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Beleggen in een geografisch gespreid groeifonds  

 
 

Prognose 

Gemiddeld direct rendement 4,7% 

- In Nederland gelegen woningen 
- Deelname vanaf EUR 10.000* 
- Inkoop Certificaten tot EUR 1.000.000 

voor betere verhandelbaarheid (onder 
voorwaarden en tegen vergoeding) 
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RECLAME 

Duinweide Woningen B.V. (  ‘Fonds’)  is een groeifonds met relatief jonge huurwoningen, gespreid 
over Nederland met uitzondering van krimpgebieden. Het Fonds investeert in eengezinswoningen en 

appartementen conform het beleggingskader. De beleggingscommissie adviseert over het gevoerde 
beleid en het beleggingskader. Voor dit Fonds is een externe bewaarder aangesteld, zijnde IQEQ 

Depositary B.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document is een samenvatting van de 3e Emissie van het Fonds Duinweide Woningen, met daarin een 
overzicht van het Fonds. Raadpleegt u voor alle details en risico’s van deze belegging het Prospectus d.d. 7 maart 
2022. Dit kunt u verkrijgen via onze website; http://www.duinweide.nl/. 

Uw belegging in het Fonds Duinweide Woningen is beperkt liquide en u kan tijdens de looptijd van het Fonds slechts 
beperkt beschikken over de geïnvesteerde gelden. 

 

http://www.duinweide.nl/
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Object Bodegraven 

Overzicht Fonds 
 

- Beleggen in relatief jonge Nederlandse huurwoningen met focus op het middenhuursegment 

- Diversificatie door middel van geografische spreiding van objecten 

- Certificaten zijn onder voorwaarden na goedkeuring beheerder vrij verhandelbaar tegen handelskoers 

(maandelijks gepubliceerd op website) 

- Duinweide koopt (onder voorwaarden en tegen vergoeding) tot maximaal EUR 1.000.000 aan certificaten 

terug voor betere verhandelbaarheid 

Omvang van deze 3e emissie  EUR  19.651.215 

Fondsomvang (na 3e emissie)  EUR  106.228.002 

Eigen vermogen (na 3e emissie)  EUR  49.402.787 

Vreemd vermogen (na 3e emissie)  EUR  56.826.000 

  

Woningen reeds in portefeuille   357 

Woningen aangekocht maar nog te leveren   67 

* Bij de aankoop van een certificaat is er sprake van een emissievergoeding van 1,50%. Tevens is er sprake van 
een uitstapvergoeding bij het vroegtijdig verkopen van een certificaat.  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Rendementen gedurende de beoogde looptijd 

De rendementsprognoses van Duinweide Woningen worden onderscheiden in een direct rendement en een 
indirect rendement. Het totaal van beide rendementen geeft het totaal rendement. 

Verwacht jaarlijks gemiddeld direct rendement  4,7 % 

Verwacht jaarlijks gemiddeld Totaal rendement  6,6 % 

Verwachte Internal Rate of Return (IRR)  6,0 % 

Rendementen zijn op basis van enkelvoudige rendementen over een periode van tien jaar gebaseerd op de 
veronderstellingen als weergegeven in het Prospectus van het Fonds. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor 
toekomstige resultaten onder andere door de op pagina 8 benoemde mogelijke risico’s. De beleggingsresultaten kunnen 
materieel verschillen van de indruk die gewekt is door toekomstgerichte opmerkingen in deze samenvatting.  
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Object Noordwijkerhout 

Exploitatieprognose 
 

Onderstaande tabel toont het geprognotiseerde exploitatieresultaat en het direct rendement voor de komende 10 
jaar. In verband met de levering van Object Noordwijkerhout in 2022 en Object Rotterdam II in 2023, zijn deze 
Objecten pas vanaf respectievelijk jaar 2 en jaar 3 in dit overzicht meegenomen. 

 

Gemiddelde looptijd financieringen  8 jaar 

Gewogen financieringsrente jaar 1-8  2,43 % 

Rekenrente financiering jaar 9-10  4,25 %  

De weergegeven scenario's zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het 
verleden, en geven geen exacte indicatie. Uw  rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de 
belegging/het product aanhoudt. 

Het fonds kan geconfronteerd worden met belastingen en hierdoor een lager rendement realiseren. Dit kan 
onder andere afhangen van de persoonlijke situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen. 

Er is geen kapitaalgarantie afgegeven, derhalve kan uw belegging leiden tot financieel verlies. 

 

  

(bedragen in  € 1.000) Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10
Totale huuropbrengsten (a) 4.788           5.149           6.096           6.215           6.339           6.467           6.605           6.749           6.900           7.054           

Mutatiekosten -122             -131             -149             -152             -155             -158             -162             -165             -168             -172             
Eigenaarslasten -273             -292             -350             -358             -365             -373             -381             -389             -397             -405             
Vastgoedbeheer -120             -129             -152             -155             -158             -162             -165             -169             -172             -176             
Onderhoud -365             -393             -448             -457             -466             -475             -485             -496             -507             -518             
Overige kosten -386             -416             -476             -486             -496             -506             -517             -528             -539             -550             

Totale exploitatiekosten (b) -1.265          -1.361          -1.576          -1.608          -1.641          -1.675          -1.710          -1.746          -1.783          -1.822          
Financieringslasten (c) -1.197          -1.300          -1.827          -1.827          -1.875          -1.949          -2.233          -2.411          -2.554          -2.626          
Exploitatieresultaat (a+b+c) 2.326           2.489           2.693           2.780           2.823           2.844           2.661           2.592           2.563           2.606           

Voor uitkering beschikbaar 2.313           2.512           2.719           2.791           2.834           2.855           2.672           2.603           2.574           2.630           
Direct rendement 5,0% 5,1% 4,7% 4,8% 4,9% 4,9% 4,6% 4,5% 4,4% 4,5%

Gemiddeld direct rendement 4,7%
Tabel  Geprognosticeerd exploi tatieresul taat en di rect rendement a l le objecten
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Overzicht Objecten 
 

Alphen aan den Rijn 
• 25 woningen die onderdeel uitmaken van het complex Lupinehof gelegen aan de Lupinesingel te Alphen 

aan den Rijn 
• Bouwjaar 2019, Gemiddelde oppervlakte 56 m2 GBO, Gemiddelde huur per maand: EUR 850 

 
Object Beek en Donk 

• 31 grondgebonden woningen gelegen in de wijk De Hoge Regt aan De Hoeve te Beek en Donk 
• Bouwjaar 2019, Gemiddelde oppervlakte 109 m2 GBO, Gemiddelde huur per maand: EUR 990 

 
Object Bergen op Zoom 

• 14 grondgebonden woningen gelegen aan de Onder de Jefkes te Bergen op Zoom 
• Bouwjaar 2020, Gemiddelde oppervlakte 100 m2 GBO, Gemiddelde huur per maand: EUR 1.030 

 
Object Bodegraven 

• 12 grondgebonden woningen gelegen aan de Baas en Domburgstraat te Bodegraven 
• Bouwjaar 2020, Gemiddelde oppervlakte 119 m2 GBO, Gemiddelde huur per maand: EUR 1.230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Object Den Bosch 
• 16 woningen die onderdeel uitmaken van een wooncomplex genaamd “Beeckendael” in de wijk De 

Haverleij te Den Bosch 
• Bouwjaar 2010, Gemiddelde oppervlakte 167 m2 GBO, Gemiddelde huur per maand: EUR 1.360 

 
Object Den Haag 

• 30 appartementen gelegen aan de Ambachtsgaarde te Den Haag 
• Bouwjaar 2015, Gemiddelde oppervlakte 50 m2 GBO, Gemiddelde huur per maand: EUR 730 

 
  

Object Leiden Object Alphen aan den Rijn Object Leiden 
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Object Goes 
• 17 grondgebonden woningen gelegen aan de Houtkade en Ketelkade te Goes 
• Bouwjaar 2019, Gemiddelde oppervlakte 120 m2 GBO, Gemiddelde huur per maand: EUR 1.130 
•  

Object Helmond 
• 13 grondgebonden woningen gelegen aan de Schoolstraat te Helmond 
• Bouwjaar 2018, Gemiddelde oppervlakte 104 m2 GBO, Gemiddelde huur per maand: EUR 1.100 

 
Object Leiden 

• 25 woningen gelegen aan de Bernhardstraat en Drakensteynplaats in de nabijheid van het Plein van 
Leiden (Kooilaan) te Leiden 

• Bouwjaar 2018, Gemiddelde oppervlakte 126 m2 GBO, Gemiddelde huur per maand: EUR 1.570 
 

Object Nijmegen I 
• 13 grondgebonden woningen behorend tot het project ‘Wonen op de set’ te Nijmegen 
• Bouwjaar 2020, Gemiddelde oppervlakte 103 m2 GBO, Gemiddelde huur per maand: EUR 1.020 

 
Object Nijmegen II 

• 42 grondgebonden woningen behorend tot het project ‘Hof van Nijmegen’ te Nijmegen 
• Bouwjaar 2021, Gemiddelde oppervlakte 115 m2 GBO, Gemiddelde huur per maand: EUR 1.210 

 
Object Noordwijkerhout 

• 17 appartementen behorend tot het project ‘In den Houte’ te Noordwijkerhout 
• Bouwjaar 2022, Gemiddelde oppervlakte 85 m2 GBO, Gemiddelde huur per maand: EUR 1.380 

 
Object Purmerend 

• 14 grondgebonden woningen gelegen aan de Toon Dupuisstraat, Plateelstraat en Huisengastraat te 
Purmerend 

• Bouwjaar 2010, Gemiddelde oppervlakte 145 m2 GBO, Gemiddelde huur per maand: EUR 1.220 
 

Object Rotterdam I 
• 28 grondgebonden woningen gelegen in het deelgebied Hoogvliet te Rotterdam 
• Bouwjaar 2020, Gemiddelde oppervlakte 138 m2 GBO, Gemiddelde huur per maand: EUR 1.330 

  

Object Zaltbommel II 
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Object Rotterdam II 
• Een vrijstaand complex bestaande uit 50 appartementen, een commerciële ruimte van 370 m2 VVO en 

ondergelegen parkeergarage behorend tot het project ‘Nieuw-Kralingen’ te Rotterdam 
• Bouwjaar 2023, Gemiddelde oppervlakte 71 m2 GBO, Gemiddelde huur per maand: EUR 1.410 

 
Object Teteringen 

• 11 grondgebonden woningen behorend tot het project ‘De Bouverijen’ te Teteringen 
• Bouwjaar 2021, Gemiddelde oppervlakte 115 m2 GBO, Gemiddelde huur per maand: EUR 1.130 

 
Object Uden 

• 15 grondgebonden woningen gelegen te Uden 
• Bouwjaar 2020, Gemiddelde oppervlakte 130 m2 GBO, Gemiddelde huur per maand: EUR 1.160 

 
Object Zaltbommel I 

• 37 woningen die onderdeel uitmaken van een wooncomplex gelegen aan het Fiep Westendorpplein te 
Zaltbommel 

• Bouwjaar 2012, Gemiddelde oppervlakte 80 m2 GBO, Gemiddelde huur per maand: EUR 900 
 

Object Zaltbommel II 
• 14 grondgebonden woningen gelegen aan het Buys Ballothof te Zaltbommel 
• Bouwjaar 2019, Gemiddelde oppervlakte 119 m2 GBO, Gemiddelde huur per maand: EUR 1.160 

 

 

 

 

 

 

 

 

Object Teteringen 
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Beleggen begint met vertrouwen 
Duinweide Investeringen N.V. is initiator en beheerder van vastgoedbeleggingsfondsen (De AFM heeft een 
vergunning verstrekt als bedoeld in artikel 2:65 Wft) en biedt haar participanten beleggingen in supermarkt- en 
woningfondsen met een aantrekkelijk rendement.  
Betrouwbaar en transparant. 

Het bestuur van Duinweide heeft meer dan 40 jaar aan kennis en ervaring in het beleggen in vastgoed. In de 
afgelopen jaren zijn diverse supermarkt- en woningfondsen met succes geplaatst. De resultaten van al deze 
fondsen zijn conform de prognoses of zelfs licht hoger. Daarnaast is de liquiditeitsreserve voor bijna al deze 
fondsen hoger dan in de oorspronkelijke prognose is weergegeven. 
 
Het Fonds belegt enkel in objecten welke passen binnen het Beleggingskader waarbinnen het Fonds opereert. 
Raadpleegt u voor het beleggingskader het Prospectus. 
 

TYPE RISICO’S WAAR DIENT U REKENING MEE TE HOUDEN? 

Renterisico Het Fonds sluit in beginsel bankfinancieringen af met een looptijd van 5 tot 10 jaar. 
Na deze periode dient de financiering verlengd te worden tegen de dan geldende 
rente. In het Prospectus is die rente te zijner tijd begroot op 4,25%. Het risico 
bestaat echter dat deze hoger uitvalt. De hoogte van de rente heeft tevens invloed op 
de waarde van het vastgoed. Een hogere rente zal dus vermoedelijk resulteren in 
lagere beleggingsresultaten. 

Aflossing- en 
herfinancieringsrisico 

De Financier stelt bepaalde voorwaarden ten aanzien van de Financiering die 
betrekking hebben op de waarde van de Objecten (Loan to Value (LTV) convenant) 
en de hoogte van de huuropbrengsten (Debt Yield (DY) convenant). Wanneer deze 
stijgen tot boven of dalen tot onder een vooraf overeengekomen niveau (60% 
respectievelijk 6,5%), kan de Financier verlangen dat het Fonds gaat aflossen op de 
Financiering, of in het ergste geval, de Financiering volledig aflost. Dit resulteert in 
een lager rendement.  

Op basis van de huidige taxatiewaarde van de 19 Objecten, bedraagt de LTV van het 
Fonds circa 55%. Per 1 januari 2022 bedraagt de DY van het Fonds circa 7,1%. Dit 
betekent dat de waarde van de Objecten met 8% en/of de huurinkomsten het Fonds 
met 9% moeten dalen, alvorens voornoemde convenanten geschonden worden. Een 
schending van het DY convenant betekent in beginsel dat het Direct rendement 
(tijdelijk) nihil zal bedragen. 

Wanneer een financiering afloopt, beoogt de Beheerder deze te verlengen. Het risico 
bestaat dat dit niet lukt en de financiering moet worden afgelost. Mogelijk dient het 
Fonds dan een Object te verkopen. Het risico bestaat dat op dat moment een lager 
rendement wordt behaald dan begroot. 

Marktrisico Het Fonds is actief op de Nederlandse markt en koopt uitsluitend (woning)vastgoed 
aan in Nederland. Het economisch klimaat van de vastgoedmarkt is zowel van grote 
invloed op de vraag naar en het aanbod van koopwoningen, als op de 
woningverhuurmarkt. In het geval van verminderde vraag bij een minimaal 
gelijkblijvend aanbod zal de waarde onder druk komen te staan. Daarnaast kan een 
beperkte(re) vraag naar huurwoningen leegstand tot gevolg hebben of leiden tot 
lagere huurprijzen.  

De huidige schaarste op de woningmarkt leidt tot een toenemende vraag aan 
huurwoningen. Dit heeft invloed op de aankoopprijs van de Objecten van het Fonds. 
Het risico bestaat dat de verkoopprijs door toekomstige marktomstandigheden een 
lagere waarde zal vertegenwoordigen. Het marktrisico kan tot gevolg hebben dat 
(een deel van) de Objecten niet, of niet tegen acceptabele voorwaarden, kan/kunnen 
worden verkocht. Hierdoor zal de Beheerder niet in staat zijn de 
beleggingsportefeuille van het Fonds adequaat te beheren en uiteindelijk niet in 
staat zijn het vermogen van Fonds te vereffenen en/of het Fonds te beëindigen. 

  



P a g i n a  | 9 
 

RECLAME 

Henry Dunantweg 15 • 2402 NM Alphen aan den Rijn • T 088 - 222 0 222 • info@duinweide.nl • www.duinweide.nl  

TYPE RISICO’S WAAR DIENT U REKENING MEE TE HOUDEN? 

Financieel en 
debiteurenrisico 

De inkomsten van het Fonds zullen bestaan uit de huuropbrengsten. De 
mogelijkheid bestaat dat de huurder op een bepaald moment de huurtermijnen niet 
(tijdig) kan voldoen. Bij langdurige niet-nakoming (na 3 maanden) zal het Fonds de 
rechter om ontbinding vragen van het huurcontract zodat tot ontruiming van de 
woning kan worden overgegaan. Dit kan extra kosten voor het Fonds met zich 
meebrengen. Bovendien kan het voorkomen dat er geen nieuwe huurder voor een 
woning gevonden kan worden, waardoor (tijdelijk) een woning leeg kan staan. Niet 
juiste, tijdige of volledige nakoming door huurders van hun financiële 
verplichtingen aan het Fonds, kan een (beperkt) negatieve invloed hebben op het 
Exploitatieresultaat. 

Overheidsrisico Maatregelen zoals het versneld afbouwen van de hypotheekrenteaftrek of 
aanscherping van de leennormen voor particuliere huizenkopers, kunnen de prijs 
van koopwoningen onder druk zetten. Dit heeft een drukkend effect op toekomstige 
resultaten bij de verkoop van woningen door het Fonds. Daarnaast kan de overheid 
invloed uitoefenen op de verhuur van woningen. Dit is voornamelijk gelegen in het 
wijzigen van de belastingheffing, zoals de verhuurderheffing. Op 1 mei 2021 is de 
Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten in 
werking getreden. Deze nieuwe wet bepaalt dat gedurende drie jaren na 
inwerkingtreding van de wet de jaarlijkse huurverhoging met betrekking tot 
huurwoningen in de vrije sector wordt gemaximeerd op de inflatie plus 1 
procentpunt. Daarnaast heeft de overheid bepaald dat de huur voor sociale 
huurwoningen per 1 juli 2021 niet verhoogd mag worden. Het is niet uit te sluiten 
dat dergelijke beperkingen in de toekomst nogmaals opgelegd zullen worden. De 
huur voor de Objecten kunnen daardoor minder stijgen dan voorheen, hetgeen een 
negatief invloed heeft op het Direct rendement.   

Risico impact  
COVID-19 

Door de 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. In dat 
geval 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. 
Daarnaast kan COVID-19 invloed hebben op de risico-opslagen die de bank in 
rekening brengt bij een nieuwe financiering of herfinanciering. Een hoger 
rentetarief resulteert in een lager Direct rendement. 

Duinweide Investeringen N.V. 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. 
Bij het beleggen dient u rekening te houden met alle kenmerken en doelstellingen van het Fonds. Beleggen in residentieel 
vastgoed kent risico’s waarover wij u duidelijk willen informeren. Het Prospectus geeft een volledige weergave van alle 
risico’s. Raadpleegt u voor alle details en risico’s van deze belegging het Prospectus. Dit kunt u verkrijgen via onze website, 
menu Fondsen, Duinweide Woningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duinweide Investeringen N.V. is geregistreerd bij de AFM en heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid sub a van de Wft. De beheerder en 
het fonds staan daarmee onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank. 

mailto:info@duinweide.nl
http://www.duinweide.nl/
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