsdatum van het betreffende fonds tot en met het 1e kwartaal van 2021. 

 

 

GEREALISEERD DIRECT RENDEMENT begroot werkelijk begroot werkelijk
Sonnewijck Vastgoed CV 2014 7,0% 7,0% Uniewijck Vastgoed 2018 8,1% 8,1%
Duinweide Supermarkten 2015 7,2% 7,3% Duinweide Woninge 2018 5,0% 5,5%
Rietwijck Vastgoed 2015 7,5% 7,6% Oostwijck Vastgoed 2019 5,9% 5,9%
Leidsewijck Vastgoed 2017 7,7% 7,6% Westland Vastgoed C 2020 5,3% 5,3%
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De fondsen Groenewijck Vastgoed CV en Hooghwijck Vastgoed CV zijn per 1 februari 2018 
samengevoegd tot Uniewijck Vastgoed CV en voortgezet voor investeerders die wilden blijven 
participeren. 

De fondsen Boschwijck Vastgoed CV, Parkwijck Vastgoed CV, Haaghoeve Woningen FGR, Borghwijck 

Vastgoed CV en Elswijck Vastgoed BV zijn beëindigd en afgerond en derhalve ontbonden per 

respectievelijk 14 mei 2020, 15 mei 2020, 31 december 2020, 30 april 2021 en 24 augustus 2021. In 

onderstaande tabel zijn de gerealiseerde rendementen opgenomen van de door de Beheerder in het 

verleden beheerde fondsen die reeds zijn ontbonden en vereffend: 

7.2.11 Accountant 
BDO Audit & Assurance B.V. is aangesteld als accountant van de Beheerder. BDO Audit & Assurance 
B.V. is lid van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De accountant
is verantwoordelijk voor het afgeven van een verklaring omtrent de getrouwheid van de Jaarrekening en
het Jaarverslag. Deze controleverklaring zal aan het Jaarverslag worden gehecht, welk verslag aan de
Participanten zal worden verstrekt.

7.3 De Bewaarder 
De Beheerder heeft IQ EQ Depositary BV als bewaarder (in de zin van de AIFM Richtlijn) van het Fonds 
aangewezen en heeft een overeenkomst met de Bewaarder gesloten waarin de werkzaamheden en de 
verantwoordelijkheden van de Bewaarder ten behoeve van het Fonds (en derhalve met Stichting 
Juridisch Eigenaar) zijn vastgelegd. 

Deze overeenkomst is mede aangegaan ten behoeve van (de Participanten in) het Fonds. IQ EQ 
Depositary BV is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en is statutair gevestigd te 
Amsterdam, met adres Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam. De Bewaarder is ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 59062576. 

7.3.1 Taken Bewaarder 
Overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst met de Bewaarder, het bepaalde in de AIFM 
Richtlijn en de uitvoeringsverordening, daarop gebaseerde Europese en Nederlandse wetgeving en de 
ESMA Richtsnoeren en beleidsregels van de AFM, waarbij deze regelgeving van tijd tot tijd kan worden 
gewijzigd, en alle documenten betreffende dit Fonds, zorgt de Bewaarder onder andere voor 
onderstaande handelingen: 

GEREALISEERDE RENDEMENTEN
begroot werkelijk begroot werkelijk begroot werkelijk

Groenewijck Vastgoed CV 2011 7,2% 7,2% 0,9% 1,3% 8,3% 8,3%
Boschwijck Vastgoed CV 2012 7,4% 7,3% 0,9% 2,4% 7,9% 8,5%
Hooghwijck Vastgoed CV 2012 7,7% 7,9% 1,0% 3,1% 8,6% 10,2%
Parkwijck Vastgoed CV 2014 7,0% 6,7% 0,7% 0,9% 7,4% 7,3%
Haaghoeve Woningen 2015 5,3% 5,5% 1,6% 10,7% 6,2% 11,6%
Borghwijck Vastgoed CV 2013 7,2% 9,3% 0,8% 1,9% 7,7% 10,4%
Elswijck Vastgoed CV 2015 7,0% 7,1% 0,1% 3,9% 7,9% 10,1%

direct rendement indirect rendement IRR
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 Het toezien op het doen van (interim) uitkeringen aan de Participanten, alsmede het 
controleren van de beheervergoedingen;  

 Het erop toezien dat de verhandeling van Participaties in het Fonds correct is; 
 Erop toezien dat de berekening van de Intrinsieke waarde van het Fonds correct is; 
 Het erop toezien dat na verkoop van (een van) de Objecten betaling aan het Fonds geschiedt 

binnen de gestelde termijn;  
 Het bewaken van de cash flows van het Fonds en het identificeren van onregelmatigheden. 

7.3.2 Aansprakelijkheid Bewaarder 
Naar Nederlands recht is de Bewaarder jegens het Fonds of de Participanten aansprakelijk voor door 
Participanten geleden schade als gevolg van niet naar behoren nakomen van verplichtingen uit hoofde 
van de AIFM Richtlijn als gevolg van opzet of nalatigheid. Ingeval van aansprakelijkheid van de 
Bewaarder dient deze het Fonds te compenseren voor de geleden schade. 

De Bewaarder is tevens in beginsel aansprakelijk tegenover het Fonds en de Participanten voor verlies 
van in bewaarneming genomen financiële instrumenten van het Fonds. Deze taak kan worden 
gedelegeerd aan een derde. Op de datum van dit Informatiememorandum worden geen 
bewaarnemingstaken van dit type uitgevoerd.  

In geval van aansprakelijkheid van de Bewaarder dient deze het Fonds te compenseren voor de geleden 
schade. Als dat niet gebeurt zijn de Participanten gerechtigd zelf een vordering in te stellen tegen de 
Bewaarder. Een vordering dient schriftelijk te worden ingediend bij de Beheerder, die vervolgens (voor 
rekening en risico van het Fonds) de nodige actie tegen de Bewaarder zal ondernemen. Als de 
Beheerder tot de conclusie komt dat de Bewaarder niet aansprakelijk is zal hij de Participanten daarvan 
schriftelijk op de hoogte stellen. Participanten die het niet eens zijn met dat oordeel zijn gerechtigd om 
(voor eigen rekening en risico) een vordering in te stellen tegen de Bewaarder. Als de Beheerder, om 
wat voor reden dan ook, niet de gevraagde maatregelen neemt tegen te Bewaarder, of dat niet 
adequaat of voortvarend genoeg doet, zijn de Participanten gerechtigd die maatregelen zelf te treffen. 

De Beheerder zal de Participanten onverwijld in kennis stellen van eventuele wijzigingen in verband 
met de aansprakelijkheid van de Bewaarder. 

7.4 Wijzigingen in de Fondsvoorwaarden 
De Fondsvoorwaarden kunnen op voorstel van de Beheerder worden gewijzigd door de Beheerder en 
Stichting Juridisch Eigenaar na voorafgaande goedkeuring van de vergadering van Participanten.  

Het besluit tot goedkeuring kan worden genomen met een gewone meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen.  

De Beheerder maakt (een voorstel tot) wijziging van de Fondsvoorwaarden bekend aan het (e-mail) 
adres van iedere Participant alsmede op zijn Website. De Beheerder licht (het voorstel tot) de wijziging 
van de Fondsvoorwaarden toe op zijn Website. Indien de uiteindelijke wijziging van de 
Fondsvoorwaarden afwijkt van het voorstel zoals dat was vermeld op de Website van de Beheerder, 
maakt de Beheerder de wijziging eveneens bekend aan het (e-mail) adres van iedere Participant 
alsmede op zijn Website. 
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7.5 Juridische implicaties van beleggen in het Fonds 
Op de verhouding tussen Participanten en het Fonds zijn de Fondsvoorwaarden en relevante 
Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing. Participanten kunnen niet aansprakelijk worden 
gesteld voor een bedrag hoger dan de door hen gedane inleg in het Fonds. Participanten zijn daarnaast 
niet aansprakelijk voor verplichtingen van de Beheerder, Stichting Juridisch Eigenaar, de Bewaarder of 
het Fonds. Op de verhouding tussen Participanten en het Fonds, alsmede enige andere juridische 
verhoudingen die voortvloeien uit het deelnemen in het Fonds, is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit het aanbieden van Participaties zullen worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

7.6 Billijke en gelijke behandeling beleggers 
De Beheerder zal bij ieder besluit dat het Fonds aangaat steeds afwegen of de gevolgen daarvan niet 
onbillijk zijn ten opzichte van de Participanten, gegeven de inhoud van de Fondsvoorwaarden en het 
Informatiememorandum en wat de Participanten op grond daarvan en op grond van de toepasselijke 
regelgeving mochten verwachten.  

Participanten in het Fonds kunnen geen (recht op een) voorkeursbehandeling verwerven. Het Fonds 
zal Participanten die zich in gelijke omstandigheden bevinden ook gelijk behandelen. De gelijke 
behandeling van Participanten wordt verder gewaarborgd door de Fondsvoorwaarden en het juridisch 
en toezichtsrechtelijke kader waarbinnen het Fonds haar activiteiten uitoefent. De Beheerder zal 
toezien op de naleving van de regels die een gelijke behandeling van Participanten waarborgen. 

Object  Groningen 
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7.7 Wft  
Duinweide Investeringen NV staat onder toezicht van de AFM en DNB, waarbij de AFM een 
vergunning heeft verleend op grond van artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft teneinde op te treden 
als beheerder van beleggingsinstellingen in de zin van artikel 1:1 Wft. Participanten kunnen op verzoek 
een kopie van deze vergunning van de Beheerder kosteloos van de Beheerder ontvangen. 

7.8 Overige governance 

7.8.1 Corporate Governance Code 
Het Fonds valt niet onder de reikwijdte van de Nederlandse corporate governance code, omdat die 
betrekking heeft op beursgenoteerde ondernemingen. Het Fonds past de Nederlandse corporate 
governance code dan ook niet toe. 

7.8.2 Klachtenregeling 
De Beheerder heeft een klachtenregeling met betrekking tot de klachten over het Fonds opgesteld. De 
Beheerder hanteert daarvoor de Richtlijnen Interne Klachtenprocedure van het Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening (KiFID). De Beheerder is aangesloten bij het KiFID. Een kopie van deze 
regeling is op de Website beschikbaar en kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder. 

7.9 Duurzaamheid 

7.9.1 Introductie SFDR 
Met ingang van 10 maart 2021 is de SFDR in Nederland in werking getreden. Op grond van deze 
Europese verordening moeten beheerders van beleggingsinstellingen, waaronder de Beheerder, 
informatie verschaffen over duurzaamheid met betrekking tot de door haar beheerde fondsen. Deze 
paragraaf 7.9 voorziet in deze informatieverschaffing.  

7.9.2 Beleid ten aanzien van duurzaamheidsrisico’s  
De Beheerder realiseert zich dat duurzaamheidsrisico’s van invloed kunnen zijn op de waarde van 
Objecten van het Fonds. Een duurzaamheidsrisico is, kort gezegd, een gebeurtenis op ESG-gebied die 
een negatief effect kan hebben op de waarde van de objecten. Bij de keuze om in een object te 
investeren en bij de doorlopende monitoring van beleggingen houdt de Beheerder rekening met 
duurzaamheidsrisico’s. Duurzaamheidsrisico’s worden conform intern beleid geïntegreerd in het 
beleggingsbeslissingenproces alvorens in een bepaald object te investeren. 

Om duurzaamheidsrisco’s met betrekking tot de Objecten te voorkomen en/of te mitigeren, doet de 
Beheerder vooraf gedegen onderzoek naar de duurzaamheidsaspecten van de Objecten. Dit houdt in 
ieder geval in dat van alle Objecten een energielabel beschikbaar is en dat de Beheerder een 
inventarisatie doet naar de mogelijkheden om dit energielabel te verbeteren.  

7.9.3 Duurzaamheidsrisicofactoren 
Duurzaamheidsrisico’s op ecologisch gebied gaan bijvoorbeeld over CO2-uitstoot, energieverbruik, 
afval, waterschaarste, biodiversiteit en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Sociale risico’s 
betreffen onder andere productaansprakelijkheid en de eerbiediging van arbeidsrechten. Op het gebied 
van governance kunnen zich risico’s voordoen ten aanzien van beloning, inclusiviteit en diversiteit van 
bestuurders en bedrijfsethiek. Ten aanzien van het Fonds kunnen zich primair ecologische 
duurzaamheidsrisco’s voordoen. 
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Bij het Fonds spelen geen specifieke duurzaamheidsrisicofactoren die materieel zijn voor het Fonds.  

Thans zijn er geen duurzaamheidsvereisten ten aanzien van bestaande winkelpanden, zoals die 
bijvoorbeeld voor kantoorpanden wel gelden. Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden minimaal 
over een energielabel C beschikken. Het is te verwachten dat dergelijke vereisten in de toekomst ook 
zullen gaan gelden voor winkelpanden of overige bedrijfsruimten. In dat geval kan het Fonds 
gedwongen worden één of meerdere Objecten te verduurzamen, hetgeen invloed kan hebben op het 
Direct rendement. Ook kunnen Financiers, onafhankelijk van de overheid, duurzaamheid onderdeel 
maken van hun financiersbeleid. Naar verwachting zal de Financier in de toekomst een minimaal 
energielabel in haar financiersvoorwaarden opnemen, of zal een lager energielabel leiden tot hogere 
financieringslasten. Objecten met een lager energielabel kunnen derhalve in de toekomst minder goed 
financierbaar of verkoopbaar worden, hetgeen invloed kan hebben op het Indirect rendement. 

Zoals in de tabel bij paragraaf 4.3 is weergegeven, beschikken thans alle in portefeuille zijnde Objecten 
reeds over een energielabel A, waardoor er geen materiële duurzaamheidsrisicofactoren zijn voor het 
Fonds.  

7.9.4 Geen duurzaamheidsverklaring 
De Beheerder geeft geen duurzaamheidsverklaring af zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 SFDR over de wijze 
waarop ze de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren 
in aanmerking neemt. De redenen daarvoor zijn als volgt: 

 de Beheerder promoot geen ESG kenmerken van het Fonds en het Fonds heeft duurzame 
beleggingen niet als doel. De Beheerder meent dat het niet betekenisvol is om de belangrijkste 
ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren te meten. 

 voor zover de Beheerder zou besluiten de belangrijkste ongunstige effecten van 
beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking te nemen, zou dat 
betekenen dat ze een gedetailleerde duurzaamheidsverklaring zou moeten afgeven volgens een 
specifiek format. De regels ten aanzien van die duurzaamheidsverklaring zijn nog niet 
definitief. Dit maakt het voor de Beheerder in dit stadium niet opportuun en niet zinvol om een 
dergelijke duurzaamheidsverklaring af te geven, zeker niet gegeven het feit dat het Fonds geen 
ESG kenmerken promoot of duurzame beleggingen als doel heeft, en beleggers de claim die de 
Beheerder dan zou maken ook niet hoeven te toetsen. Kortom, de Beheerder ziet er op dit 
moment de toegevoegde waarde niet van in en het zou mede om die reden een 
disproportionele inspanning vereisen.  

De Beheerder zal doorlopend afwegen of zij op enig moment een duurzaamheidsverklaring wenst af te 
geven en sluit niet uit dat zij een dergelijke duurzaamheidsverklaring in de toekomst wel zal afgeven.  
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8 Participaties en deelname 

8.1 Emissie van Participaties 
De onderhavige emissie bedraagt in totaal 629 participaties. De Emissieprijs van een Participatie 
bedraagt EUR 25.000. Er geldt een minimum afname van 4 Participaties per Participant, zijnde een 
bedrag van EUR 100.000. Elke Participatie geeft recht op een evenredig aandeel in het Fonds. De 
voorwaarden waaronder de Participaties worden uitgegeven zijn opgenomen in de Fondsvoorwaarden. 
De Participaties worden gecreëerd onder Nederlands recht. De Participaties zullen uitsluitend op naam 
luiden en er worden geen participatiebewijzen uitgegeven. Het register van Participanten wordt 
gehouden door de Beheerder. 

Inschrijving voor deelname in het Fonds staat open voor zowel natuurlijke als rechtspersonen. De 
inschrijving start op het moment van uitbrengen van het Informatiememorandum, zijnde 30 
september 2021. 

De met de bestuurders van de Beheerder verbonden vennootschap Brussel Beheer B.V. houdt bij 
aanvang van het Fonds de eerste Participaties. Deze Participaties zullen bij de Emissie worden 
ingekocht. 

De Beheerder en de bestuurders van de Beheerder zullen zelf niet inschrijven op de onderhavige 
Emissie. Duinweide Participaties BV en/of Duinweide Deelnemingen BV, beiden met de Beheerder 
verbonden vennootschappen, zijn wel voornemens in te schrijven.   

De Beheerder heeft het recht inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk niet in 
aanmerking te nemen of te honoreren. Inschrijvingen worden schriftelijk toegewezen door de 
Beheerder of het Plaatsingskantoor, waarbij aan koper een verzoek tot betaling van de Emissieprijs 
wordt gedaan. De Participant deelt in de opbrengsten van het Fonds vanaf het moment dat 
onderhandse toekenning van Participaties heeft plaatsgevonden. Toekenning zal plaatsvinden per de 
Emissiedatum. 

8.2 Inschrijfprocedure 

8.2.1 Inschrijving 
De inschrijving voor het Fonds vindt schriftelijk plaats middels ondertekening van een “Verklaring van 
deelname in Burgwijck Vastgoed”. Deze verklaring is verkrijgbaar via de Beheerder. 

Participanten kunnen natuurlijke personen, rechtspersonen of personenvennootschappen zijn. De 
administratie en registratie van nieuwe Participanten is door de Beheerder uitbesteed aan de 
Administrateur. 

Om Mijn Duinweide te kunnen gebruiken heeft de belegger een account nodig met een 
gebruikersnaam en wachtwoord. Bestaande beleggers in een van de fondsen die worden beheerd door 
Duinweide Investeringen N.V. beschikken reeds over een account. Nieuwe beleggers kunnen via Mijn 
Duinweide een account aanmaken. Bij het aanmaken van een account zal de belegger (i) zijn eigen 
inlogcombinatie aanmaken, (ii) zijn persoonsgegevens dienen op te geven en (iii) diverse documenten 
dienen te uploaden. Natuurlijke personen zullen een kopie van een geldig legitimatiebewijs (niet zijnde 
een rijbewijs) moeten bijvoegen en een recent (maximaal 3 maanden oud) kopie bankafschrift. Bij 
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deelname door een rechtspersoon of personenvennootschap dient, naast een geldig legitimatiebewijs 
van de vertegenwoordigingsbevoegde personen, een recent (maximaal drie maanden oud) uittreksel 
van de Kamer van Koophandel, de statuten, een kopie bankafschrift en een UBO-verklaring te worden 
bijgevoegd. 

Na registratie volgt een automatisch gegenereerde “Overeenkomst Mijn Duinweide”, waarin de door 
de belegger opgegeven gegevens zijn verwerkt en naar de algemene voorwaarden voor het gebruik van 
Mijn Duinweide (“Gebruikersvoorwaarden Mijn Duinweide”) wordt verwezen. De belegger dient 
digitaal akkoord te geven op de inhoud van deze overeenkomst, het privacy statement en de 
Gebruikersvoorwaarden Mijn Duinweide.  

Zodra het account geactiveerd is, kan inschrijving voor het Fonds plaatsvinden via de schriftelijke 
“Verklaring van deelname in Burgwijck Vastgoed”. Bij het ondertekenen van deze verklaring dient de 
belegger akkoord te geven op de van toepassing zijnde Fondsvoorwaarden en de 
Gebruikersvoorwaarden Mijn Duinweide en dient de belegger de herkomst van het deelnamebedrag op 
te geven. Daarnaast ontvangt de belegger een verzoek tot betaling, waarin is opgenomen het door de 
belegger opgegeven bedrag van deelname in het Fonds, zijnde de Emissieprijs en de 
Emissievergoeding. De bankrekening betreft de bankrekening van Stichting Juridisch Eigenaar. 

8.2.2 Toewijzing 
Toekenning van Participaties vindt in beginsel alleen op de eerste Werkdag van een maand plaats. 

Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van ontvangst (verklaring inclusief storting 
deelnamebedrag) door de Administrateur. Meerdere inschrijvingen zijn toegestaan, maar worden 
eveneens op volgorde van binnenkomst behandeld. 

In verband met de identificatie eisen dient de betaling van de Emissieprijs te geschieden vanaf de 
bankrekening die op naam is gesteld van de Participant.  

Zodra de Administrateur: 

a. de geaccordeerde Overeenkomst “Verklaring van deelname in Burgwijck Vastgoed” heeft 
ontvangen 

b. het benodigde cliëntenonderzoek heeft verricht, waarbij de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 uitgangspunt zijn, en 

c. de Emissieprijs en Emissievergoeding op de genoemde bankrekening zijn bijgeschreven,  
zal de deelname voorwaardelijk worden toegewezen en ontvangt de belegger hiervan een bevestiging 
via Mijn Duinweide. 

Nadat de Administrateur het cliëntenonderzoek heeft afgerond, stuurt de Administrateur alle gegevens 
door aan de Beheerder. De Beheerder behoudt zich het recht voor om aanvragen om welke reden dan 
ook, of zonder opgave van reden, geheel of gedeeltelijk te weigeren. De aanvraag zal in ieder geval 
worden geweigerd, indien: 

a. indien storting van de Emissieprijs en Emissievergoeding niet tijdig of volledig heeft 
plaatsgevonden of afkomstig is van een niet toegelaten bankinstelling of niet met Participant 
identificeerbare bankrekening; 
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b. de Beheerder van mening is dat uitgifte en/of levering strijdig is met het Nederlands Recht; 

c. de vaststelling van de identiteit van de aspirant Participant naar het oordeel van de Beheerder 
onvoldoende en/of onvolledig is (hierbij is de Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme (Wwft) uitgangspunt); 

d. de Beheerder van mening is dat in redelijkheid kan worden verwacht dat levering van 
Participaties tot gevolg zal hebben dat de belangen van de bestaande Participant onevenredig 
worden geschaad. 

De Beheerder houdt zich het recht voor om inschrijvingen geheel of gedeeltelijk niet in aanmerking te 
laten komen of goed te keuren. 

Nadat de toewijzing onvoorwaardelijk heeft plaatsgevonden is een kopie van de Overeenkomst 
“Verklaring van deelname in Burgwijck Vastgoed” in Mijn Duinweide via “Documenten” als download 
beschikbaar. Daarnaast zal een mutatieoverzicht van de beleggingsportefeuille van de belegger als 
download beschikbaar zijn. De belegger ontvangt hierover een geautomatiseerd bericht vanuit Mijn 
Duinweide. 

8.2.3 Contactinformatie 
Duinweide Investeringen NV 
Henry Dunantweg 15 
2404 NM Alphen aan den Rijn 
Telefoon: 088 – 222 0 222 
Fax: 088 – 222 0 223 
E-mail: info@duinweide.nl 
Website: www.duinweide.nl 

8.3 Intrinsieke Waarde 
De Intrinsieke Waarde van het Fonds en de Intrinsieke Waarde per Participatie wordt tweemaal per jaar 
bepaald en gepubliceerd in het (half)jaarverslag van het Fonds en op de Website. De Intrinsieke 
Waarde van het Fonds is het verschil tussen de Fondsactiva en de Fondspassiva, vastgesteld op basis 
van waarderingsgrondslagen en methoden als vermeld in hoofdstuk 9. De Intrinsieke Waarde van het 
Fonds gedeeld door het aantal Participaties levert de Intrinsieke Waarde per Participatie op. De 
Intrinsieke Waarde van het Fonds wordt in euro uitgedrukt. De Intrinsieke waarde wordt bepaald door 
de Beheerder. Binnen de organisatie van de Beheerder is afdoende functiescheiding aanwezig om tot 
een adequate bepaling van de Intrinsieke waarde te komen. Daarnaast zal de externe accountant de 
intrinsieke waardebepaling toetsen in haar controle van de jaarrekening van het Fonds. 

Participanten die schade hebben geleden als gevolg van de vaststelling door de Beheerder van een 
onjuiste Intrinsieke Waarde per Participatie, hebben recht op vergoeding van schade, indien en voor 
zover het verschil tussen de vastgestelde Intrinsieke Waarde per Participatie en de daadwerkelijke 
Intrinsieke Waarde per Participatie meer beloopt dan 10%. 

8.4 Verhandelbaarheid  
Het Fonds is closed-end, dat betekent dat er geen verplichting voor het Fonds bestaat tot inkoop van 
Participaties over te gaan.  
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Participaties kunnen niet worden overgedragen, tenzij (i) door middel van inkoop door de Beheerder 
overeenkomstig het in artikel 14 van de Fondsvoorwaarden bepaalde of (ii) aan bloed- en aanverwanten 
van de Participant in de rechte linie.  

Voor de werkzaamheden die verricht worden door de Beheerder bij een overdracht van Participaties, 
brengt de Beheerder bij de Participant die (een deel van) zijn Participatie wenst over te dragen een 
vergoeding van driehonderd euro (EUR 300,00), exclusief btw, in rekening. 

8.5 Essentieel informatie document (Eid) 
De PRIIPs-Verordening ((EU) nr. 1286/2014) is van toepassing op ontwikkelaars van zogenaamde 
‘PRIIPs’; Package Retail and Insurance-based Investment Products. Het gaat hierbij kort gezegd om 
verpakte retailbeleggingsproducten. Deze verordening is ook van toepassing op aanbieders (veelal 
beheerders) van deelnemingsrechten in een beleggingsfonds. Op grond van de PRIIPs-Verordening 
zijn deze aanbieders verplicht een Eid op te stellen dat aan potentiële beleggers bij de aanbieding ervan 
beschikbaar dient te worden gesteld. Deze Eid-verplichting staat los van eventuele andere 
aanbiedingsdocumentatie zoals een Informatiememorandum. 
 
Dit Eid wordt samen met het Informatiememorandum aan iedere potentiële belegger beschikbaar 
gesteld en is op de Website beschikbaar gesteld. 
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9 Waarderingsgrondslagen 

9.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De Jaarrekening wordt opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 

De Jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van Fondsactiva en 
Fondspassiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden 
toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar 
waarin ze voorzienbaar zijn. 

9.2 Grondslagen voor de waardering van Fondsactiva en Fondspassiva 
Vastgoedbeleggingen 
De Objecten worden op het moment van aankoop opgenomen tegen de Verkrijgingsprijs tot aan de 
eerste rapporteringsdatum nadat de Objecten zijn aangeschaft, vanaf welke datum de reële waarde van 
de Objecten wordt toegepast.  

De waarde van de Objecten worden vermeerderd met de gedane investeringen ten behoeve van de 
Objecten, gevolgd door aanpassing aan de reële waarde van de Objecten per eerstvolgende 
rapporteringsdatum. 

De reële waarde wordt gebaseerd op de marktwaarde, dat wil zeggen het geschatte bedrag waarvoor 
een Object op waarderingsdatum kan worden verhandeld tussen een tot een transactie bereid zijnde 
koper en een verkoper in een zakelijke, objectieve transactie voorafgegaan door gedegen 
onderhandeling waarbij de partijen goed geïnformeerd en tot een transactie bereid waren. 

Op de Objecten wordt niet afgeschreven, aangezien deze zijn opgenomen tegen reële waarde. 

De reële waarde van de Objecten wordt ieder halfjaar op basis van een interne waarderingsmethode 
(DCF (Discounted Cash Flow) methode) bepaald. De Objecten worden minimaal eens per drie jaar 
getaxeerd door een externe taxateur, of vaker indien- en voor zover dit door regelgeving wordt verlangd. 

Wijzigingen in de reële waarde van de Objecten worden opgenomen in de niet-gerealiseerde resultaten 
in de periode waarin zij zich voordoen. Winsten of verliezen die voortvloeien uit de verkoop van de 
Objecten worden bepaald als het verschil tussen de netto verkoopopbrengst en de laatst gehanteerde 
boekwaarde van de Objecten.  

Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden 
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van 
de vorderingen. 

Voorzieningen 
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten 
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening 
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende 
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verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Langlopende schulden 
Rentedragende Financieringen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde, 
die gelijk staat aan de reële waarde verminderd met de kosten die samenhangen met het aangaan van 
de rentedragende Financieringen.  

Na de eerste verwerking worden de rentedragende Financieringen verantwoord tegen geamortiseerde 
kostprijs, waarbij een eventueel verschil tussen de kostprijs en de af te lossen schuld in de winst- en 
verliesrekening over de looptijd van de rentedragende Financiering wordt verantwoord. Rentedragende 
schulden met een looptijd van meer dan één jaar worden verantwoord onder de langlopende schulden. 
Eventuele aflossingen op rentedragende Financieringen binnen één jaar worden verantwoord onder de 
kortlopende schulden. 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 
meestal de nominale waarde. 

9.3 Grondslagen voor resultaatbepaling 
Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van 
het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. 
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze 
voorzienbaar zijn. 

Huuropbrengsten 
Huuropbrengsten zijn de in de verslagperiode in rekening gebrachte huren gecorrigeerd met 
aanpassingen inzake huurvrije perioden, huurkortingen en andere huurincentives. Huurvrije perioden, 
huurkortingen en andere huurincentives worden verdisconteerd over de gehele looptijd van het 
huurcontract waarop zij betrekking hebben. 

Financiële baten en lasten 
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 
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9.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en betaalde dividenden zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
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10 Betrokken partijen 
 

10.1.1 Beheerder 
Duinweide Investeringen NV 
Henry Dunantweg 15 
2402 NM Alphen aan den Rijn 
Telefoon: 088 222 02 22 
 

10.1.2 Bewaarder 
IQ EQ Depositary BV 
Hoogoorddreef 15 
1101 BA Amsterdam 
Telefoon: 020 238 49 70 
 

10.1.3 Fiscaal adviseur 
Amstone Tax Lawyers BV 
Nieuwe Keizersgracht 43 
1018 VC Amsterdam 
Telefoon: 020 820 15 55 
 

10.1.4 Accountant 
BDO Audit & Assurance BV 
K.P. van der Mandelelaan 40 
3062 MB Rotterdam 
Telefoon: 010 242 4600 
 

10.1.5 Juridische Adviseurs en notaris ten 
behoeve van de Beheerder 

Zuidbroek BV 
Koningslaan 35-I 
1075 AB Amsterdam 
Telefoon: 020 218 28 88 
 

10.1.6 Technisch- en bouwkundig adviseur 
Hofstede cs Milieuadviseurs 
Maliebaan 48A 
3581 CS Utrecht 
 

10.1.7 Taxateur 
Kroesepaternotte 
Amsteldijk 194 
1079LK Amsterdam 
Telefoon: 020 346 77 66 
 

10.1.8 Plaatsingskantoor 
First Table Asset Consultants BV 
Tielweg 16 
2803 PK Gouda 
Telefoon: 088 778 84 00 
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11 Informatieverstrekking 

11.1 Algemeen 
Het Fonds verschaft ieder kwartaal in Mijn Duinweide en op de Website informatie aan de 
Participanten over de financiële en operationele voortgang van het Fonds. Daarin zal, uitsluitend voor 
zover relevant en van toepassing in onderhavig geval, ook de volgende informatie worden opgenomen: 

 het percentage Fondsactiva waarvoor bijzondere regelingen gelden vanwege de illiquide aard 
ervan; 

 eventuele nieuwe regelingen voor het beheer van de liquiditeit van het Fonds; 
 het huidige risicoprofiel van het Fonds voor zover dit afwijkt van de informatie die hierover in 

het Informatiememorandum is opgenomen, en de risicobeheersystemen waarmee de 
Beheerder deze risico’s beheert; 

 alle eventuele wijzigingen in de maximale hefboomfinanciering die voor het Fonds mogen 
worden gebruikt, evenals alle eventuele rechten op hergebruik van zekerheden of alle eventuele 
garanties die in het kader van de hefboomfinancieringsregeling zijn verleend; en 

 het totaalbedrag van de door het Fonds gebruikte hefboomfinanciering. 

Potentiële Participanten kunnen op de Website relevante informatie vinden die behoort tot dit 
Informatiememorandum. 

De investeerder draagt een verantwoordelijkheid voor onder andere het beheer van de toegangscodes 
voor "Mijn Duinweide". Om Participanten zo veilig mogelijk gebruik te laten maken van dit platform, 
wordt Participanten geadviseerd om de meest actuele versie van beveiligings-software en de meest 
actuele versie van de populaire internetbrowsers te installeren en te gebruiken.  

Bij de Beheerder, op de Website of in "Mijn Duinweide" liggen de meest recente versies van de 
volgende documenten ter inzage: 

 Statuten en jaarverslagen van de Beheerder; 
 Statuten van Stichting Juridisch Eigenaar; 
 (half-)jaarverslagen van het Fonds; 
 Fondsvoorwaarden; 
 Essentiele Informatie Document (EID) Burgwijck Vastgoed. 

Een (potentiële) Participant kan kopieën van deze documenten op verzoek kosteloos ontvangen. De 
Beheerder verstrekt op verzoek van eenieder de gegevens omtrent de Beheerder, het Fonds, Stichting 
Juridisch Eigenaar en de Bewaarder, die ingevolge enig wettelijk voorschrift in het handelsregister 
moeten worden opgenomen. Participanten worden via Mijn Duinweide op de hoogte gebracht van de 
uitkeringen. 

De informatie op de Website vormt geen deel van de Informatiememorandum, tenzij die informatie via 
verwijzingen in het Informatiememorandum is opgenomen. 

11.2 Opgenomen Bijlage 
De Fondsvoorwaarden zijn gepubliceerd op de Website en zijn onderdeel van het 
Informatiememorandum (Bijlage A). 
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11.3 Door middel van verwijzing opgenomen documenten 
De volgende documenten worden geacht door middel van verwijzing onderdeel uit te maken van dit 
Informatiememorandum en zijn beschikbaar als download op de Website: 

 Uittreksel handelsregister Beheerder; 
 Uittreksel handelsregister Stichting Juridisch Eigenaar Burgwijck Vastgoed; 
 Jaarverslagen 2018, 2019 en 2020 en halfjaarverslagen 2018, 2019 en 2020 van de Beheerder; 
 Reliance letter Kroesepaternotte Object Barendrecht de dato 9 juli 2021; 
 Reliance letter Kroesepaternotte Object Groningen de dato 9 juli 2021; 
 Reliance letter Kroesepaternotte Object Losser de dato 9 juli 2021; 
 Reliance letter Kroesepaternotte Object Maastricht de dato 9 juli 2021; 

11.4 Aanvullende informatie 
Op het beveiligde gedeelte van Website van de Beheerder "Mijn Duinweide" zijn de volgende 
documenten als download beschikbaar: 

 Meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) van de Objecten; 
 NEN 2580 meetstaat van de Objecten; 
 Energielabels Objecten; 
 Uittreksels kadastrale kaarten. 

11.5 Andere materiële wijzigingen in verstrekte informatie 
Indien zich gedurende de looptijd van het Fonds materiële wijzigingen voordoen ten aanzien van de 
informatie opgenomen in dit Informatiememorandum en/of de Bijlage, zal de Beheerder de 
Participanten daarvan op de hoogte stellen via het toesturen van deze informatie aan de e-
mailadressen van deze Participanten. 

Daarnaast zullen materiële wijzigingen met betrekking tot dit Informatiememorandum en/of de Bijlage 
op de Website worden gepubliceerd, al dan niet enkel op het beveiligde gedeelte van Website van de 
Beheerder "Mijn Duinweide”, onder vermelding van de datum van inwerkingtreding van de betreffende 
wijziging. 
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11.6 Overzicht verstrekte informatie aan beleggers als bedoeld in artikel 23 

AIFM Richtlijn 
Artikel 23 AIFM-Richtlijn schrijft voor welke informatie vergunninghoudende beheerders aan beleggers 
dienen te verstrekken van alternatieve beleggingsinstellingen (ABI’s) die zij beheren of aanbieden ter 
belegging. In verband met de onderhavige aanbieding van de Participaties is hieronder checklist 
opgesteld waarin de informatievereisten van artikel 23 AIFM-Richtlijn zijn opgenomen. Daarin wordt 
vermeld of het betreffende informatie-item terug te vinden is in dit Informatiememorandum en, zo ja, 
waar precies. 

Artikel 23, eerste lid, sub (AIFM Richtlijn):   Vindplaats Informatiememorandum 
(Hoofdstuk/Paragraaf) 

 

a.  
- Beleggingsstrategie en -doelstellingen 
- Vestigingsplaats eventuele master-                                

beleggingsinstellingen  
- Vestigingsplaats onderliggende fondsen bij fonds van 

fondsen 
- Soorten activa waarin instelling mag beleggen, technieken 

die instelling daarbij mag toepassen en bijbehorende risico’s 
- Eventuele beleggingsbeperkingen 
- Omstandigheden waaronder hefboomfinanciering mag 

worden gebruikt 
- Soorten en bronnen hefboomfinanciering en bijbehorende 

risico’s 
- Beperkingen gebruik hefboomfinanciering 
- Regelingen zekerheden en hergebruik activa 
- Maximale hefboomfinanciering 
 

   
- Paragraaf 4.2 
- N.v.t. 

 
- N.v.t. 

 
- Paragraaf 4.2 

 
- Paragraaf 4.2  
- Paragraaf 4.2  

 
- Paragraaf 4.2, paragraaf 5.3 en 

paragraaf 3.1 
- Paragraaf 4.2  
- N.v.t. 
- Paragraaf 4.2 
 
 

 

b. Procedures wijziging beleggingsbeleid en/of –strategie 
 

  - Paragraaf 4.2  
- Paragraaf 7.4 

 

 

c. Juridische implicaties contractuele verhoudingen 
 

  - Paragraaf 7.5  

d. Identiteit en taken van o.a. de beheerder en bewaarder en 
rechten belegger 
 

  - Hoofdstuk 7  

e. Bijkomend aangehouden eigen vermogen of afgesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter dekking van 
beroepsaansprakelijkheidsrisico’s  
 

  - Paragraaf 7.2.9  

f. Delegatie beheerder en bewaarder en identificatie 
belangenconflicten daarbij 
 

  - Paragraaf 7.2.7  
- Paragraaf 7.3 
- Paragraaf 7.2.8 
-  

 

g. Procedure waardering en prijsstellingsmethodiek 
waardering activa 
 

  - Hoofdstuk 9  

h. Beheer liquiditeitsrisico’s en terugbetalingsregelingen 
 

  - Paragraaf 3.1.1, 3.1.2 en 3.3.2 
- Paragraaf 5.5 

 

 

i. Vergoedingen, kosten en uitgaven en maximumbedragen 
die ten laste komen van de beleggers 
 

  - Paragraaf 5.13  
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j. Waarborg billijke behandeling beleggers, beschrijving 
eventuele voorkeursbehandelingen, het type beleggers 
waar deze op zien en de juridische of economische banden 
die zij hebben met de beheerder of de instelling 
 

  - Paragraaf 7.6  

k. Indien de instelling al actief is: verstrek het meest recente 
jaarverslag van de instelling voorzien van een 
controleverklaring door een accountant (Zie de toelichting.) 
 

  - N.v.t.  

l. Procedure en voorwaarden uitgifte en verkoop van rechten 
van deelneming of aandelen 
 

  - Paragraaf 8.2 
- Paragraaf 8.4 

 

m. Indien de instelling al actief is: Meest recente intrinsieke 
waarde van de beleggingsinstelling of de recente marktprijs 
van het recht van deelneming of het aandeel in de 
beleggingsinstelling 
 

  - N.v.t.  

n. Indien de instelling al actief is: In het verleden behaalde 
rendementen 
 

  - N.v.t.  

o. Indien sprake is van een prime broker: Identiteit prime 
broker, beschrijving materiële regelingen tussen de 
instelling en de prime broker en beheersing 
belangenconflicten daarbij, contract bewaarder overdracht 
en hergebruik van de activa en informatie over overdracht 
van aansprakelijkheid aan de prime broker 
 

  - N.v.t.  

p. Beschrijving van de wijze en het tijdstip waarop de 
informatie in de zin van artikel 23, vierde en vijfde lid, AIFM 
Richtlijn door de beheerder wordt verstrekt: 

 
Vierde lid: periodieke informatieverschaffing over: 
a. Percentage activa van de instelling waarvoor bijzondere 

regelingen gelden vanwege de illiquide aard ervan. 
b. Eventuele nieuwe regelingen voor het beheer van de 

liquiditeit van de instelling. 
c. Huidig risicoprofiel van de instelling en de 

risicobeheersystemen waarmee de instelling deze 
risico’s beheert. 
 

Vijfde lid: Voor een Europese instelling die gebruik maakt 
van hefboomfinanciering of die binnen de EU wordt 
verhandeld, wordt met regelmaat informatie verschaft over: 
a. Wijzigingen in de maximale hefboomfinanciering, alsook 

alle eventuele rechten op hergebruik van zekerheden of 
garanties die in het kader van de hefboomfinanciering 
zijn verleend 

b. Het totale bedrag van de door beleggingsinstelling 
gebruikte hefboomfinanciering 

 

   
 
 
 
- Paragraaf 11.1 
 
 
 
 

 
 
 

 
- Paragraaf 11.1 
 

Artikel 23, tweede lid AIFM Richtlijn:  
 
Eventueel door bewaarder getroffen regeling kwijting 
contractuele aansprakelijkheid in de zin van artikel 21, 
dertiende lid, AIFM-richtlijn en wijzigingen aansprakelijkheid 
bewaarder 
 

   
- Paragraaf 7.3.2 
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Bijlage A – Fondsvoorwaarden 
Zie separate bijlage. 
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Bijlage B – Verklaring van de accountant 
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