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Rivierburcht Vastgoed betreft een closed-end fonds met in portefeuille 122 

nieuwbouwwoningen ten behoeve van de verhuur, verspreid over diverse locaties in Nederland, 

zijnde Arnhem, Voorburg en Valburg, alsmede een woonzorgcomplex ten behoeve van 

beschermd wonen (GGZ) in Noordwijkerhout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document is een vooraankondiging op de Emissie van het fonds Rivierburcht Vastgoed FGR, met 

daarin de highlights van het fonds. Het informatiememorandum is op verzoek verkrijgbaar.  

Financiële highlights Fonds 
 

Koopsom onroerende zaken € 41.822.374 VON 
Kale huur in jaar 1  € 1.864.496 (btw vrijgesteld) 
Kapitalisatiefactor  22,7 (VON) 
Fondsomvang € 45.050.000 
Bijeengebracht kapitaal € 20.050.000 
401 participaties, elk met een waarde van € 50.000 (minimale afname van 2 participaties) 

Externe Financiering € 25.000.000 
Rekenrente Financiering 2,05% (jaar 1-7) en 4,00% (jaar 8-10) 

 

 

*Deelnamebedrag is exclusief emissievergoeding volgend uit de fondsvoorwaarden. 
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Object Voorburg 

 

Rendementen gedurende de beoogde looptijd 
 

De rendementsprognoses van Rivierburcht Vastgoed FGR worden onderscheiden in een direct 
rendement en een indirect rendement. Het totaal van beide rendementen geeft het totaal rendement. 

Verwacht jaarlijks gemiddeld direct rendement 4,5 % 

Verwacht jaarlijks gemiddeld Totaal rendement 5,8 % 

Verwachte Internal Rate of Return (IRR) 5,6 % 
Rendementen zijn op basis van enkelvoudige rendementen over een periode van tien jaar gebaseerd op de 

veronderstellingen als weergegeven in het informatiememorandum van Rivierburcht Vastgoed FGR. De prognoses 

vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De beleggingsresultaten kunnen materieel 

verschillen van de indruk die gewekt is door de toekomstgerichte opmerkingen in deze vooraankondiging.  

 

Exploitatieprognose 
 

Onderstaand overzicht toont de huuropbrengsten en exploitatiekosten over een periode van 10 jaar. 

Het direct rendement dat is weergegeven is berekend op basis van het voor uitkering beschikbare 

bedrag gedeeld door het bijeengebracht kapitaal van Rivierburcht Vastgoed FGR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10

Totale huuropbrengsten (a) 1.861            1.892            1.924            1.957            1.990            2.025            2.063            2.102            2.142            2.182            

Mutatiekosten -64                -65                -66                -67                -68                -70                -71                -72                -74                -75                

Eigenaars lasten -91                -93                -95                -96                -98                -100              -102              -104              -106              -108              

Vastgoedbeheer -51                -52                -53                -54                -55                -56                -57                -58                -59                -60                

Onderhoud -101              -102              -104              -106              -108              -109              -111              -113              -116              -118              

Overige kosten -123              -126              -128              -130              -133              -135              -137              -140              -143              -145              

Rente -513              -513              -513              -513              -513              -513              -513              -1.000           -1.000           -1.000           

Totale exploitatiekosten (b) -942              -950              -958              -966              -974              -982              -991              -1.488           -1.497           -1.506           

Exploitatieresultaat (a+b) 918               942               966               991               1.016            1.043            1.072            615               645               676               

Afloss ing -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Voor ui tkering beschikbaar 925               949               973               997               1.022            1.049            1.079            621               652               683               

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

Gemiddeld direct rendement 4,5%

EXPLOITATIEPROGNOSE EN DIRECT RENDEMENT OBJECTEN  (bedragen in  € 1.000)
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Kenmerken Objecten 
 

 

 

Object Arnhem I 

Totaal 27 eengezinswoningen gelegen in de wijk Schuytgraaf aan de Baileybrug, Draaibrug en 
Vakwerkbrug te Arnhem, welke in april 2021 zijn opgeleverd. 

Object Arnhem II 

Totaal 45 eengezinswoningen gelegen in de wijk Schuytgraaf te Arnhem, welke in het tweede 
kwartaal van 2022 worden opgeleverd. 

Object Noordwijkerhout 

Een woonzorgcomplex wat eind 2021 wordt opgeleverd en direct bij oplevering verhuurd wordt aan 

GGZ-instelling Stichting Rivierduinen voor een periode van 10 jaar. 

Object Valburg 

Totaal 21 eengezinswoningen, welke in het tweede kwartaal van 2022 worden opgeleverd, gelegen te 
Valburg behorend tot het nieuwbouwproject Wieck. 

Object Voorburg 

Totaal 29 appartementen onderdeel uitmakend van een appartementencomplex van 56 

appartementen. Dit complex gelegen aan de Prins Bernardlaan te Voorburg wordt in het tweede 
kwartaal van 2022 opgeleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECT EN HUUROVERZICHT

Object/plaats Aantal

Bouwjaar 

(ca.) Type Parkeren

Gem. 

oppervlakte 

m2 GBO

Gem. 

huurprijs

Gem. 

huurprijs 

per m2

Jaarlijkse

huuropbrengst 

(in € excl. BTW)

Arnhem I (sociaal  15j) 23           2022 Woning Wijkvoorziening 91 750            8,23           207.000             

Arnhem I (midden 15j) 4             2022 Woning Wijkvoorziening 105             950            9,05           45.600               

Noordwi jkerhout 1             2022 Zorgcomplex Eigen parkeerplaats 2.295 - 14,52         400.000             

Voorburg 29           2022 Appartement Garage eigen plaats 66               1.176         17,81         409.380             

Valburg 21           2022 Woning Wijkvoorziening 126 1.075         8,52           271.000             

Arnhem II (sociaal  10j) 23           2022 Woning Wijkvoorziening 91               750            8,24           207.000             

Arnhem II (vri je sector) 22           2022 Woning Wijkvoorziening 100 1.150         11,50         303.600             

Totaal Objecten 123         2.874          5.852         1.843.580          
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FONDSINVESTERING OBJECTEN  (alle bedragen in €)
Arnhem I 

(sociaal 15j)

Arnhem I 

(midden 15j) Noordwijkerhout Voorburg Valburg

Arnhem II 

(sociaal 10j)

Arnhem II 

(vrije sector) Totaal

Verkrijgingsprijs Object

Aankoopprijs 5.000.000      1.000.000      8.745.375            8.476.999      6.300.000      5.405.000      6.895.000      41.822.374    

Aankoopbegeleiding 50.000           10.000           87.454                 84.770           63.000           54.050           68.950           418.224         

Notariskosten 2.000             5.000             2.500                   2.500             2.500             1.250             1.250             17.000           

Totaal 5.052.000      1.015.000      8.835.329            8.564.269      6.365.500      5.460.300      6.965.200      42.257.598    

Inititiatiekosten

Adviseurskosten 19.250           5.800             35.333                 36.115           24.583           19.250           27.300           167.632         

Taxatiekosten 1.500             1.500             3.000                   3.000             3.000             1.500             1.500             15.000           

Selectie- en structureringsvergoeding 137.500         27.500           240.498               233.117         173.250         148.638         189.613         1.150.116      

Marketing- en Informatiememorandumkosten 7.500             1.500             13.118                 12.715           9.450             8.108             10.343           62.734           

Vergoeding Plaatsing 71.850           14.400           123.600               123.900         90.450           77.700           99.000           600.900         

Juridische- en toezichtrechtelijke kosten 6.000             6.000             6.000                   6.000             6.000             6.000             6.000             42.000           

Niet-verrekenbare Btw / Btw compensatie 27.380           8.113             47.061                 46.287           34.465           28.953           36.998           229.257         

Financieringskosten 30.000           10.000           106.000               108.000         66.000           61.000           78.000           459.000         

Totaal 300.980         74.813           574.610               569.134         407.198         351.149         448.754         2.726.639      

Kasgeldreserve 7.020             5.187             15.061                 11.597           12.302           8.551             6.046             65.764           

Fondsinvestering 5.360.000      1.095.000      9.425.000            9.145.000      6.785.000      5.820.000      7.420.000      45.050.000    

Object Valburg 

Investering 
 

De Fondsinvestering bedraagt € 45.050.000 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelname Rivierburcht Vastgoed FGR 
 

➢ Deelnames verlopen in twee tranches: 
o Deelname tranche I per 1 november 2021 
o Deelname tranche II per Q3 2022 

 
➢ Voor deelname dient u in het bezit te zijn van een Mijn Duinweide account. 

 
➢ Deelnames verlopen via Mijn Duinweide middels een schriftelijke verklaring van deelname 

welke door de participant dient te worden ondertekend. 
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Beleggen begint met vertrouwen. 
 

Duinweide is initiator en beheerder van vastgoedbeleggingsfondsen en biedt haar participanten solide 

beleggingen in supermarkt- en woningfondsen met een aantrekkelijk rendement.  

Betrouwbaar en transparant. 

De directie 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. 
 

TYPE RISICO’S WAAR DIENT U REKENING MEE TE HOUDEN? 
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. In het Prospectus is die rente te zijner tijd begroot op 
4%. 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 van de 
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 aflost. Dit resulteert in een lager rendement. 

Marktrisico Het fonds belegt uitsluitend in Nederlands vastgoed. Een algemene verslechtering 
van de economische omstandigheden en invloeden als bijvoorbeeld online 
winkelen, kunnen leiden tot lagere verdiensten voor de huurder. Dit kan als gevolg 
hebben dat de huurder niet meer de huidige huur kan opbrengen. 

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. Leegstand 
heeft een negatieve invloed op het beleggingsresultaat. 

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. 

 
 

Beleggen in residentieel vastgoed kent risico’s waarover wij u duidelijk willen informeren. Het 

informatiememorandum geeft een volledige weergave van alle risico’s. Raadpleegt u voor alle details en 

risico’s van deze belegging het Informatiememorandum. Deze kunt u per eind september op verzoek 

ontvangen. 

 

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. 


