
Object Groningen 

   

SAMENVATTING 6e EMISSIE 
Duinweide Supermarkten B.V. 

  
Beleggen in een groeifonds met een mix van verschillende formules en 

omvang, gespreid over Nederland 
 

- In Nederland gelegen supermarkten en 
wijkwinkelcentra 

- Deelname vanaf EUR 10.000*, bij 
vervolgdeelname vanaf EUR 1.000 

- Inkoop Certificaten tot EUR 1.000.000 ten 
behoeve van verhandelbaarheid (onder 
voorwaarden en tegen vergoeding) 

RECLAME 

Gemiddeld direct rendement 
nieuwe participanten 6e emissie 

5,8 % 

(Gebaseerd op een emissieprijs van 
EUR 6.400, zie ook pagina 4) 
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Duinweide Supermarkten B.V. ( ‘Fonds’)  is een groeifonds met 18 supermarkten en wijkwinkelcentra. 
Het Fonds investeert in objecten die in Nederland zijn gelegen waarbij supermarkten minimaal 70% 
van de totale huursom van het Fonds vertegenwoordigen conform het beleggingskader. De 
beleggingscommissie adviseert over het gevoerde beleid en het beleggingskader. Voor dit Fonds is een 
externe bewaarder aangesteld, zijnde CSC Depositary B.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document is een samenvatting van het Prospectus de 6e Emissie van het Fonds Duinweide Supermarkten, 
met daarin een overzicht van het Fonds. Raadpleegt u voor alle details en risico’s van deze belegging het 
Prospectus d.d. 23 september 2022, beschikbaar via onze website (via Fondsen, Duinweide Supermarkten, 
tabblad ‘Downloads’). 

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

Bestaande objecten

Nieuwe objecten

Cuijk

Den Haag

Driel

Goes

Groningen

Haarlem

Haren I
Haren II

Horst

Leiden

Oss

Renkum

Schijndel

Spijkenisse

Vriezenveen

Zaltbommel

Zevenaar

Staphorst
Marknesse

https://duinweide.nl/
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Object Haren II 

 

Overzicht Fonds 
- Beleggen in supermarktlocaties en wijkwinkelcentra met onder andere de formules Albert Heijn, Jumbo, 

Hoogvliet, Aldi en Plus. 

- Diversificatie door middel van geografische spreiding, diverse omvang en verschillende formules. 

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

(maandelijks gepubliceerd op website) 

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

certificaten terug ten behoeve van verhandelbaarheid. 

 

Totale omvang van deze 6e emissie  EUR  73.311.500 

Op te halen eigen vermogen van deze 6e emissie  EUR  28.282.500 

Fondsomvang (na 6e emissie)  EUR  142.209.840 

Eigen vermogen (na 6e emissie)  EUR  63.568.273 

Vreemd vermogen (initiële hoofdsom) (na 6e emissie)  EUR  78.641.568 

* 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.  

 

Nog aan te kopen Object(en) 

Het Fonds heeft de mogelijkheid om tijdens de looptijd van de 6e emissie één of meerdere Object(en) aan te 
kopen, mits dit Object respectievelijk deze Objecten past/passen binnen het Beleggingskader. Indien 
voormeld(e) Object(en) bekend is/zijn, zal een supplement op het prospectus hiervoor worden opgesteld. De nog 
aan te kopen Object(en) hebben een Aankoopprijs van maximaal EUR 25.000.000 k.k. waarbij rekening is 
gehouden met een aankoop BAR van 5,5%. Dit Object zal voor circa 60% van de Aankoopprijs worden 
gefinancierd met Vreemd vermogen. Raadpleeg voor meer informatie het Prospectus.  
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Exploitatieprognoses 
De in het prospectus 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. 

Exploitatieprognose exclusief nog aan te kopen Object(en) 
In onderstaand overzicht is het geprognosticeerd Exploitatieresultaat en het Direct rendement weergegeven voor 
de komende 10 jaar in de situatie dat het Fonds de Objecten zoals vermeld op pagina [0] in portefeuille heeft per 
1 oktober 2022. De in het overzicht weergegeven huuropbrengsten en Exploitatiekosten zijn exclusief Btw.  

 

Direct rendement voor nieuwe participanten bij 6e Emissie 

Het Direct rendement wordt berekend over de gemiddelde waarde van een Certificaat, zijnde het totaal 
opgehaalde kapitaal gedeeld door het totaal aantal toegekende Certificaten na deze zesde Emissie. De 
Emissieprijs van een Certificaat is afhankelijk van de dan geldende handelskoers. Indien de Emissieprijs die een 
belegger heeft betaald voor een Certificaat boven de gemiddelde waarde van een Certificaat ligt, kan het 
rendement afwijken van bovenstaande prognose. Bijgaande tabel toont het geprognosticeerde Gemiddeld Direct 
rendement voor een Participant die voor het eerst deelneemt vanaf de zesde Emissie, bij een potentiele 
emissieprijs van EUR 6.400.   

  

BEDRAGEN IN EUR x 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) 6.641        6.774        6.855        6.992        7.132        7.275        7.420        7.569        7.720        7.874        

Vastgoedbeheer -199          -203          -206          -210          -214          -218          -223          -227          -232          -236          

Eigenaars lasten -299          -305          -309          -315          -321          -328          -334          -341          -348          -355          

Onderhoud -215          -219          -221          -226          -230          -235          -239          -244          -249          -254          

Adviseurs -73            -74            -76            -77            -79            -80            -82            -84            -85            -87            

Fondsbeheer en fondskosten -251          -256          -261          -266          -272          -277          -282          -288          -294          -300          

Niet verrekenbare Btw e/o Btw compensatie -11            -11            -11            -12            -12            -12            -12            -13            -13            -13            

Totale exploitatiekosten (b) -1.048       -1.069       -1.084       -1.106       -1.128       -1.150       -1.173       -1.197       -1.221       -1.245       

Totale Financieringslasten (c) -1.829       -1.889       -1.988       -2.150       -2.983       -2.977       -2.971       -3.173       -3.167       -3.161       

Exploitatieresultaat (a+b+c) 3.764        3.816        3.783        3.736        3.022        3.148        3.276        3.199        3.332        3.468        

Jaarl i jkse afloss ing -118          -118          -118          -118          -118          -118          -118          -118          -118          -118          

Exploitatieresultaat na aflossing 3.647        3.698        3.665        3.619        2.904        3.030        3.159        3.081        3.214        3.350        

mutatie kasgeldreserve 36             8               20             20             20             20             20             20             20             20             

Di rect rendement 7,6% 7,5% 7,4% 7,3% 5,9% 6,1% 6,4% 6,2% 6,5% 6,8%

Gemiddeld direct rendement 6,8%

Tabel  Geprognosticeerd exploi tatieresul taat en di rect rendement a l le objecten exclusief nog aan te kopen object

Gemiddelde waarde van een Certificaat 5.518€        
Gemiddeld direct rendement 6,8%
VOORBEELD: Potentiële emissieprijs 6e emissie1 6.400€        
Gemiddeld direct rendement 5,8%
Tabel rendement bij verschillende certificaatwaarden
1. De Emissieprijs betreft een inschatting
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Exploitatieprognose inclusief nog aan te kopen Object(en) 
Onderstaande tabel toont het geprognosticeerde exploitatieresultaat in de situatie dat het Fonds de nog aan te 
kopen Object(en) vanaf jaar 1 in exploitatie heeft. 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. 

 
Rendementen gedurende de beoogde looptijd 

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

Verwacht jaarlijks gemiddeld direct rendement  6,4 % 

Verwacht jaarlijks gemiddeld Totaal rendement  7,2 % 

Verwachte Internal Rate of Return (IRR)  7,1 % 

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 7 benoemde mogelijke risico’s. De beleggingsresultaten kunnen 
materieel verschillen van de indruk die gewekt is door toekomstgerichte opmerkingen in deze samenvatting. 

Deelname 
De inschrijving voor deelname vindt plaats via het beleggingsportaal Mijn Duinweide. Om deel te kunnen 
nemen dient u in het bezit te zijn van een Mijn Duinweide account. 

Deelname c.q. de toewijzing van certificaten is afhankelijk van de beschikbaarheid en verloopt op volgorde van 
inschrijving via Mijn Duinweide (aankooporder incl. storting). 

Bij eventuele vragen inzake het regelen van uw inschrijving voor deelname via uw Mijn Duinweide account kunt 
u uiteraard contact met ons opnemen (per email: info@duinweide.nl of via ons kantoornummer 088 222 0 222). 

 

 

BEDRAGEN IN EUR x 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) 8.044        8.205        8.314        8.481        8.650        8.823        9.000        9.180        9.363        9.550        

Vastgoedbeheer -241          -246          -249          -254          -260          -265          -270          -275          -281          -287          

Eigenaars lasten -362          -370          -375          -382          -390          -398          -405          -414          -422          -430          

Onderhoud -257          -262          -265          -270          -276          -281          -287          -292          -298          -304          

Adviseurs -80            -82            -84            -85            -87            -89            -90            -92            -94            -96            

Fondsbeheer en fondskosten -300          -306          -312          -319          -325          -331          -338          -345          -352          -359          

Niet verrekenbare Btw e/o Btw compensatie -13            -13            -14            -14            -14            -14            -15            -15            -15            -16            

Totale exploitatiekosten (b) -1.254       -1.279       -1.298       -1.324       -1.351       -1.378       -1.405       -1.434       -1.462       -1.491       

Totale Financieringslasten (c) -2.417       -2.477       -2.576       -2.738       -3.570       -3.565       -3.559       -3.940       -3.934       -3.928       

Exploitatieresultaat (a+b+c) 4.373        4.449        4.440        4.418        3.729        3.881        4.036        3.806        3.967        4.131        

Jaarl i jkse afloss ing -118          -118          -118          -118          -118          -118          -118          -118          -118          -118          

Exploitatieresultaat na aflossing 4.255        4.331        4.322        4.301        3.611        3.763        3.918        3.689        3.850        4.014        

mutatie kasgeldreserve 36             8               20             20             20             20             20             20             20             20             

Di rect rendement 6,9% 6,8% 6,8% 6,8% 5,7% 6,0% 6,2% 5,8% 6,1% 6,3%

Gemiddeld direct rendement 6,4%

Tabel  Geprognosticeerd exploi tatieresul taat en di rect rendement a l le objecten inclusief nog aan te kopen object
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Object /plaats Huurder
Expiratiedatum 
huurcontract

Optiejaren
Opper-
vlakte m2  
BVO

Markt-huurwaarde 
(EUR excl. BTW)

Haarlem
Ahold Real Estate & 
Construction BV

31-3-2024 4x5 jaar              1.024                        242.440 

Den Haag Hoogvliet Beheer BV 14-2-2031 nx5 jaar              1.539                        281.600 

Haren I Jumbo Supermarkten BV 27-11-2031 2x5 jaar              1.678                        266.805 

Leiden Hoogvliet Beheer BV 11-1-2027 3x5 jaar              2.097                        605.629 

Diverse retail units (8) < 5 jaar                  850 

Zaltbommel Jumbo Supermarkten BV 16-9-2022 2x5 jaar              1.503                        641.466 

Aldi Vastgoed BV 16-9-2022 4x5 jaar              1.271 

Diverse retail units (4) < 5 jaar                  767 

Cuijk Jumbo Supermarkten BV 14-5-2024 nx5 jaar              2.056                        436.798 

Diverse dienstverlening units 
(4)

< 5 jaar                  924 

Marknesse Jumbo Supermarkten BV 1-6-2028 nx5 jaar              1.571                        186.085 

Renkum
Ahold Real Estate & 
Construction BV

1-7-2027 3x5 jaar              2.220                        358.992 

Zevenaar Jumbo Supermarkten BV 1-9-2035 3x5 jaar              2.565                        437.193 

Spijkenisse Detailresult BV 21-10-2030 3x5 jaar              2.871                        569.267 

AS Watson BV 31-10-2025 1x5 jaar                  178 

Schijndel Plus Vastgoed BV 31-12-2032 nx5 jaar              2.071                        336.450 

Groningen
Ahold Real Estate & 
Construction BV

31-12-2031 4x5 jaar              2.593                        418.500 

Haren II Action Nederland BV 31-12-2025 nx5 jaar              1.033                        113.630 

Driel
Koopman Retail BV (AH 
Franchisenemer)

22-11-2031 nx5 jaar              1.061                        159.595 

Staphorst Aldi Vastgoed BV 28-2-2026 4x5 jaar              1.277                        210.641 
Vriezenveen Aldi Vastgoed BV 14-11-2022 Opgezegd                  773                                    -   

Horst
EkoPlaza Partners BV h.o.d.n. 
AH Horst

30-9-2026 1x10 jaar              1.567                        299.010 

Goes Aldi Vastgoed BV 31-10-2023 3x5 jaar              2.076                        307.040 

Oss
Ahold Real Estate & 
Construction BV

30-6-2023 5x5 jaar              4.301                        636.015 

           39.866                     6.507.156 
Tabel  Object en huuroverzicht (Bedragen in EUR)

Aa
nk

op
en

 6
e 

em
iss

ie

 Totaal 

Externe Financiering 

De investering, inclusief bijkomende kosten, verbonden aan de Objecten bedraagt circa EUR 142,2 miljoen. Het 
Fonds financiert deze investering voor ongeveer 45% met Eigen vermogen en 55% langlopend Vreemd vermogen 
van circa EUR 78,1 miljoen (Pro resto Financiering per 1 oktober 2022). 

In de prognose van het Fonds wordt gedurende de contractperiode de daadwerkelijke financieringsrente 
aangehouden. Voor de overige jaren wordt in de prognose voorzichtigheidshalve een financieringsrente van 5,1% 
aangehouden. 

Gemiddelde looptijd financieringen  5,1 jaar 

Gewogen financieringsrente jaar 1-5  3,09 % 

Rekenrente financiering jaar 6-10  5,10 %  

 

Overzicht Objecten 
Ten tijde van deze Emissie bestaat de portefeuille van het Fonds uit 18 supermarkten en winkelcentra, zoals 
getoond in onderstaande tabel. 

Het Fonds heeft Object Vriezenveen aangekocht tezamen met de Objecten Driel en Staphorst, met de intentie 
om dit Object zo spoedig mogelijk weer af te stoten. Derhalve zal het Fonds Object Vriezenveen op 1 oktober 
2022 vervreemden. 
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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. 

 

Beleggingskader 
Het Fonds belegt enkel in objecten welke passen binnen het Beleggingskader 
waarbinnen het Fonds opereert, met o.a. de volgende kenmerken: 

Raadpleegt u voor het 
gehele beleggingskader 
het Prospectus. 

- Uitsluitend supermarkten en 
winkelcentra gelegen in Nederland. 

- Objecten voorzien van een 
onafhankelijke taxatie en positief 
vestigingsplaatsonderzoek. 

- Supermarkten minimaal 70% van de 
huurstroom van het Fonds. 

- Supermarkten met een VVO van 
1.000 m2 tot 3.500 m2 

 

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

Renterisico Het Fonds heeft ten behoeve van de aankoop van de nieuwe objecten een 
Financiering afgesloten met een looptijd van vijf en zeven 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 5,1%. Het risico bestaat echter dat 
deze hoger uitvalt in verband met (i) (een variant van) COVID-19 of een ander virus 
en (ii) een mogelijke verhoging van de kapitaalmarktrente in verband met de 
stijgende inflatie in 2021 en 2022.  
 
De hoogte van de rente heeft tevens invloed op de waarde van het vastgoed. Een 
hogere rente zal dus vermoedelijk resulteren in lagere beleggingsresultaten. 

Inflatierisico De inflatie ligt op dit moment op een aanzienlijk hoger niveau dan de afgelopen 
jaren. De redenen voor de hoge inflatie zijn onder meer (i) de snelle heropening van 
de economie na opheffing van de Corona maatregelen, (ii) hogere energieprijzen, 
door onder meer de oorlog in Oekraïne en (iii) een laag inflatiepercentage in 2020 . 
De inflatie heeft invloed op het Direct en Indirect rendement van het Fonds. Deze 
ontwikkeling en de aanpak van de oplopende inflatie heeft, naar verwachting ook 
invloed op andere risico’s zoals bijvoorbeeld het renterisico en het kostenrisico.  
 
Om de inflatie omlaag te brengen heeft de ECB op 21 juli 2022 aangekondigd de 
rente per 27 juli 2022 te verhogen met 0,5 procentpunt. De ECB kan mogelijk in de 
komende maanden de rente verder verhogen als de inflatie hoog blijft , hetgeen 
invloed kan hebben op voornoemde risico’s, alsmede het Direct en Indirect 
rendement.  
 
Voornoemde maatregelen, alsmede overige maatregelen die door de ECB of overige 
beleidsbepalers genomen kunnen worden om de inflatie omlaag te brengen, kunnen 
mogelijk een invloed hebben op de ontwikkelingen van andere risico’s. 
 
Direct rendement 
In de prognose wordt een inflatiepercentage gehanteerd van gemiddeld 1,92%, 
hetgeen aansluit bij de middellange termijn doelstelling van de ECB. Een hogere 
inflatie kan leiden tot een stijging van de Exploitatiekosten van het Fonds, wat 
invloed heeft op het Direct rendement. Dit kan onder andere veroorzaakt worden 
door stijgende prijzen van bouwmaterialen en/of adviseurs. 

 Vervolg op volgende pagina 
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TYPE RISICO’S WAAR DIENT U REKENING MEE TE HOUDEN? 

Inflatierisico Tevens bestaat het risico dat het Fonds de inflatie niet volledig kan doorberekenen 
aan de huurders van het Fonds door wijzigende marktomstandigheden. Indien de 
kosten door de inflatie harder stijgen dan de huuropbrengsten zal het Direct 
rendement dalen. 
 
Indirect rendement 
De huidige inflatie, alsmede de renteverhoging van de ECB, kan leiden tot 
wijzigende marktomstandigheden, zoals een stijging van de commerciële 
hypotheekrente of liquiditeitsopslag van banken. Hierdoor kan de waarde van het 
vastgoed dalen, waardoor de verkoopprijs mogelijk niet leidt tot het 
geprognosticeerde verkoopresultaat. Indien er sprake is van een waardeontwikkeling 
die lager ligt dan de prognose, zal het Indirect rendement dalen. 

Aflossing- en 
herfinancieringsrisico 

De Financier stelt bepaalde voorwaarden ten aanzien van de reeds afgesloten 
Financieringen en de nieuw af te sluiten Financieringen die betrekking hebben op 
de waarde van de Objecten (Loan to Value (LTV) convenant) en de hoogte van de 
huuropbrengsten (Debt Yield (DY) convenant). Voor de nieuw af te sluiten 
Financieringen gelden dezelfde voorwaarden als voor de reeds afgesloten 
Financieringen. 
 
Wanneer voormelde ratio’s stijgen tot boven of dalen tot onder een vooraf 
overeengekomen niveau (60% respectievelijk 7,5%), 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 taxatiewaarde van de 18 Objecten (exclusief een of meer Nog aan te 
kopen Objecten) per maart/april 2022 bedraagt de LTV van het Fonds circa 52%. Per 
1 oktober 2022  zal de DY van het Fonds circa 9,4%  bedragen. Dit betekent dat de 
waarde van de Objecten met 13% en/of de huurinkomsten het Fonds met 21% 
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 van) de Objecten 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 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. 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. 

Leegstandsrisico Indien een huurder langdurig niet in staat is de huur op te brengen, of het contract 
met de huurder afloopt en niet wordt verlengd, kan leegstand ontstaan. Ook 
wanneer een huurder faillissement aanvraagt ontstaat leegstand. Leegstand heeft 
een negatieve invloed op het beleggingsresultaat. 
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Henry Dunantweg 15 • 2402 NM Alphen aan den Rijn • T 088 - 222 0 222 • info@duinweide.nl • www.duinweide.nl  

 

De Beheerder heeft een Duurzaamheidsverklaring afgegeven, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 SFDR.  

Bij het beheren van het Fonds wordt aan de hand van het opgestelde Beleggingskader, bepaalde type beleggingen 
geselecteerd. Bij het selecteren van beleggingen wordt rekening gehouden met tal van factoren die van invloed kunnen zijn 
op waardeontwikkeling. Omdat duurzaamheidsrisico’s ook van negatieve invloed kunnen zijn op deze 
waardeontwikkeling, maken deze aspecten ook onderdeel uit van het Beleggingskader. Een duurzaamheidsrisico is het 
risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van 
duurzaamheid. Deze risico’s zijn gebaseerd op de Environmental, Social en Governance-factoren (ESG). 

De portefeuille van het Fonds bestaat thans voornamelijk uit solitaire supermarkten in moderne winkelcentra, die aan 
huidige en nu bekende toekomstige normen van duurzaamheid voldoen. Met uitzondering van het monumentale Object 
Den Haag hebben alle Objecten een energielabel A of een hoger energielabel. Het is echter mogelijk dat in de toekomst de 
vastgoedmarkt en daarmee het Fonds wordt geconfronteerd met (nu nog onbekende) gewijzigde regelgeving omtrent 
milieu c.q. duurzaamheid. Het Fonds kan hierdoor met hogere onderhoudskosten geconfronteerd worden, die een nadelig 
effect hebben op het Exploitatieresultaat.   

 

 

Bij het beleggen dient u rekening te houden met alle kenmerken en doelstellingen van het Fonds. Beleggen in supermarkt 
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 Supermarkten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Object Horst 
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