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Prognose

Gemiddeld direct rendement 5,0% 
•  In Nederland gelegen woningen

• Deelname vanaf € 10.000

•  Inkoop certificaten tot € 1.000.000 

voor betere verhandelbaarheid 

(onder voorwaarden en tegen 

vergoeding)
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D U I N W E I D E  W O N I N G E N

Uden Helmond

Duinweide Woningen is een groeifonds met relatief jonge huurwoningen, gespreid over Nederland met 
uitzondering van krimpgebieden. Het fonds beoogt te investeren in relatief duurzame en kwalitatief hoogwaardig 
gebouwde woningen conform het beleggingskader. De beleggingscommissie adviseert over het gevoerde beleid 
en het beleggingskader. Voor dit fonds is een externe bewaarder IQEQ Depositary BV aangesteld.

DE KENMERKEN VAN HET FONDS
• Beleggen in relatief jonge Nederlandse huurwoningen met focus op het middenhuursegment 
• Diversificatie door middel van beleggen in meerdere locaties
• Beoogd uitkeringsrendement van 5,0% (uitkering per kwartaal) op basis van het bijeengebrachte kapitaal
• Certificaten zijn onder voorwaarden na goedkeuring beheerder vrij verhandelbaar tegen handelskoers (maandelijks 

gepubliceerd op website)
• Duinweide Deelnemingen koopt (tegen overnamevergoeding) tot € 1.000.000 aan certificaten terug

De tabel is een weergave van het geprognosticeerde resultaat van de reeds in het fonds zijnde objecten en de 
nog aan te kopen objecten, rekening houdende met de groeidoelstelling van het fonds. Raadpleegt u voor alle 
details en risico’s van deze belegging het prospectus.

PROGNOSE EXPLOITATIE EN DIRECT RENDEMENT (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)  5.055  5.138  5.223  5.310  5.404  5.500  5.599  5.704  5.815  5.931 

Mutatiekosten  -175  -178  -182  -186  -189  -193  -197  -201  -205  -209 

Eigenaarslasten  -301  -307  -313  -319  -325  -332  -338  -345  -352  -359 

Vastgoedbeheer  -126  -128  -131  -133  -135  -137  -140  -143  -145  -148 

Onderhoud  -298  -303  -308  -313  -319  -324  -330  -337  -343  -350 

Overige kosten -395 -402 -410 -418 -426 -435 -443 -452 -461 -470

Rente -1.339 -1.339 -1.339 -1.339 -1.339 -1.544 -1.663 -1.928 -2.036 -2.089
Totale exploitatiekosten (b) -2.634 -2.658 -2.682 -2.707 -2.734 -2.966 -3.112 -3.405 -3.542 -3.625
Exploitatieresultaat (a+b) 2.421 2.480 2.540 2.603 2.671 2.534 2.487 2.300 2.273 2.306

Aflossing                   

Voor uitkering beschikbaar  2.440  2.517  2.586 2.635  2.703 2.566 2.519 2.332 2.305 2.338

Direct rendement  4,9%  5,0%  5,2%  5,3% 5,4%  5,1%  5,0%  4,7%  4,6%  4,7% 

Gemiddeld direct rendement 5,0%

FINANCIEEL OVERZICHT
• Omvang van deze 2e emissie € 24.085.000
• Eigen vermogen fonds € 41.571.380, vreemd vermogen fonds € 48.908.000 (na 2e emissie)
• Rekenrente financiering 2,33% (jaar 1-7) en 4,70% (jaar 8-10)

https://duinweide.nl/wp-content/uploads/20200306-Prospectus-DWW-2e-emissie.pdf


OBJECT DEN BOSCH, BOUWJAAR 2010
• 20 woningen onderdeel uitmakend van het wooncomplex genaamd ‘Beeckendael’, woonopp. gem. 216 m2

OBJECT ZALTBOMMEL, BOUWJAAR 2012
• 37 woningen onderdeel uitmakend van een wooncomplex, woonoppervlakte gem. 80 m2

• 14 grondgebonden woningen met eigen tuin en parkeergelegenheid, woonoppervlakte gem. 135 m2

• Bouwjaar 2019, energieneutraal en gasloos
OBJECT LEIDEN, BOUWJAAR 2017-2018
• 25 woningen, waarvan 22 eengezinswoningen met een eigen tuin, woonoppervlakte gem. 130 m2

OBJECT HELMOND, BOUWJAAR 2018
• 13 grondgebonden woningen met eigen tuin en parkeergelegenheid
OBJECT GOES, BOUWJAAR 2019
• 17 grondgebonden woningen met eigen tuin en parkeergelegenheid, woonoppervlakte gem. 120 m2

OBJECT ALPHEN AAN DEN RIJN, BOUWJAAR 2018
• 25 woningen onderdeel uitmakend van een wooncomplex, woonoppervlakte gem. 56 m2

OBJECT BEEK EN DONK, BOUWJAAR 2020
• 31 grondgebonden woningen met eigen tuin en parkeergelegenheid, woonoppervlakte gem. 109 m2

OBJECT BODEGRAVEN, BOUWJAAR 2020
• 12 grondgebonden woningen met eigen tuin en parkeergelegenheid, woonoppervlakte gem. 119 m2

OBJECT BERGEN OP ZOOM, BOUWJAAR 2020
• 14 grondgebonden woningen met eigen tuin en parkeergelegenheid, woonoppervlakte gem. 100 m2

OBJECT UDEN, BOUWJAAR 2020
• 15 grondgebonden woningen met eigen tuin en parkeergelegenheid, woonoppervlakte gem. 130 m2

OBJECT ROTTERDAM-HOOGVLIET, BOUWJAAR 2020
• 28 grondgebonden woningen met eigen tuin en parkeergelegenheid, woonoppervlakte gem. 132-154 m2

OBJECT NIJMEGEN I, BOUWJAAR 2020
• 13 grondgebonden woningen met eigen tuin en parkeergelegenheid, woonoppervlakte gem. 103 m2

OBJECT DEN HAAG, BOUWJAAR 2015
• 30 apartement, woonoppervlakte gem. 50 m2

OBJECT PURMEREND, BOUWJAAR 2010
• 14 grondgebonden woningen met eigen tuin, woonoppervlakte gem. 145 m2

OBJECT TETERINGEN, BOUWJAAR 2021
• 11 grondgebonden woningen met eigen tuin en parkeergelegenheid, woonoppervlakte gem. 115 m2

OBJECT NIJMEGEN II, BOUWJAAR 2021
• 42 grondgebonden woningen met eigen tuin en parkeergelegenheid, woonoppervlakte gem. 115 m2

NOG AAN TE KOPEN
• Zie prospectus voor het beleggingskader
• Nieuwe of jonge woningen in goed verhuurbare gebieden

BELEGGEN IN VERHUURDE WONINGEN IN NEDERLAND
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Leiden Zaltbommel Den Bosch

https://duinweide.nl/wp-content/uploads/20200306-Prospectus-DWW-2e-emissie.pdf


Henry Dunantweg 15  •  2402 NM Alphen aan den Rijn  •  T 088 - 222 0 222, F 088 - 222 0 223  •  info@duinweide.nl  •  www.duinweide.nl

Duinweide, dé specialist in woning en 

supermarktvastgoed investeringen

DUINWEIDE IS EEN AANBIEDER VAN VASTGOEDFONDSEN. WIJ KOPEN (ONDER VOORWAARDEN EN 
TEGEN VERGOEDING) TOT MAX. € 1.000.000 AAN CERTIFICATEN TERUG INDIEN VERKOOP IS GEWENST.

Een belangrijk voordeel voor de vastgoedbelegger is dat Duinweide het vastgoed aankoopt zonder 
financieringsvoorbehoud. Dit resulteert in betere aankoopvoorwaarden. 

De directie van Duinweide heeft meer dan 40 jaar aan kennis en ervaring in het beleggen in vastgoed. In 
de afgelopen jaren zijn elf fondsen met succes geplaatst. De resultaten van al deze fondsen zijn conform 
de prognoses of licht hoger. Daarnaast is de liquiditeitsreserve voor bijna al deze fondsen hoger dan in de 
oorspronkelijke prognose is weergegeven.

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

Renterisico Het fonds sluit in beginsel bankfinancieringen af met een looptijd van 7 of 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 4,7%. Het risico bestaat echter dat deze hoger uitvalt. De hoogte van de
rente heeft tevens invloed op de waarde van het vastgoed.

Aflossingsrisico De financier stelt bepaalde voorwaarden ten aanzien van de financiering die betrekking hebben op
de waarde van de objecten en de hoogte huuropbrengsten. Wanneer deze dalen tot onder een
vooraf overeengekomen niveau, kan de financier verlangen dat het fonds gaat aflossen op de
financiering, of in het ergste geval volledig moet aflossen. Dit resulteert in een lager rendement.

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. Een verslechtering hiervan kan leiden tot 
lagere huurprijzen en verkoopprijzen.

Financieel en debiteurenri-
sico

De mogelijkheid bestaat dat een huurder de huurtermijnen niet (tijdig) kan voldoen. Dit kan extra 
kosten voor het fonds met zich meebrengen. Vervolgens kan er sprake zijn van tijdelijke leegstand. Dit 
kan een negatieve invloed hebben op het exploitatieresultaat.

Overheidsrisico De overheid kan invloed uitoefenen op de verhuur van woningen door middel van de verhuurderheffing 
en regulering van huurprijzen in het middenhuursegment. Daarnaast bestaat het risico tot afschaffing 
van de FBI status. Deze maatregelen hebben een negatief effect op het exploitatieresultaat.

Duinweide Investeringen NV 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.

Beleggen in verhuurde woningen kent meerdere risico’s waarover wij u duidelijk willen informeren. Het 
prospectus geeft een volledige weergave van alle risico’s. Wij raden u aan het prospectus en supplement te 
lezen. Dit kunt u ook verkrijgen via onze website, menu Fondsen, Duinweide Woningen.

https://duinweide.nl/wp-content/uploads/20200306-Prospectus-DWW-2e-emissie.pdf
https://duinweide.nl/wp-content/uploads/20200908-DWW-2e-emissie-1e-supplement-def-AFM.pdf

