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1. Samenvatting

1 Samenvatting
Deze samenvatting moet worden gelezen als 
een inleiding op het Prospectus d.d. 
16 mei 2012. U dient uw beslissing om te 
investeren te baseren op de bestudering 
van het gehele Prospectus. Elke belegger is 
zelf verantwoordelijk voor zijn besluit om 
in Westplan Rivermont Supermarkt Fonds 
C.V. te investeren.  

Rivermont Station is een buurtwinkel-
centrum in Alpharetta, Georgia. Een 
voorstad van Atlanta. Het winkelcentrum 
bestaat uit een supermarkt (64,5%) en een 
aantal kleinere winkelruimten (35,5%). De 
voormalige eigenaar Regency Centers, een 
Amerikaanse Real Estate Investment Trust 
(REIT), was genoodzaakt het winkelcentrum 
af te stoten. Hierdoor is de inkoopprijs 
beduidend onder de huidige marktwaarde.

De hoofdhuurder van het complex is een 
goedlopende Kroger supermarkt. Kroger, 
een nationale beursgenoteerde (NYSE: KR) 
supermarktketen met meer dan 3.600 
winkels, heeft het huurcontract verlengd 
tot eind 2022 en zal een benzinestation 
bouwen op het parkeerterrein. De komst 
van een nieuw tankstation betekent een 
extra impuls voor de overige winkels en zal 
bovendien de betrokkenheid van Kroger bij 
de locatie verder versterken. Kroger heeft 
een concerngarantie afgegeven op het 
huurcontract.

De aankoop van Rivermont biedt 
investeerders de kans een stabiel en 
langdurig verhuurd buurtwinkelcentrum te 
kopen tegen een zeer aantrekkelijke prijs, 
gebruikmakend van de ‘distress’ die er bij 
verkopers momenteel is. 

Het verwachte rendement zal circa 13% IRR 
(voor belasting) bedragen over een 5-jarige 
periode. Het uitkeerbaar enkelvoudig 
rendement ligt tussen de 8% in jaar 1, 
oplopend naar 10% in jaar 5 op het 
gemiddeld uitstaand eigen vermogen. In 
totaal levert dit naar verwachting een 
equity multiple op van 1,7 in 5 jaar. Het 
directe rendement (rendement uit 
operationeel inkomen) wordt minimaal 
halfjaarlijks uitgekeerd.

Deelname in Westplan Rivermont Supermarkt 
Fonds C.V. geschiedt met ten minste 
$75.000. Deelnemingsrechten bedragen 
$25.000, met een minimum van drie en het 
bedrag van deelname bedraagt daarmee 
tenminste $75.000. De inschrijving start op 
30 mei en sluit, behoudens eventuele 
verkorting of verlenging van de 
inschrijvingsperiode, op 15 juni 2012. De 
inschrijvingsperiode kan tot uiterlijk 31 
december 2012 worden verlengd. Storting 
op de Deelnemingsrechten dient uiterlijk 15 
juni 2012 te geschieden.

De plaatsing van de Deelnemingsrechten zal 
geschieden op of rond 15 juni 2012. De 
totale Fondsinvestering, inclusief 
geactiveerde en te activeren kosten, 
bedraagt circa $9.022.196. De financierings-
structuur van de Beleggings instelling 
bestaat, na verwerving van de 
Vastgoedportefeuille, uit de gestorte 
bedragen ter verkrijging van de 
Deelnemingsrechten ter grootte van in 
totaal $3.700.000 en (hypothecaire) 
financieringen ter grootte van $5.300.000. 
Een bedrag ter grootte van $22.196 zal door 
(aandeelhouders en directie van) Westplan 
worden ingebracht.

De Vastgoedportefeuille zal door de 
Beleggingsinstelling worden aangekocht 
indien tenminste 138 Deelnemingsrechten 
(corresponderend met een bedrag van circa 
$3.450.000) door Westplan Beheerder NV 
zijn geplaatst.

De Nederlandse particuliere Deelnemer 
wordt in beginsel belast over de waarde van 
zijn Deelnemingsrechten overeenkomstig de 
zogenaamde ”forfaitaire rendements-
heffing” (box 3). Over het Box 3 vermogen 
wordt effectief 1,2% inkomstenbelasting 
geheven. Het verdrag tussen Nederland en 
de Verenigde Staten van Amerika ter 
voorkoming van dubbele belasting is hierop 
van toepassing.

In Nederland gevestigde vennootschappen 
zijn vennootschapsbelastingplichtig in 
Nederland voor hun wereldinkomen. Dit 
betekent in beginsel dat de inkomsten die 
de BV en/of NV uit de participatie geniet, 
opgenomen dienen te worden in de 
Nederlandse belastinggrondslag. Door de 
toepassing van de objectvrijstelling is in 
Nederland echter over de inkomsten uit het 
Amerikaanse vastgoed effectief geen 
belasting verschuldigd. Voor details 
betreffende de objectvrijstelling, alsmede 
de overige fiscale Nederlandse aspecten 
verwijzen wij u naar een uitgebreid, door 
KPMG Meijburg & Co opgesteld, fiscaal 
memorandum op de website 
www.westplan.nl.

Op dit Prospectus is het Nederlands recht 
van toepassing. Tot het moment van 
plaatsing van de 148 Deelnemingsrechten 
in de Beleggingsinstelling kunnen 
(potentiële) houders van Deelnemings-
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rechten (verder ook te noemen: 
“Deelnemers”) generlei recht aan dit 
Prospectus ontlenen.

De informatie opgenomen in dit Prospectus 
is de informatie verstrekt tot 16 mei 2012. 
Het Prospectus is, behoudens verlenging 
van de inschrijvingsperiode, geldig tot de 
datum van sluiting van de inschrijving op 
de Deelnemingsrechten.

1.1 Doelstelling en beleid
Het doel van Westplan Rivermont Supermarkt 
Fonds C.V. is het voor gemeenschappelijke 
rekening beleggen van vermogen, teneinde 
voor de Beleggers een optimaal Totaal 
rendement te behalen. Er zal door de  
Beleggingsinstelling in Amerikaans 
winkelvastgoed worden belegd, te weten 
het winkelcomplex lokaal bekend als 
Rivermont Station gelegen aan 8465 
Holcomb Bridge Road te Alpharetta, Georgia 
in de Verenigde Staten. 

Westplan Beheerder NV (hierna ook te 
noemen: “Beheerder”) streeft ernaar 148 
Deelnemingsrechten te plaatsen. Dit komt 
neer op een bedrag van $3.700.000 te 
verhogen met een hypothecaire lening ter 
grootte van $5.300.000. Een bedrag ter 
grootte van $22.196 zal door (aandeel-
houders en directie van) Westplan worden 
ingebracht. Een bedrag groot $8.025.000, 
verkregen uit deze plaatsing van 
Deelnemingsrechten, zal door Westplan 
Rivermont Supermarkt Fonds C.V. worden 
aangewend voor de verwerving.
 
Na aankoop van de Vastgoedportefeuille en 
betaling van de kosten genoemd in de 
Fondsinvestering (zie paragraaf 3.11 van dit 

Prospectus) resteert er in de Beleggings-
instelling een liquiditeitsreserve van nihil.

Beheerder behoudt zich het recht voor om 
bij initiële plaatsing het aantal uit te geven 
Deelnemingsrechten uit te breiden of te 
verlagen en daarmee het vermogen van de 
Beleggingsinstelling te vergroten of te 
verkleinen.

1.2 Toezicht
Beheerder, een dochtervennootschap van 
Westplan Investors NV, zal de Beleggers bij 
de  Beleggingsinstelling aanbrengen. De 
Autoriteit Financiële Markten (verder ook 
te noemen: de “AFM”) heeft in het kader 
van de Wet op het financieel toezicht 
(verder ook te noemen: de “Wft”) op 4 mei 
2012 aan Beheerder een vergunning 
verleend op grond van artikel 2:67 Wft. 
Beheerder is geregistreerd bij de AFM en 
staat onder toezicht van de AFM. Het 

prospectus voldoet aan de in de Wet op het 
financieel toezicht gestelde regels.

1.3 Beperkt aanbod
Dit Prospectus houdt geen aanbod in van 
Deelnemingsrechten aan het publiek of een 
uitnodiging tot het doen van een aanbod 
aan het publiek tot koop van 
Deelnemingsrechten aan een persoon in 
landen waar dit volgens de daar geldende 
wetgeving niet geoorloofd is. Het is verboden 
om dit Prospectus aan personen buiten 
Nederland, waaronder ook de Verenigde 
Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en 
Japan, ter beschikking te stellen. 

Aankoopbudget Rivermont Station

Aankoopprijs  $8,025,000 

Afsluitkosten en bijkomende kosten 211,313

Aanleg reserves OZB en verzekeringpremie 55,508

Acquisitievergoeding 120,375

Renovatiekosten 400,000

Vergoeding interim financiering 210,000

Totaal  $9,022,196 

Financiering Rivermont Station

Lening  $5,300,000 

Eigen vermogen  $3,722,196 

Totaal  $9,022,196 
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1.4 Risicofactoren en 
belangrijke mededelingen
Nadrukkelijk wordt vermeld dat aan het 
investeren in Westplan Rivermont 
Supermarkt Fonds C.V.  financiële risico’s 
verbonden zijn. Deze risico’s worden 
omschreven in hoofdstuk 2 van dit 
Prospectus.

Het Prospectus kan worden gedownload 
vanaf de website www.westplan.nl. Het is 
mogelijk dat de in dit Prospectus vermelde 
informatie gedateerd raakt na het 
verschijnen ervan. 

Westplan Beheerder N.V. 

Lisse, 16 mei 2012
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De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw 
belegging kan stijgen en dalen. Het is mogelijk dat u meer of minder geld terugkrijgt dan u heeft ingelegd. Niets in dit Prospectus mag worden 
geïnterpreteerd als een garantie voor rendement. Indien een vordering met betrekking tot de informatie in het Prospectus bij een rechterlijke 
instantie aanhangig wordt gemaakt, draagt de eiser in de procedure eventueel volgens de nationale wetgeving van de lidstaten de kosten 
voor de vertaling van het Prospectus voordat de vordering wordt ingesteld. Degenen die de samenvatting hebben opgesteld kunnen uitsluitend 
aansprakelijk worden gesteld, indien de samenvatting gelezen in samenhang met de andere delen van het Prospectus misleidend, onjuist of 
inconsistent is.
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2.1 Algemeen
Nadrukkelijk wordt vermeld dat aan het 
investeren in Westplan Rivermont 
Supermarkt Fonds C.V. financiële risico’s 
verbonden zijn. Potentiële Deelnemers 
wordt dan ook nadrukkelijk geadviseerd om 
dit Prospectus zorgvuldig te bestuderen en 
onafhankelijk advies in te winnen bij zijn / 
haar investeringsadviseur, bank, juridisch 
of fiscaal adviseur, accountant of andere 
derden om tot een goed oordeel te komen 
omtrent de aan de Deelnemingsrechten 
verbonden risico’s en gevolgen van 
deelnemen in de Beleggingsinstelling. Elke 
belegger is zelf verantwoordelijk voor zijn 
besluit om in de Beleggingsinstelling te 
investeren en dient zelf een oordeel te 
vormen omtrent de daaraan verbonden 
risico’s in het licht van zijn persoonlijke 
omstandigheden.

Om te kunnen deelnemen in de 
Beleggingsinstelling moeten beleggers een 
inschrijfformulier ondertekenen. Door 
ondertekening daarvan verklaren zij onder 
meer dat zij het Prospectus nauwkeurig 
hebben bestudeerd, dat zij over voldoende 
kennis en expertise beschikken om de 
risico’s die zijn verbonden aan de investering 
in de Beleggingsinstelling in te schatten en 
dat hun vermogen toereikend is om een 
eventueel verlies te kunnen dragen. In het 
uiterste geval kan een Deelnemer zijn 
gehele inleg verliezen als in geen enkel jaar 
een uitkering aan de Deelnemers wordt 
gedaan en het bijeengebrachte kapitaal 
wordt gereduceerd tot nul. Potentiële 
Deelnemers dienen daarom te bepalen of zij 
dit economische risico voor een onbepaalde 
periode kunnen en willen dragen en of zij 
geen behoefte zullen hebben aan de 

verhandelbaarheid van hun deelnemings-
rechten gedurende de looptijd van de 
investering aangezien verhandelbaarheid 
niet mogelijk is, ook als deze looptijd 
onbepaald is.

2.2 Beperkte 
overdraagbaarheid
De Deelnemingsrechten zijn niet 
verhandelbaar en kennen beperkingen met 
betrekking tot de overdraagbaarheid aan 
derden. Het Beleggingsfonds is aangegaan 
voor onbepaalde tijd. De verwachte looptijd 
van de investering is 5 jaar (zie ook 
paragraaf 3.7). 

2.3 Risicofactoren
De Beheerder is van mening dat de hieronder 
vermelde factoren de meest significante 
risico’s vormen die verbonden zijn aan een 
investering in de Beleggingsinstelling. Deze 
risico’s kunnen elkaar versterken. De risico’s 
zijn in algemene aard gelegen in de 
waardeveranderingen van het desbetreffende 
vastgoed als gevolg van wijzigingen in 
vraag- en aanbodverhoudingen, algemene 
economische ontwikkelingen, rentestand 
en inflatie. Het is echter niet uit te sluiten 
dat andere, niet beschreven risico’s, zich op 
enig moment voordoen die van invloed zijn 
op de waarde van de Deelnemingsrechten. 
De Beheerder garandeert dan ook niet dat 
de opgenomen risicofactoren een uitputtend 
overzicht vormen van de potentiële risico’s 
verbonden aan het participeren in de 
Beleggingsinstelling.

Indien zich onverhoopt een calamiteit 
voordoet, dan zou dit van invloed kunnen 
zijn op de waarde van de Deelnemingsrechten 
en/of op het geprognosticeerde rendement. 

Als gevolg hiervan kan het zijn dat Beleggers 
door de eventuele waardedaling van de 
Deelnemingsrechten minder terugkrijgen 
dan dat zij hebben ingelegd.

1. Plaatsingsrisico
Bij publicatie van dit prospectus is niet het 
gehele benodigde eigen vermogen 
bijeengebracht. Mocht het benodigde 
kapitaal niet bijeengebracht worden, dan 
wordt het Beleggingsfonds ontbonden en 
worden eventueel ontvangen gelden 
teruggestort.

Het risico bestaat dat er meer of minder 
eigen vermogen nodig is voor de financiering. 
In het eerste geval wordt er niet in dit 
project geïnvesteerd en wordt het voor dit 
project bestemde eigen vermogen 
teruggestort aan de Participanten. Dit 
gebeurt ook met het restant in het geval er 
minder eigen vermogen nodig is. 

2. Verhuur- en rendementrisico
Het rendement van het Beleggingsfonds 
wordt mede bepaald door de hoogte van 
gerealiseerde huuropbrengsten en de 
bezettingsgraad van het winkelcentrum. 
Het kan zijn dat de marktomstandigheden 
zich wijzigen gedurende de looptijd van de 
investering of dat de kredietwaardigheid 
van de huurders verandert. Dit kan van 
invloed zijn op het resultaat. In het 
algemeen wordt de kredietwaardigheid van 
potentiële huurders in de Verenigde Staten 
getoetst bij het aangaan van een 
huurcontract. Huurders kunnen besluiten 
hun contract bij expiratie niet te verlengen. 
Ook kunnen huurovereenkomsten 
tussentijds worden opgezegd als huurders 
bijvoorbeeld in betalingsproblemen komen. 

7

2. Risicofactoren 
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De in het onderhavige prospectus 
geprognosticeerde rendementen zijn 
gebaseerd op de uitgangspunten zoals in 
hoofdstuk 4 vermeld. Deze zijn gebaseerd 
op lopende huurcontracten, lopende kosten, 
projecties van Beheerder en de gegevens in 
de taxatie van CB Richard Ellis. Participanten 
hebben geen zekerheid dat de aannames 
daadwerkelijk zullen resulteren in de 
geprognosticeerde rendementen.

3. Financieringsrisico
De projectvennootschap investeert 
gedeeltelijk met geleend geld om het 
potentiële rendement te verhogen. Bij 
verkoop van het complex dient de 
hypotheeklening te worden afgelost voordat 
de Deelnemers een uitkering ontvangen. 
Ten opzichte van instellingen die niet met 
geleend geld investeren wordt een groter 
risico gelopen.

Het winkelcentrum wordt voor ca. 59% 
gefinancierd met een lening. De lening is 
verkregen. Het rentepercentage bedraagt 
5% en de rentevaste periode is gelijk aan de 
looptijd van de lening: 10 jaar. De verstrekker 
van de lening heeft daarbij het eerste recht 
van hypotheek. De (verhuur- en verkoop) 
opbrengsten van Rivermont zullen eerst 
aangewend worden om rentebetalingen en 
aflossingen te doen volgens de contractuele 
verplichtingen. De financier heeft onder 
bepaalde bijzondere omstandigheden de 
mogelijkheid om (een gedeelte van) de 
lening op te eisen. Dit kan dan leiden tot 
het verzoek tot een additionele 
kapitaalstorting aan de Deelnemers (die 
hiertoe niet verplicht zijn), of tot versnelde 
verkoop van het vastgoed. De openstaande 
lening mag maximaal 60% van de van de 

waarde van het complex (‘loan to value’) 
vertegenwoordigen. Wanneer de waarde 
zodanig daalt dat aan dit vereiste niet 
wordt voldaan, kan de leninggever 
bijvoorbeeld additionele aflossingen of 
zekerheden eisen. Dit kan leiden tot 
aantasting van de investering of het verzoek 
door de leningverstrekker tot bijstorting 
van additioneel kapitaal. Bij de meest 
recente taxatie bedroeg de loan to value 
55%.

4. Renterisico
Een van de zaken die de waarde van een 
investering bepaalt, is de rente. Een 
stijgende rente kan de verkoopopbrengst 
negatief beïnvloeden. De stand van de 
rente wordt bepaald door algemene 
economische factoren en het beleid van de 
Federal Reserve Bank. Dit ligt uiteraard 
buiten de invloedsfeer van de Beheerder. 
Hogere rentekosten hebben een negatief 
effect op de kasstroom. Dit kan voorkomen 
worden door een langjarige rentevast 
periode aan te gaan met de financier. Dit is 
gedaan voor een periode van 10 jaar.

De leverage (hefboom) kan het rendement 
op het ingelegde vermogen versterken of 
verzwakken, afhankelijk van de hoogte van 
de kosten van de lening(en) ten opzichte 
van het directe rendement en indirecte 
rendement.

5. Marktwaarderisico
Het rendement wordt mede bepaald door de 
mogelijkheid om Rivermont Station te 
verkopen en door de hoogte van de 
verkoopprijs. Het kan zijn dat de 
marktomstandigheden zich wijzigen 
waardoor een lagere verkoopopbrengst 

wordt behaald dan verwacht. Dit kan van 
invloed zijn op het resultaat.

Het is mogelijk dat de verkoopprijzen van 
commercieel vastgoed, waaronder 
winkelcentra, en vastgoed in het algemeen 
zullen dalen en dat dit invloed heeft op het 
prijsniveau van Rivermont Station waarin 
het Beleggingsfonds heeft geïnvesteerd. Dit 
heeft invloed op de winstgevendheid. Dit 
zou kunnen leiden tot aantasting van de 
winst van de Deelnemers en, in het meest 
ongunstige geval, tot aantasting van de 
investering.

6. Algemene risico’s
-  Nadelige gevolgen van eventuele 

ongunstige ontwikkelingen in de 
toepasselijke financiële en/of fiscale en/
of juridische wet- en regelgeving;

-  Nadelige gevolgen van in gebreke blijven 
van de Beleggingsinstelling en/of gelieerde 
entiteiten en/of Beheerder en/of 
Bewaarder; en

-  Het risico van verlies van in bewaring 
gegeven activa als gevolg van 
insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze 
handelingen van de Bewaarder.

7. Valutarisico
Dit risico hangt niet samen met Rivermont 
Station zelf, maar met de valuta waarin 
wordt geïnvesteerd. De investering en de 
uitkeringen vinden plaats in US dollars. 
Hierdoor loopt elke Deelnemer uit de 
Eurozone een valutarisico. Deelnemers 
kunnen dit risico verlagen of elimineren 
door de Deelneming te financieren in US 
dollars of door toepassing van financiële 
instrumenten, zoals termijnaffaires, futures 
of valutaopties.

8
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8. Politiek risico
Een onzekere factor bij vastgoed-
investeringen is de lokale, nationale en 
mondiale politiek. Bepalingen ten aanzien 
van bijvoorbeeld bodemverontreiniging, 
bestemmings plannen, bouwverordeningen, 
huurwetgeving en fiscale regelgeving 
kunnen het rendement van 
vastgoedinvesteringen beïnvloeden. Het is 
mogelijk dat door wijzigingen van de 
bestaande wet- en regelgeving het resultaat 
van vastgoedinvesteringen wijzigt.

9. Aansprakelijkheidsrisico
De Beherend Vennoot is aansprakelijk voor 
alle handelingen die namens de C.V. zijn 
verricht. Een Deelnemer is aansprakelijk tot 
maximaal het bedrag van zijn investering in 
de C.V., tenzij deze daden van beheer 
verricht of in de zaken van de C.V. werkzaam 
is.

10. Risico van natuurrampen, oorlog en 
terreur
Het risico bestaat dat natuurrampen, oorlog, 
terreur etc. Rivermont Station beschadigen 
en daarmee de verhuur- en/of 
verkoopopbrengsten vertragen of 
verminderen. Bovendien kan dit hoge 
reparatiekosten met zich meebrengen of 
het project geheel of gedeeltelijk 
vernietigen. Rivermont Station is op de in 
de Verenigde Staten gebruikelijke manier 
tegen deze risico’s verzekerd. Deze risico’s 
zijn in de Verenigde Staten uitgebreider te 
verzekeren dan in Nederland, echter 
verzekeringsmaatschappijen sluiten delen 
van deze risico’s nadrukkelijk uit.

11. Inflatie
De ontwikkeling van de huurinkomsten in 
onder meer afhankelijk van de inflatie. 
Stijging van geldontwaarding wordt, indien 
mogelijk, door middel van indexatie van 
huurcontracten ondervangen. Alleen met de 
hoofdhuurder van de vastgoedportefeuille 
is een vaste huurprijs overeengekomen voor 
de gehele looptijd van het huurcontract. De 
overige contracten die op het moment van 
toetreding van de C.V. tot de 
vastgoedportefeuille lopen, bevatten wel 
indexaties.
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3.1 Beleggingsdoelstelling en 
-beleid
Westplan Rivermont Supermarkt Fonds C.V. 
heeft als doelstelling het voor 
gemeenschappelijke rekening beleggen van 
vermogen, teneinde voor de Deelnemers een 
optimaal Totaal rendement te behalen. Er 
zal door de beleggingsinstelling in 
Amerikaans winkel vastgoed worden belegd, 
te weten het winkelcomplex lokaal bekend 
als Rivermont Station gelegen aan 8465 
Holcomb Bridge Road te Alpharetta, Georgia. 
Het winkelcentrum bestaat uit een 
supermarkt (64,5%) en een aantal kleinere 
winkelruimten (35,5%). De voormalige 
eigenaar Regency Centers, een Amerikaanse 
Real Estate Investment Trust (REIT), was 
genoodzaakt het winkelcentrum af te 
stoten. Hierdoor is de inkoopprijs beduidend 
onder de normale marktwaarde.

De hoofdhuurder van het complex is een 
goedlopende Kroger supermarkt. Kroger, 
een nationale beursgenoteerde (NYSE: KR) 
supermarktketen met meer dan 3.600 
winkels, heeft het huurcontract verlengd 
tot eind 2022 en zal een benzinestation 
bouwen op het parkeerterrein. De komst 
van een nieuw tankstation betekent een 
extra impuls voor de overige winkels en zal 
bovendien de betrokkenheid van Kroger bij 
de locatie verder versterken. Kroger heeft 
een concerngarantie afgegeven op het 
huurcontract. 

Het beleggingsbeleid kan theoretisch 
worden gewijzigd, echter in beginsel zal 
Beheerder voor het Beleggingsfonds in het 
bovengenoemde geen wijzigingen 
aanbrengen. Indien transacties zouden 
plaatsvinden met Beheerder, Bewaarder of 

aan deze partijen gelieerde partijen, zal dit 
alleen plaatsvinden in gevallen waaraan een 
onafhankelijke waardebepaling ten 
grondslag ligt.

3.2 Westplan Rivermont 
Supermarkt Fonds C.V. 
Westplan Rivermont Supermarkt Fonds C.V 
(het Beleggingsfonds) is een commanditaire 
vennootschap naar Nederlands recht, 
statutair en feitelijk gevestigd te Lisse aan 
de Haven 3-b. De overeenkomst van de 
Beleggingsinstelling zal na voltekening in 
Nederland worden aangegaan en de 
doorlopende tekst van de concept 
voorwaarden is te raadplegen op de website: 
www.westplan.nl. Op verzoek zal kosteloos 
een afschrift van de voorwaarden worden 
verstrekt. 

Op of rond 15 juni 2012 zullen 148 
Deelnemingsrechten worden geplaatst tegen 
een prijs van $25.000, waarbij een minimum 
aantal Deelnemingsrechten bestaat van 3 
per Deelnemer.

Het Beleggingsfonds zal de Vastgoed-
portefeuille verwerven. Bestuurder van de 
commanditaire vennootschap is Beheerder. 
Westplan Rivermont Supermarkt Fonds C.V 
wordt opgericht nadat de Deelnemingsrechten 
geplaatst en toegewezen zijn. De 
Beleggingsinstelling heeft een closed-end 
karakter. Er zijn geen warrants, opties, 
winstrechten, winstbewijzen of 
converteerbare leningen uitgegeven.

De Deelnemingsrechten zijn niet 
beursgenoteerd en er zal ook geen 
beursnotering worden aangevraagd. De 
Deelnemingsrechten zijn niet verhandelbaar 

en kennen beperkingen met betrekking tot 
de overdraagbaarheid aan derden. (zie ook 
paragraaf 3.7). De Beleggingsinstelling 
heeft geen contractuele of andere 
verplichtingen tot inkoop of tot uitgifte 
van Deelnemingsrechten. De activiteiten 
van beheer van de Beleggingsinstelling 
wordt verricht door Beheerder. De directie 
van Beheerder bestaat uit Westplan Investors 
NV, vertegenwoordigd door (i) de heer 
P.J.H. van Harderwijk, (ii) de heer E.N. 
Swaak, (iii) de heer T.J. Ulrich en (iv) de 
heer R. Klok.

Na verkoop van Rivermont Station en na 
vereffening van alle baten en lasten met de 
Deelnemers, zal Beheerder het initiatief 
nemen tot ontbinding van het Fonds. 
Beheerder zal aangewezen worden als 
vereffenaar.

3.3 Structuur 
Rivermont Station is op 17 november 2011 
aangekocht met een interim financiering 
ter hoogte van $3.500.000. Onderstaande 
structuur geeft de huidige structuur weer 
tot het moment van oprichting en toetreding 
van Westplan Rivermont Supermarkt Fonds 
C.V..

De interim financiering is aangegaan op 10 
november 2011 voor een initiële periode 
van 6 maanden (tot 10 mei 2012). In geval 
de inschrijvingsperiode wordt verlengd, kan 
de interim financiering worden verlengd 
met 6 maanden tot 10 november 2012. De 
lening draagt een rente van 12% per jaar, 
met een minimale rentevergoeding over een 
periode van 6 maanden en is verstrekt aan 
Rivermont Georgia B.V., een 100% dochter-
onderneming van Westplan Investors N.V..

10

3. De Beleggingsinstelling 

Prospectus Rivermont 155768 (UITGEVULD).indd   10Prospectus Rivermont 155768 (UITGEVULD).indd   10 08-06-2012   13:55:4808-06-2012   13:55:48



In de Prognose is uitgegaan van 6 maanden 
rentevergoeding aan de interim financier 
($210.000).

Na oprichting van Westplan Rivermont 
Supermarkt Fonds C.V. en toetreding van 
deze C.V. als Limited Partner in Shoppes of 
Rivermont, LP zal de structuur er als volgt 
uitzien (zie rechter schema).

Rivermont Georgia B.V. zal fuseren met 
Westplan Beheerder N.V. en Westplan 
Beheerder N.V. zal optreden als Beheerder 
en Beherend vennoot van de C.V.. De 
rentevergoeding voor de interim financier is 
de enige vergoeding die voldaan wordt 
tussen het moment van aankoop van 
Shoppes of Rivermont en het moment van 
toetreding van de C.V. tot Shoppes of 
Rivermont, LP. Het reguliere vastgoedbeheer 
en de daarmee gepaard gaande 
exploitatieopbrengsten en -kosten vinden 
in deze periode vanzelfsprekend wel 
plaats.

Westplan Rivermont GP, LLC is General 
Partners van Shoppes of Rivermont, LP en 
wordt bestuurd en gehouden door 
aandeelhouders van Westplan Investors N.V. 
evenals Westplan Investors Retail 
Management, LP. 

Westplan Investors Retail Management, LP 
heeft ook een bestuurder/aandeelhouder 
die niet gelieerd is aan Westplan Investors 
N.V.

Westplan Beheerder N.V. is een 100% 
dochteronderneming van Westplan Investors 
N.V.. Westplan Investors N.V. wordt op haar 
beurt gehouden door de aandeelhouders. 
87% van de aandelen van Westplan Investors 
N.V. wordt gehouden door een aantal 
directieleden van Westplan Investors N.V. 

11

Westplan Investors Retail 
Management, LPWestplan Rivermont GP, LLC Shoppes of Rivermont, LP

General 
Partner 
0.01%

Rivermont Georgia B.V.

Limited 
Partner 
99.97%

Limited 
Partner 
0.01%

Investeerder - interim 
Financier

Limited 
Partner 
0.01%

Interim financiering 
(lening)

Structuur voor toetreding Beleggingsinstelling
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3.4 Beheerder
Beheerder is een naamloze vennootschap 
naar Nederlands recht, statutair en feitelijk 
gevestigd te Lisse aan de Haven 3-b. 

Beheerder is op 16 januari 2012 opgericht 
en de vennootschap is ingeschreven in het 
Handelsregister onder nummer 54436028. 
Beheerder heeft geen personeel in dienst. 
Voor haar werkzaamheden als beheerder 
van de Beleggingsinstelling maakt zij 
gebruik van diensten van derden. De 
uitgangspunten van de samenwerking met 
de dienstverlenende instellingen zijn 
schriftelijk vastgelegd in overeenkomsten. 
In deze overeenkomsten zijn onder meer 
bepalingen opgenomen die waarborgen dat 
de Beheerder voldoet aan de eisen die 
voortvloeien uit de Wft. Voorts zijn in de 
overeenkomsten bepalingen opgenomen 
met betrekking tot prestatienormen, 
onderlinge informatieverschaffing, de 
(formele) opzegtermijn en de vergoeding. 
De vergoedingen voor de uitbestede 
werkzaamheden komen volledig ten laste 
van de Beheerder. Het beleggingsbeleid, op 
basis waarvan het beheer van de 
Beleggingsinstelling plaatsvindt, wordt 
altijd door de Beheerder vastgesteld. 
Beheerder is te allen tijde bevoegd om de 
samenwerking met genoemde 
dienstverlenende instellingen te beëindigen 
en de taken uit te besteden aan andere 
bevoegde instellingen, dan wel zelf ter 
hand te nemen. Hieronder volgt een 
overzicht van de werkzaamheden waarvoor 
Beheerder opdracht aan derden heeft 
gegeven (voor de vergoeding gerelateerd 
aan deze werkzaamheden, de 
beheervergoeding, zie paragraaf 4.1):

•  Asset Management: Westplan Investors 
Inc., gevestigd te 1 Glenlake Parkway, 
suite 1275, Atlanta, GA 30328, USA 
(100% dochtermaatschappij van 
Westplan Investors N.V.)

•  Beleggingsfonds beheer: Westplan 
Investors N.V., gevestigd Haven 3b 2161 
KS Lisse, Nederland (100% aandeelhouder 
van Westplan Beheerder N.V.)

Het Asset Management dat aan Westplan 
Investors, Inc. wordt uitbesteed omvat 
onder meer het dagelijkse management van 
de investering, budgettering, verhuur, het 
opstellen van kwartaal- halfjaar-, en 
jaarcijfers alsmede het jaarverslag. Tevens 
worden voorstellen tot uitkering door 
Westplan Investors, Inc. aan Beheerder 
voorgelegd voordat tot uitkering door 
Bewaarder wordt overgegaan. Westplan 
Investors N.V. zal het beperkte Nederlandse 
deel van het beheer van het Beleggingsfonds 
voor haar rekening nemen zoals de vertaling 
en distributie van periodieke verslagen (zie 
paragraaf 3.21), de coördinatie van de 
uitkeringen die door Bewaarder worden 
gedaan aan de Deelnemers. De directie van 
deze vennootschap wordt gevoerd door 
Westplan Investors N.V., welke wordt 
vertegenwoordigd door (i) de heer van 
Harderwijk, (ii) de heer Swaak (iii) de heer 
Ulrich en (iv) de heer Klok.

Patrick J.H. van Harderwijk
Patrick van Harderwijk is directeur van 
Westplan Investors NV. Voor zijn komst naar 
Westplan Investors NV in 1998 was hij 
manager corporate finance en 
medeverantwoordelijk voor de investor 
relations bij een Rotterdamse investment 

bank. Hij voltooide de studie 
Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam. De heer Van Harderwijk is 
tevens docent aan de Amsterdam School of 
Real Estate van de Universiteit van 
Amsterdam, voormalig bestuurslid van de 
Entrepreneurs Organization Nederland 
(EON), bestuurslid van Forumvast, board 
member van AFIRE, medeoprichter en 
voormalig bestuurslid van Stichting 
Transparantie Vastgoedfondsen en voorzitter 
van de wijkraad Bosch en Vaart in 
Haarlem.

Ewoud N. Swaak
Ewoud Swaak is directeur van Westplan 
Investors NV en heeft Westplan 
Bouwadviseurs BV in 1994 opgericht en is 
begonnen met het structureren van 
Amerikaanse vastgoedinvesteringen in 
1996. Voordat de heer Swaak in 2002 met 
zijn gezin naar de Verenigde Staten 
verhuisde, heeft hij tevens vastgoedprojecten 
gestructureerd en ontwikkeld in Nederland. 
Voor de oprichting in 1998 van Westplan 
Investors NV was de heer Swaak 
medeoprichter van HRS Makelaardij, waar 
hij tot de verkoop in 1997 heeft gewerkt. 
Hij voltooide de studie Bedrijfskunde aan 
de Erasmus Universiteit in Rotterdam en 
heeft de opleiding ‘Master of Science in Real 
Estate’ gevolgd aan de Georgia State 
University in Atlanta. 

De heer Swaak is tevens Honorair Consul der 
Nederlanden voor de staten Georgia en 
South Carolina. Verder is hij lid van de Real 
Estate Honorary Board van Georgia State 
University, de Board van de Netherland- 
America Foundation, de Board of Advisors 
van de Netherlands American Chamber of 
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Commerce, de Board of Directors van de C5 
Youth Foundation of Georgia en voormalig 
bestuurslid van de Entrepreneurs 
Organization Atlanta (EO).

Taco J. Ulrich 
Taco Ulrich is directeur van Westplan 
Investors NV en is verantwoordelijk voor 
investor relations. Voorafgaand aan zijn 
indiensttreding bij Westplan Investors NV 
was hij eigenaar van makelaarskantoor HRS 
Makelaardij en werkzaam bij FDC, een 
verzekeringskantoor. De heer Ulrich is 
afgestudeerd aan de HEAO (Sales en 
Marketing ) in Den Haag en heeft zijn 
‘Master of Studies in Real Estate’ afgerond 
aan de Amsterdam School of Real Estate 
(Universiteit van Amsterdam).

Robert Klok
Robert Klok is sinds begin 2012 Chief 
Financial Officer van Westplan. Voor zijn 
komst naar Westplan in 2001 was hij 
werkzaam in de openbare accountantspraktijk 
bij achtereenvolgens (Moret) Ernst & Young 
Accountants en Driebergen Accountants. De 
heer Klok is afgestudeerd aan de HEAO 
(Accountancy) in Den Haag.

3.5 Bewaarder
De Bewaarder is Stichting Westplan Investors 
Trustaccount, statutair en feitelijk gevestigd 
te Lisse aan de Haven 3-b. Bewaarder is op 
28 februari 2002 opgericht en is ingeschreven 
in het Handelsregister onder nummer 
28093394. De Bewaarder treedt indirect op 
als bewaarder van alle goederen die deel 
uitmaken of deel gaan uitmaken van de 
Beleggingsinstelling.

De personen die binnen de Bewaarder het 
dagelijkse beleid bepalen zijn:

Cornelis (Cees) Driebergen
De heer Driebergen is afgestudeerd aan de 
HEAO-AA (1983), is lid van de Federatie van 
Belastingadviseurs (1990) en heeft de 
Masterclass Management Betaald Voetbal 
(2008) afgerond.

Voorafgaand aan zijn rol binnen de 
Bewaarder was hij van 1987 tot en met 2008 
kantoordirecteur en voorzitter van de 
Maatschap Driebergen & Driebergen 
Accountants. Tot 2011 was hij eigenaar van 
CD Bedrijfsadviseurs (freelance advisering) 
en vanaf 16 oktober 2011 is hij algemeen 
directeur van NV ADO Den Haag.

De heer Driebergen bekleedt verder diverse 
(sociale) nevenactiviteiten. 

Nicolaas (Nico) G. van Duijn
De heer Van Duijn is onder andere 
afgestudeerd aan de HEAO Fiscale Economie 
(1992) en heeft met succes de opleiding tot 
Accountant Administratieconsulent (1996) 
afgerond.

Voorafgaand aan zijn rol binnen Bewaarder 
was de heer Van Duijn in de periode van 
1996-2008 als vennoot verbonden aan 
Kwestro & Faas (later Kwestro Faas Slobbe) 
en van 2008-2009 als salary partner aan 
JAN accountants & belastingadviseurs. 
Daarnaast is hij vanaf 2003 partner bij 
Verhoff BV te Noordwijk (corporate finance 
& recovery) en per 2009 algemeen directeur 
van Vink Groep BV te Katwijk.

Brucht (Buck) K. J. Groenhof
De heer Groenhof heeft diverse (financiële) 
opleidingen gevolgd: hij heeft (in 1997, 
1998, 2002 en 2006 diverse IMD Pro-
grammes (o.a. voor Executive Development, 
Winning Performance en Leadership) aan de 
universiteit te Lausanne, Zwitserland 
succesvol afgerond. Ook heeft hij in 2000 
met goed gevolg deelgenomen aan meerdere 
opleidingen binnen de ING Business School 
(Art of Insurance & Art of IT-competence).

Voorafgaand aan zijn rol binnen de 
Bewaarder heeft de Groenhof diverse 
functies bekleed. In 2006 was hij als associé 
werkzaam voor Boer en Croon Executive 
Managers B.V.. Gedurende 2007 – 2008 was 
hij Executive Vice President SME ad interim 
Rabobank Nederland (via Boer & Croon). 
Vanaf 2009 is hij Chief Restructuring Officer 
SNS Real Estate Finance B.V. (via Boer & 
Croon). 

3.6 Overeenkomst Beheer 
en Bewaring 
De Overeenkomst van Beheer en Bewaring 
tussen de Beheerder en de Bewaarder bevat 
de elementen zoals door artikel 116 van 
het Besluit gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft voorgeschreven. 
Daarnaast is in deze overeenkomst een 
volmacht van de Bewaarder aan de Beheerder 
vastgelegd voor het verrichten van alle 
rechtshandelingen met betrekking tot alle 
Beleggingsfondswaarden met uitzondering 
van die handelingen die de Bewaarder 
overeenkomstig zijn toezichthoudende taak 
dient te verrichten. De Bewaarder houdt 
ingevolge de Overeenkomst van Beheer en 
Bewaring toezicht op het Fondsvermogen, 
de samenstelling van het Fondsvermogen 
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en op het geldverkeer. De Bewaarder zal bij 
het vervullen van de bewaarwerkzaamheden 
(uitsluitend) in het belang van de 
Deelnemers van de Beleggingsinstelling 
optreden. Zo draagt Bewaarder zorg voor de 
ontvangst van de bedragen die de Deel-
nemers investeren in de Beleggingsinstelling 
en zal Bewaarder deze gelden doorbetalen 
aan de desbetreffende entiteit waarin de 
Beleggingsinstelling investeert, alsmede zal 
Bewaarder zorg dragen voor afdracht van 
gemaakte kosten. Beschikkingshandelingen 
betreffende de banktegoeden van de 
Beleggingsinstelling (de bankrekeningen 
worden conform de eisen daartoe in de Wft 
op naam gesteld van Bewaarder), zijn 
uitsluitend toegestaan met medewerking 
van Beheerder. Indien Beheerder voorstelt 
activa van de Beleggingsinstelling te 
vervreemden (zoals het belang in Shoppes 
of Rivermont, LP), en daaromtrent 
overeenstemming heeft bereikt met een 
derde, dient Beheerder een kopie van de 
(concept)overeenkomst te zenden aan de 
Bewaarder. Bewaarder is aansprakelijk ten 
opzichte van alle Deelnemers in de 
Beleggingsinstelling voor de schade die de 
Deelnemers hebben geleden voor zover de 
schade het gevolg is van verwijtbare niet-
nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde 
van de wet of deze overeenkomst, ook 
wanneer de Bewaarder de bij hem in 
bewaring gegeven activa geheel of ten dele 
aan een derde heeft toevertrouwd. De 
volledige overeenkomst van Beheer en 
Bewaring is beschikbaar op de website 
www.westplan.nl. 

Op verzoek kan kosteloos een afschrift van 
de Overeenkomst van Beheer en Bewaring 
worden verkregen. 

3.7 Deelnemingsrechten
De waarde van het totaal van de 148 
Deelnemingsrechten bij uitgifte, die elk een 
zelfde stemrecht hebben en elk recht geven 
op een evenredig aandeel in het vermogen 
van de Beleggingsinstelling voor zover dit 
aan de Deelnemers toekomt, is bepaald door 
de totale kosten bij aankoop van Rivermont 
Station en oprichting van het 
Beleggingsfonds te verminderen met de 
externe financiering. Vervolgens is het 
verschil opgesplitst in Deelnemingsrechten 
van $25.000. Jaarlijks wordt de fiscale 
waarde van de Deelnemingsrechten bepaald 
op basis van de jaarrekening van het 
Beleggingsfonds. Dit betreft niet de 
commerciële waarde of de waarde in het 
economisch verkeer. Beheerder onderhoudt 
geen markt in de Deelnemingsrechten. De 
prijs bij plaatsing van één Deelnemingsrecht 
bedraagt $25.000 en de minimale afname 
bedraagt 3 Deelnemingsrechten. Behalve in 
geval van gratis verstrekking, worden 
rechten van deelneming slechts aangeboden 
indien de nettoprijs binnen de vastgestelde 
termijnen in het vermogen van de 
Beleggingsinstelling is gestort.

De Beleggingsinstelling zal opereren als een 
closed-end beleggingsinstelling in de zin 
van de Wft. 

Gehele of gedeeltelijke uittreding van 
Participanten is pas eerst mogelijk na 
unanieme toestemming van alle Parti-
cipanten en de Beherend Vennoot. Indien 
een Vennoot niet binnen vier weken 
schriftelijk heeft gereageerd, wordt hij 
geacht toestemming te hebben gegeven. 

De kosten (inclusief eventuele belastingen) 
van een uittreding komen niet voor rekening 
en risico van de Beleggingsinstelling maar 
worden door de vervreemder en/of verkrijger 
gedragen.

Voor een beschrijving van voornaamste 
kenmerken van de Deelnemingsrechten, 
waaronder eventueel stemrecht, wordt 
verwezen naar de doorlopende tekst van de 
concept voorwaarden commanditaire 
vennootschap welke is te raadplegen op de 
website: www.westplan.nl. Op verzoek zal 
kosteloos een afschrift van de voorwaarden 
worden verstrekt.

De Deelnemers delen mee in het financiële 
resultaat van de C.V. naar rato van hun 
deelneming in Westplan Rivermont 
Supermarkt Fonds C.V. Indien en voor zover 
de Deelnemers geen beheers-, beschikkings- 
of bestuurshandelingen verrichten, dragen 
zij in de verliezen en schulden van Westplan 
Rivermont Supermarkt Fonds C.V. tot 
maximaal het bedrag van hun inbreng. 
Deelnemers kunnen derhalve in beginsel 
niet verplicht worden een negatief saldo 
van de Westplan Rivermont Supermarkt 
Fonds C.V. aan te vullen. Indien zij 
genoemde handelingen wel verrichten, 
worden zij als beherend vennoot aangemerkt 
en worden zij als zodanig volledig 
aansprakelijk jegens derden voor de 
schulden van de Westplan Rivermont 
Supermarkt Fonds C.V.
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3.8 Exit strategie
Beheerder heeft bij de berekening van het 
geprognosticeerde rendement rekening 
gehouden met een looptijd van 5 jaar. 
Daarbij is impliciet verondersteld dat er een 
exit is na 5 jaar van de Vastgoedportefeuille 
door verkoop. Deze veronderstelling is voor 
de eenvoud van de berekening gemaakt. 
Echter, dat betekent niet dat er enige 
zekerheid bestaat omtrent de verkoop-
baarheid tegen een aanvaardbare prijs op 
dat moment of enig ander moment in de 
toekomst (zie paragraaf 2.3 Risicofactoren). 
De Beheerder voorziet als mogelijke exit 
strategieën (i) verkoop aan een derde, (ii) 
gezamenlijke verkoop met andere door 
Beheerder of gerelateerde partijen beheerde 
winkelcentra als onder deel van een 
portefeuille (iii) verkoop aan, dan wel 
opgaan in een al dan niet door Beheerder of 
gerelateerde partij beheerd Beleggings-
fonds. 

De meest voor de hand liggende exit 
strategie is de verkoop van de 
Vastgoedportefeuille aan een derde. De 
Beheerder verwacht de komende jaren een 
sterk toenemende belangstelling van 
professionele beleggers, zoals bijvoorbeeld 
pensioenfondsen, voor “grocery anchored” 
retail. Het is dus niet ondenkbeeldig dat 
een grote belegger een bieding uitbrengt op 
de Vastgoedportefeuille en daarmee een 
exit bewerkstelligt voor de Deelnemers.

3.9 Waarderingsgrondslagen 
Algemeen
De Beleggingsinstelling zal haar 
jaarrekening, halfjaarcijfers en jaarverslag 
steeds inrichten en opstellen in 
overeenstemming met de daartoe bij of 

krachtens de Wft en Titel 9 van Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek gestelde eisen. De 
rapportagevaluta is de US dollar. Een 
onafhankelijke registeraccountant zal 
gevraagd worden deze jaarrekening te 
voorzien van een controleverklaring. 

3.9.1 Consolidatie
De halfjaarcijfers en de jaarrekening van de 
Beleggingsinstelling bestaan uit de 
geconsolideerde cijfers van Westplan 
Rivermont Supermarkt Fonds C.V. en 
Shoppes of Rivermont, LP waarbij onderlinge 
verhoudingen zullen worden geëlimineerd. 
De geconsolideerde verslaggeving zal worden 
opgesteld met toepassing van de grondslagen 
voor de waardering en resultaatbepaling 
van Westplan Rivemont Supermarkt Fonds 
C.V. Beheerder onderzoekt de mogelijk-
heden om, vanuit kostenoverwegingen 
voor de Beleggingsinstelling, niet tot 
consolidatie te hoeven overgaan. In dat 
geval zou dochtervennootschap Shoppes of 
Rivermont, LP als deelneming worden 
opgenomen.

3.9.2 Waarderingsgrondslagen Algemeen
De grondslagen voor de waardebepaling 
van de Beleggingsinstelling ten behoeve 
van de financiële verslaglegging zijn 
gebaseerd op wetgeving, modellen en 
richtlijnen voor de jaarverslaglegging van 
Beleggingsinstellingen. 

Algemene grondslagen en 
resultaatbepaling voor de opstelling van 
de financiële verslaglegging
De waardering van activa en passiva en de 
bepaling van het resultaat vinden plaats op 
basis van historische kosten. Tenzij bij de 
desbetreffende grondslag voor de specifieke 

balanspost anders wordt vermeld, worden 
de activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop ze 
betrekking hebben. Verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden.

Deelnemingsrechten worden gewaardeerd 
tegen de netto vermogenswaarde op 
balansdatum in US dollar. De gerealiseerde 
en ongerealiseerde koersresultaten, 
tussentijdse uitkeringen, renteopbrengsten 
en overige baten van de Deelnemings-
rechten worden in het resultaat verantwoord 
als gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
waardeverandering. Het vermogen van de 
Beleggingsinstelling gedeeld door het op de 
dag van vaststelling uitstaande aantal 
Deelnemingsrechten geeft de intrinsieke 
waarde van ieder Deelnemingsrecht. De 
intrinsieke waarde van de Deelnemings-
rechten wordt na de Plaatsing van het 
Beleggingsfonds pas eerstes bekend op de 
datum van beëindiging van het 
Beleggingsfonds, derhalve na verkoop van 
de vastgoedportefeuille en wordt bekend 
gemaakt op de website www.westplan.nl 
Indien op enig moment blijkt dat de 
intrinsieke waarde van een Deelnemingsrecht 
onjuist is berekend als gevolg van een 
berekeningsfout, zal de Deelnemer niet 
worden gecompenseerd door de Beheerder 
omdat de Deelnemingsrechten niet 
overdraagbaar zijn en er geen inkoop of 
uitgifte van Westplan Rivermont Supermarkt 
Fonds C.V. plaatsvindt.
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Waardebepaling vastgoedobjecten
De vastgoedobjecten van de Beleggings-
instelling worden gewaardeerd tegen reële 
waarde, gecorrigeerd voor eventuele 
balansposten samenhangend met huur-
incentives. 

Onder reële waarde wordt in dit verband 
verstaan: de onderhandse verkoopwaarde in 
verhuurde staat, conditie “kosten koper” 
bij verkoop aan terzake goed geïnformeerde, 
tot een transactie bereid zijnde partijen 
die onafhankelijk zijn. Bij de bepaling van 
deze waarde wordt onder meer rekening 
gehouden met verschillen tussen markt-
huur en contractuele huur, resterende 
looptijd huurcontracten, exploitatiekosten, 
leegstand, de verkoopkosten, de staat van 
onderhoud en verwachte toekomstige 
ontwikkelingen.

De reële waarde van de vastgoedportefeuille 
wordt in beginsel vastgesteld door middel 
van periodieke interne of externe taxaties. 
Taxaties vinden in beginsel plaats op basis 
van de “direct capitalization” methode. 
Deze waarderingsmethode is een 
gebruikelijke in de vastgoedmarkt voor de 
waardering van vastgoedobjecten.

Op de vastgoedobjecten wordt als gevolg 
van de waardering tegen reële waarde, niet 
afgeschreven. Winsten of verliezen die 
voortvloeien uit een wijziging in de reële 
waarde van vastgoedobjecten worden 
opgenomen in de winst en verliesrekening 
over de periode waarin ze ontstaan. Winsten 
en verliezen die voortvloeien uit de verkoop 
van vastgoedobjecten worden bepaald als 
het verschil tussen de netto-opbrengst 
bij verkoop en de laatst gepubliceerde 

boekwaarde van de specifieke vastgoed-
objecten en worden verantwoord in de 
periode waarin de verkoop plaatsvindt.

Debiteuren en overige activa
Debiteuren en overige activa worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde onder 
een eventuele aftrek van een voorziening 
voor oninbaarheid.

Hypothecaire en overige rentedragende 
leningen
Rentedragende leningen worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen reële waarde 
verminderd met de kosten die samenhangen 
met het aangaan van de rentedragende 
leningen. Na de eerste verwerking worden 
de rentedragende leningen 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 lening wordt verantwoord.

Overige schulden en overlopende 
passiva 
Overige schulden en overlopende passiva 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Bruto huuropbrengsten uit beleggingen 
direct in vastgoed 
Bruto 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. De hieruit voort-
komende balansposten worden verantwoord 

onder de overlopende activa in verband met 
huurincentives. Deze overlopende posten 
worden gecorrigeerd op de reële waarde van 
de betreffende beleggingen direct in 
vastgoed. 

Overige baten en lasten
Overige baten en lasten worden toegerekend 
aan de periode waarop ze betrekking 
hebben.

Exploitatiekosten 
Onder exploitatie kosten zijn opgenomen 
de exploitatiekosten die rechtstreeks 
verband houden met de exploitatie van de 
vastgoedobjecten, exclusief de kosten die 
kunnen worden doorbelast aan huurders. 
Deze kosten worden toegerekend aan de 
periode waarop ze betrekking hebben. 

Management- en vennootschapskosten
De management- en vennootschapskosten 
hebben betrekking op de kosten die direct 
betrekking hebben op het uitvoeren van de 
doelstellingen van de Beleggingsinstelling. 
Deze kosten worden toegerekend aan de 
periode waarop ze betrekking hebben. 

Initiële kosten 
De initiële kosten die in rekening zijn 
gebracht door de Beheerder en haar 
adviseurs en die zijn gerelateerd aan het 
oprichten van de Beleggingsinstelling en 
het plaatsen van de Deelnemingsrechten 
worden rechtstreeks ten laste van de winst 
en verliesrekening gebracht. 

Belasting 
Voor een uitgebreide fiscale toelichting 
wordt verwezen naar paragraaf 3.20 Fiscale 
aspecten.
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3.10 Winstbepaling en 
-bestemming 
De Deelnemingsrechten geven in een 
evenredig deel recht op de resultaten van 
de Beleggingsinstelling. 

Baten en lasten worden toegerekend aan 
het jaar waarop zij betrekking hebben. 
Winsten worden slechts opgenomen voor 
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die 
hun oorsprong vinden voor het eind van het 
verslagjaar worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. 

De Beleggingsinstelling is voornemens 
tenminste ieder half jaar uitkeringen te 
doen. Het feit van de betaalbaarstelling, de 
samenstelling van de uitkeringen en de 
wijze van betaalbaarstelling, wordt aan het 
adres van iedere Deelnemer alsmede op de 
website van Beheerder bekend gemaakt. Er 
wordt door Beheerder niet herbelegd. 

3.11 Fondsinvestering
Bij de bepaling van de hoogte van het 
investeringsbedrag zijn als belangrijkste 
uitgangspunten gehanteerd: 
•  de kosten, belastingen en reserveringen 

zijn voldoende gebudgetteerd; 
•  alle bedragen zijn, indien van toepassing, 

inclusief BTW; - de door Beheerder 
verstrekte informatie is volledig en 
juist; 

•  de uitgangspunten van de rendements-
prognose zijn in paragraaf 3.19 
Rendement van dit Prospectus 
opgenomen.

De totale CV kosten gedurende de 
Beleggingshorizon bedragen $83.000.

3.12 Toelichting op de 
Fondsinvestering 
Acquisitievergoeding Beheerder 
Overeenkomstig de Overeenkomst van 
Beheer en Bewaring is Westplan Investors 
Retail Management, LP gerechtigd tot een 
acquisitievergoeding voor haar werk-
zaamheden met betrekking tot de selectie 
en aankoop van vastgoedobjecten en de 
financiering hiervan. De vergoeding 
bedraagt 1,5% (BTW niet van toepassing) 
over de aankoopprijs (kosten koper) van de 
Vastgoedportefeuille. 

Afsluitkosten en bijkomende kosten 
De afsluitprovisie (1%) is bij aankoop aan 
RGA Reinsurance Group betaald in verband 
met het verstrekken van de (hypothecaire) 
financiering.

In het kader van de verwerving van het 
vastgoed, het aantrekken van de financiering 

en het structureren van het Beleggings-
instelling heeft de Beheerder bijkomende 
kosten gemaakt. Onderdeel hiervan zijn 
onder meer due diligence kosten, 
financieringskosten, fiscale en juridische 
adviezen, het uitwerken van het prospectus, 
de marketingdocumentatie en overige 
kosten in verband met het structureren van 
de Beleggingsinstelling. De totale kosten 
van afsluitkosten en bijkomende kosten 
zijn $266.821. Op pagina 18 is de uitsplitsing 
per kostencategorie opgenomen.
  
Renovatiekosten en werkkapitaal
Het werkkapitaal van de Beleggingsinstelling 
dient ter voldoening van te maken en 
gemaakte kosten en voor het betalen van 
renovatiekosten. Indien de renovatiekosten 
lager uitvallen, zal een eventueel overschot 
worden uitgekeerd.
 

Aankoopbudget Rivermont Station

Aankoopprijs  $8,025,000 

Afsluitkosten en bijkomende kosten 211,313

Aanleg reserves OZB en verzekeringpremie 55,508

Acquisitievergoeding 120,375

Renovatiekosten 400,000

Vergoeding interim financiering 210,000

Totaal  $9,022,196 

Financiering Rivermont Station

Lening  $5,300,000 

Eigen vermogen  $3,722,196 

Totaal  $9,022,196 
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Het complex is gebouwd in 1996 en in 2003 
gerenoveerd. Met Kroger is overeengekomen 
om een aantal verbeteringen en 
onderhoudszaken aan te pakken. Het 
budget hiervoor bedroeg $400.000. Een 
overzicht hiervan is beschikbaar bij 
Beheerder en wordt u kosteloos toe-
gezonden. In het budget is inbegrepen het 
vervangen van het dak, reparatie en 
herbestrating van alle parkeerplaatsen en 
installatie van extra verlichting op het 
parkeerterrein. De verbeteringen komen 
ook ten goede aan de verhuurbaarheid van 
de overige winkels. Uiteraard zijn deze 
kosten in de aankoopprijs verrekend en in 
de budgetten meegenomen. Het restant 
betreft een werkkapitaal reserve. In 2012 
hebben deze werkzaamheden plaatsgevonden 
en de werkelijke kosten bedragen $336.705, 
een besparing van $63.295.

Financiering 
De totale investering door de Beleggings-
instelling bedraagt totaal $9.022.196 
(inclusief kosten en Werkkapitaal en 
onvoorzien). De Beleggingsinstelling is 

bevoegd om als debiteur leningen aan te 
gaan. Conform de RGA Reinsurance Group 
wordt dit bedrag voor $5.300.000 
hypothecair gefinancierd en totaal circa 
$3.722.196 eigen vermogen afkomstig uit 
de uitgifte van 148 Deelnemingsrechten en 
$22.196 door (aandeelhouders en 
directieleden van) Westplan Investors N.V. 
RGA Reinsurance Group heeft een hypotheek 
verstrekt met de volgende voorwaarden:

• Bedrag lening: $5,3 miljoen
• Rente: 5% (vast gedurende de looptijd)
• Amortisatie: 25 jaar
• Looptijd: 10 jaar
• Afsluitkosten: 1%

•  Boete voor vervroegde aflossing: 5% in 
eerste 6 jaar, daarna aflopend met 1% 
per jaar*

• Maximale Loan to Value: 60%

 *  De lening kan worden mee verkocht bij 
verkoop van Rivermont Station. Derhalve 
is, mede gezien het gunstige rente-
percentage, in de calculatie in paragraaf 
4.1 geen rekening gehouden met een 
boete voor vervroegde aflossing.

Beheerder is bevoegd om voor de 
Beleggingsinstelling leningen aan te gaan 
of financiële instrumenten uit te lenen.

3.13 Rivermont Station 
Rivermont Station is gelegen op 8465 
Holcomb Bridge Road, op de kruising van 
Holcomb Bridge Road en Nesbit Ferry Road 
in de stad Alpharetta, Fulton County, 
Georgia. Holcomb Bridge Road is een van de 
belangrijkste verkeersaders tussen het 
noorden van Fulton County en Gwinnett 
County met circa 44.000 voertuigen die 
dagelijks het complex passeren.
Het perceel is circa 16,5 acres groot en is 
met diverse toegangen, waaronder een met 
een stoplicht, bijzonder goed bereikbaar. 
Het parkeerterrein bestaat uit 436 plaatsen, 
inclusief speciale plekken voor 
gehandicapten. Rivermont Station ligt in 
een demografisch sterk gebied wat zich 
kenmerkt door hoge gezinsinkomens en 
bevolkingsgroei. 

Radius 1 mijl 3 mijl 5 mijl

Bevolkingsaantal (schatting 2011) 8.805 72.100 204.140

Verwachte bevolkingsgroei 2010-2015 5,75% 5,47% 6,46%

Gemiddeld inkomen per huishouden $122.416 $134.736 $117.018

Eenmalige kosten derden
Notariële en kadastrale kosten $ 11,705

Juridische kosten $ 27,700

Lokale belastingen $ 19,162

Due diligence/grondonderzoek en milieu $ 25,374

Financieringskosten $ 101,310

Rente $ 10,306

Overige directe kosten $ 15,756

Subtotaal $ 211,313
Aan te houden reserve bij financier $ 55,508

Totaal $ 266,821
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Kerngegevens Rivermont

1. “Distressed” aankoopprijs
  Met de aankoop van Rivermont Station is een gestabiliseerd 

winkelcentrum met Kroger als hoofdhuurder verkregen tegen 
een prijs die onder de huidige marktwaarde ligt. Het complex 
was in bezit van Regency Centers, een Amerikaanse Real Estate 
Investment Trust (REIT). De aankoopprijs van $8.025.000 staat 
voor een aanvangsrendement van 8,76% op een netto 
operationeel inkomen van $703.226. Dit is het geprojecteerde 
netto operationeel inkomen in jaar 1 (zie paragraaf 4.1). 
Gebaseerd op het netto operationeel inkomen dat het complex 
genereerde op het moment van aankoop bedraagt het 
aanvangsrendement 7,69%.

  Tijdens het due diligence voorafgaand aan de aankoop, hebben 
we een nieuw huurcontract met Kroger onderhandeld waarbij de 
huur van $14,10 naar $8 per vierkante voet ging en de looptijd 
werd verlengd tot eind 2022. Uiteraard hebben we vervolgens de 
aankoopprijs op deze nieuwe huur afgestemd. Door deze nieuwe 
huurdeal met Kroger is er een zeer sterke positie in de markt 
verkregen. Tevens is de huurverwachting voor de overige 
winkelruimte in de uitgangspunten verlaagd en ook deze lagere 
huur in de prijsbepaling meegenomen. Hierdoor kan zeer 
concurrerend verhuurd worden ten opzichte van andere centra 
in de omgeving en is er opwaarts potentieel in de belegging bij 
het realiseren van de huidige markthuren. 

  Aanvangsrendementen van vergelijkbare winkelcentra in Atlanta 
met een Kroger supermarkt liggen tussen de 7 en 7,5%. Dit 
wordt onderschreven door de recente taxatie van $9,6 miljoen 
(zie paragraaf 3.15).

2. Stabiele vaste inkomsten
  Supermarkt Kroger staat garant voor $466.088 (ongeveer 58%) 

van de pro-forma huurinkomsten van het complex. De 
huuropbrengsten van Kroger liggen ca. $90.000 boven de 
verwachte jaarlijkse leningverplichtingen van rente en aflossing 
ter hoogte van $371.799.

3. Vernieuwd huurcontract Kroger
  Kroger heeft het huurcontract verlengd tot 2022. Kroger heeft 

een concerngarantie afgegeven op het huurcontract.

  Verder heeft Kroger het recht gekregen om zelf een tankstation 
te bouwen en te exploiteren op het parkeerterrein. Met deze 
investering van circa $1,6 miljoen verwacht Kroger extra 
aanloop te creëren voor haar winkel. De bouw zal naar 
verwachting in het najaar van 2012 starten.

4. Locatie
  Rivermont Station is een buurtwinkelcentrum, gelegen in 

Alpharetta. Deze welvarende voorstad maakt onderdeel uit van 
de Metro Statistical Area van Atlanta en ligt ten noorden van 
de ringweg.

  Alpharetta is een stabiele omgeving voor winkels en 
ondernemingen. In een straal van 3 mijl van het complex 
bevinden zich 28.144 woningen, een bevolking van 72.100 
inwoners met een gemiddeld huishoudinkomen van $134.736. 
Samen vormen deze factoren een goede economische basis voor 
lange termijn stabiliteit van Rivermont Station.

5. Verhuurmogelijkheden 
  Het complex bevat 10.861 vierkante voet onverhuurde 

winkelruimtes. De huur van deze ruimten is gewaardeerd op $10 
per vierkante voet. Dit is lager dan de huurprijs die thans in de 
markt gevraagd wordt.

  Door het verlengen van het huurcontract met Kroger zijn er 
goede mogelijkheden om de leegstand tegen de huidige 
marktprijzen te verhuren. Dit resulteert in een significante 
verhoging van de huurinkomsten. De komst van een nieuw 
tankstation betekent een extra impuls voor de overige winkels 
en versterkt de betrokkenheid van Kroger bij de locatie.
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3.14 Huuraspecten 
Het complex bestaat uit totaal 90.267 
vierkante voet aan winkelruimte. Hiervan is 
64,5% verhuurd aan Kroger, de “Anchor 
tenant” oftewel hoofdhuurder. Van de 
overige ruimte staat 10.861 vierkante voet 
leeg, wat neerkomt op 12%.

3.15 Taxatieverslag 
Op 10 november 2011 heeft CBRE een 
taxatierapport opgesteld. In dit taxatie-
rapport is o.a. het navolgende vermeld: 

At your request and authorization, CBRE, 
Inc. has prepared an appraisal of the market 
value of the referenced property. Our analysis 
is presented in the following Self-Contained 
Appraisal Report. The subject is a 90,267-
square foot neighborhood shopping center 
located at 8465 Holcomb Bridge Road in 
Alpharetta, Fulton County, Georgia. The 
improvements were constructed in 1996 and 
are situated on a 16.50-acre site. Currently, 
the property is 83.3% occupied and is 
considered to be in good overall condition. 
The subject is anchored by Kroger and is part 

of the Rivermont Crossing shopping center. 
The subject is more fully described, legally 
and physically, within the enclosed report. 
Based on the analysis contained in the 
following report, the market value of the 
subject is concluded as follows:

Data, information, and calculations leading 
to the value conclusion are incorporated in 
the report following this letter. The report, in 
its entirety, including all assumptions and 
limiting conditions, is an integral part of, 
and inseparable from, this letter.

Huurder Suite Square foot % Einddatum Per square 
foot

Totaal % van totaal

Kroger 250 58,261 64,54% 31-Oct-22 $8,00 $466,088 58.08%

Pink Pastry Parlor 105 6,400 7.09% 1-Oct-16 $12,75 $81,600 10.17%

Hair Impressions 110 1,059 1.17% 1-Aug-13 $16,00 $16,944 2.11%

Peerless Book Store 120 2,525 2.80% 1-Jun-14 $9,00 $22,725 2.83%

Coast Dental 140 1,814 2.01% 1-May-16 $24,60 $44,624 5.56%

Dog Groomer 220 1,630 1.81% 1-Sep-16 $12,00 $19,560 2.44%

Art Cleaners 330 1,825 2.02% 1-Dec-11 $15,00 $27,375 3.41%

Sip N Stroke 210 1,654 1.83% 30-Nov-16 $10,63 $17,582 2.19%

Dance Fx 230 4,238 4.69% 31-Oct-15 $10,00 $42,380 5.28%

Leegstand 310 1,043 1.16% $10,00 $10,430 1.30%

Leegstand 320 1,043 1.16% $10,00 $10,430 1.30%

Leegstand 330 2,400 2.66% $10,00 $24,000 2.99%

Leegstand 335 2,400 2.66% $10,00 $24,000 2.99%

Leegstand 338 2,400 2.66% $10,00 $24,000 2.99%

Leegstand achterzijde 1,575 1.74% $0,00 $0 0.00%

Minus (8% voorziening oninbaar)* ($29,252) -3.65%

TOTAAL 90,267 100.00% $802,486 100.00%

* Deze voorziening oninbaar is alleen berekend over de bruto huuropbrengst van de overige winkels, derhalve niet voor de huur van Kroger.
Note: het contract van Art Cleaners is na 1 december 2011 niet verlengd. De huurder huurt echter nog wel op maandbasis.
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Het volledige taxatierapport ligt ter inzage 
bij de Beheerder. CBRE is onafhankelijk en 
is namens de Beheerder opgetreden.

3.16 Markt 
De winkelstand in de omgeving van 
Rivermont Station is geconcentreerd langs 
Holcomb Bridge Road, Old Alabama Road 
en Spalding Road. De hoge bevolkings-
dichtheid en welvarende buurten in de 
regio hebben gezorgd voor een hoge 
ontwikkeling van kleine en middelgrote 
winkelcentra. In de beleving van Beheerder 
zullen alleen de winkelcentra met een 
sterke “Anchor”, hoofdhuurder, de bezetting 
op peil houden.

De gemiddelde leegstand in de Atlanta regio 
bedraagt 14,2%. Waarbij de leegstand van 
winkelcentra zonder ‘anchor’ hoger ligt dan 
winkelcentra met een sterke hoofdhuurder. 
De leegstand bij aankoop van Rivermont 
Station lag op 17% en was licht hoger dan 
het marktgemiddelde. De huidige leegstand 
bedraagt 12%. Met de komst van het 
tankstation van Kroger en de ervaringen 
met winkelbeheer door Westplan Investors 
Retail Management, LP is de verwachting 
dat dit nog verder teruggebracht kan 
worden naar een frictieleegstand van circa 
8%.

De gemiddelde vraaghuurprijs in de markt 
ligt momenteel op $13 per vierkante voet, 

met als laagste huurprijs $11 en als hoogste 
$15 per vierkante voet. De laagste 
huurprijzen zijn geconcentreerd in een 
kleiner noodlijdend winkelcentrum zonder 
“Anchor” hoofdhuurder en de hoge prijzen 
in de winkelcentra van Target en Fresh 
Market. Op een aantal uitzonderingen na, 
ligt de bezettingsgraad bij de concurrerende 
centra op 82% of hoger. De basishuurprijs 
voor Kroger van $8 per vierkante voet bij 
Rivermont ligt aanzienlijk lager dan bij de 
concurrentie en maakt de positie in de 
markt sterk.

3.17 Toezicht 
Beheerder, een dochtervennootschap van 
Westplan Investors NV (die ook de bestuurder 
is), zal Deelnemers aanbrengen bij de 
Beleggingsinstelling. Zij heeft hiervoor op 
grond van artikel 2:67 Wft een permanente 
vergunning gekregen van de AFM. Beheerder 
is geregistreerd bij de AFM en staat onder 
toezicht van de AFM en DNB. 

Klachten worden telefonisch, schriftelijk of 
via elektronische communicatie ingediend 
(e-mailadres is info@westplan.nl). 
De klager ontvangt een schriftelijke 
bevestiging dat de klacht in behandeling is 
genomen en dat hij binnen zes weken (bij 
eenvoudige klachten) danwel binnen drie 
maanden (bij complexe klachten) na 
indiening van de klacht een schriftelijke 
reactie ontvangt. Blijkt deze termijn niet 

haalbaar, dan wordt klager hierover tijdig 
(ruim voor het verstrijken van deze periode) 
schriftelijk bericht met vermelding van de 
reden van de vertraging en de termijn 
waarbinnen wel zal worden gereageerd. De 
klager die niet akkoord gaat met het door 
de klachtverantwoordelijke ingenomen 
stand punt, krijgt de gelegenheid tot het 
geven van een reactie. Als er na sluiting 
van de standpuntwisseling nog steeds 
sprake is van een blijvend geschil, kan de 
klager het geschil aanhangig maken bij het 
onafhankelijke klachteninstituut KiFID 
(Klachteninstituut Financiële Dienst-
verlening).

3.18 Deelnameprocedure 
Het eigen vermogen van de 
Beleggingsinstelling bestaat bij plaatsing 
van de Deelnemingsrechten uit in totaal 
$3.700.000, verdeeld over 148 Deelnemings-
rechten, ieder nominaal groot $25.000. 

Deelnemers kunnen inschrijven op de 
plaatsing van minimaal 3 Deelnemings-
rechten. Deze zullen op of rond 15 juni 
2012 door de Beheerder worden geplaatst 
bij de Deelnemers. Deelnemingsrechten 
worden slechts aangeboden indien de 
nettoprijs binnen de gestelde termijn in het 
vermogen van de Beleggingsinstelling is 
gestort.

Deelnemers kunnen zich tot en met 15 juni 
2012 inschrijven voor deelname in de 
Beleggingsinstelling. Beleggers die wensen 
te participeren, dienen een ingevulde en 
ondertekend inschrijfformulier, vragenlijst 
ter vaststelling van het cliëntenprofiel en 
cliëntenovereenkomst aan Beheerder te 
zenden. 

MARKET VALUE CONCLUSION
Appraisal Premise Interest Appraised Date of Value Value Conclusion

As Is Leased Fee Interest November 5, 2011 $9,600,000

As Stabilized Leased Fee Interest November 5, 2012 $9,950,000

Compiled by CBRE
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De Beheerder behoudt zich het recht voor 
deze termijn te verkorten of te verlengen, 
echter tot uiterlijk 31 december 2012. 
Particulieren moeten een kopie van een 
geldig legitimatiebewijs bijvoegen en 
rechtspersonen een gewaarmerkt uittreksel 
uit het Handelsregister (niet ouder dan drie 
maanden). Indien Beheerder de inschrijving 
accepteert, zal Beheerder het deel-
namebedrag, of zoveel minder als nodig is, 
afroepen met het verzoek het deelnamebedrag 
binnen tien werkdagen over te maken op de 
voor de Beleggings instelling geopende 
bankrekening bij ING Bank N.V. of ABN 
Amro Bank N.V.. 

Door het ondertekenen van het 
inschrijfformulier en acceptatie daarvan 
door Beheerder verplicht de participant 
zich, en verleent hij een onherroepelijke 
volmacht, om als Deelnemer toe te treden 
tot Westplan Rivermont Supermarkt Fonds 
C.V.. Binnen één maand na oprichting van 
de Beleggingsinstelling ontvangen de 
Deelnemers alle relevante stukken. Indien 
er sprake is van overtekening van het 
aantal Deelnemingsrechten, is de Beheerder 
verantwoordelijk voor de toewijzing van de 
Deelnemingsrechten. 

Toewijzing zal plaatsvinden op volgorde van 
binnenkomst van zowel het volledig 
ingevulde en ondertekende inschrijfformulier 
(inclusief bijlagen) als de betaling van het 
verschuldigde deelnamebedrag. De 
stortingsdatum is naar verwachting op 15 
juni 2012 doch zal in ieder geval vóór 31 
december 2012 zijn.

Beheerder behoudt zich het recht voor om 
zonder opgaaf van redenen Deelnemers uit 

te sluiten van deelname. Beheerder behoudt 
zich het recht voor om de toetredingsdatum 
en de uiterste stortingsdatum te verplaatsen 
indien de omstandigheden dit vereisen, 
echter niet later dan 31 december 2012. 
Eventuele rentebaten die op de rekening 
van de Beleggingsinstelling worden 
bijgeschreven, vervallen aan de 
Beleggingsinstelling en zullen niet aan 
individuele Deelnemers worden uitgekeerd 
maar pro rata parte van eenieders aandeel 
in het Fondsvermogen aan alle Deelnemers 
toekomen. 

Beheerder zal degenen die zich hebben 
ingeschreven, na afloop van de 
inschrijvingstermijn informeren omtrent 
het resultaat van de aanbieding. In het 
geval dat niet tenminste 138 
Deelnemingsrechten (corresponderend met 
$3.450.000) kunnen worden geplaatst, niet 
in de Vastgoedportefeuille wordt 
geïnvesteerd of zich onvoorziene 
omstandigheden voordoen, kan besloten 
worden om de Beleggingsinstelling te 
ontbinden. In dat geval worden eventueel 
reeds gestorte bedragen gerestitueerd. 

Indien slechts 138 Deelnemingsrechten 
worden geplaatst, zal wel worden overgegaan 
tot aanschaf van de Vastgoedportefeuille 
zoals in dit Prospectus omschreven. De 
resterende Deelnemingsrechten, gehouden 
door Westplan Investors Retail Management, 
LP, zullen dan tegen de nominale waarde 
door de Beleggingsinstelling worden 
ingekocht.
 
Beheerder behoudt zich het recht voor het 
aantal te plaatsen Deelnemingsrechten uit 
te breiden en daarmee het Fondsvermogen 

te vergroten. Het Prospectus is geldig tot de 
datum van sluiting van de inschrijving op 
de Deelnemingsrechten. Beheerder behoudt 
zich het recht voor om een hoger of lager 
bedrag aan eigen vermogen te investeren.

3.19 Rendement
De theoretische looptijd van de 
Beleggingsinstelling is circa 5 jaar, ingaande 
op 30 mei 2012. Gedurende deze periode 
bedraagt de geprognosticeerde uitkering 
over het gemiddeld uitstaand eigen 
vermogen in het eerste volledige boekjaar 
8% op jaarbasis (enkelvoudig) en vervolgens 
oplopend naar een uitkering van 10% in het 
vijfde volledige boekjaar (op jaarbasis en 
enkelvoudig over het uitstaande eigen 
vermogen). Het directe rendement 
(rendement uit operationeel inkomen) 
wordt minimaal halfjaarlijks uitgekeerd. De 
ingevoegde tabel is een samenvatting van 
de berekening in Deel 4.1 van dit Prospectus 
en betreft het rendement voor belasting.
 
Voor berekeningsdoeleinden (zie ook “Exit 
strategie”) is ervan uitgegaan dat de 
Vastgoedportefeuille na afloop van 5 jaar 
wordt verkocht tegen een aanvangsrendement 
van 7,25%. Dit levert een geprognosticeerd 
Totaal rendement op van 13% IRR na aftrek 
van kosten en vergoedingen maar voor 
belastingen. Het geprognosticeerde 
enkelvoudige Directe rendement over het 
gemiddeld uitstaande eigen vermogen 
bedraagt 8% per jaar gemiddeld.

In Deel 4 (zie ‘Scenario analyse’) zijn twee 
sensitiviteit analyses gepresenteerd. Hierin 
is te zien hoe de waarde bij verkoop en de 
totale IRR zich ontwikkelen bij verschillende 
hoogten van het netto operationeel inkomen 
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van het object en de CAP-rate (aanvangs-
rendement) bij verkoop.

3.20 Fiscale aspecten
De Nederlandse particuliere Deelnemer is 
voor zijn deelneming in het Beleggingsfonds 
belastingplichtig in Nederland voor zijn 
wereldinkomen. Dit betekent dat de 
inkomsten die de participanten uit hun 
participatie genieten, opgenomen dienen te 
worden in de Nederlandse aangifte 
inkomstenbelasting. Voor zover geïnvesteerd 
wordt vanuit het privé vermogen zullen de 
inkomsten uit de participatie worden belast 
in Box III. Dit is slechts anders indien 
sprake is van ondernemingsvermogen dan 
wel resultaat uit overige werkzaamheden. 
Alsdan wordt de participatie belast in box I. 
Het belastingverdrag tussen Amerika en 
Nederland voorziet echter in een regeling 

ter voorkoming van dubbele belasting in 
situaties waarin in Nederland woonachtige 
particulieren participeren in het fonds. 
Hierdoor wordt in Nederland over de 
inkomsten uit het Amerikaanse vastgoed 
effectief geen belasting verschuldigd.

In Nederland gevestigde vennootschappen 
zijn vennootschapsbelastingplichtig in 
Nederland voor hun wereldinkomen. Dit 
betekent in beginsel dat de inkomsten die 
de BV en/of NV uit hun participatie geniet, 
opgenomen dienen te worden in de 
Nederlandse belastinggrondslag.

Op grond van de objectvrijstelling worden 
echter buitenlandse resultaten uit de 
Nederlandse belastinggrondslag geëlimi-
neerd. Dit impliceert dat een positief 
resultaat uit de participatie niet leidt tot 

een vermeerdering van de Nederlandse 
fiscale winst en een negatief resultaat niet 
leidt tot een vermindering van de 
Nederlandse winst. Per saldo hebben de 
Amerikaanse winsten en verliezen aldus 
geen invloed op de Nederlandse 
belastinggrondslag. Koerswinsten die 
worden gerealiseerd maken deel uit van de 
in Nederland belastbare winst, waarbij 
eventuele koersverliezen reeds in 
aanmerking kunnen worden genomen ook 
wanneer ze nog niet zijn gerealiseerd. 

Voor details betreffende de objectvrijstelling, 
alsmede de overige fiscale Nederlandse 
aspecten verwijzen wij u naar een uitgebreid, 
door KPMG Meijburg & Co opgesteld, fiscaal 
memorandum. 
Dit kunt u vinden opwww.westplan.nl.
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Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5

Rendementsamenvatting per deelname met $75.000
Jun 2012/Mei 

2013
Jun 2013/Mei 

2014
Jun 2014/Mei 

2015
Jun 2015/Mei 

2016
Jun 2016/Mei 

2017
Totaal

Totale cash flow huuropbrengsten project t.g.v. C.V. (zie 
paragraaf 4.1)  $279,867  $227,689  $237,966  $248,397  $258,146  $1,252,064 

Totale cash flow uit verkoop t.g.v. C.V. (zie paragraaf 4.1)  $-  $-  $-  $-  $5,226,989  $5,226,989 

Totale cash flow t.g.v. C.V.  $6,479,054 

Af: terugbetaling eigen vermogen C.V.  $(3,722,196)

Aandeel C.V. in cash flow project na terugbetaling eigen 
vermogen $2,756,858 

Cash flow uit huuropbrengsten per participatie (A)  $5,639  $4,588  $4,795  $5,005  $5,201  $25,228 

Uitkering directe opbrengsten op gemiddeld uitstaand 
eigen vermogen 8% 7% 8% 9% 10% 41%

Cash flow uit verkoop per participatie (B)  $-  $-  $-  $-  $105,321  $105,321 

Totale cash flow (A+B)  $5,639  $4,588  $4,795  $5,005  $110,522  $130,549 

Inleg  $(75,000)

Enkelvoudig (cash on cash) rendement  $55,549 

Enkelvoudig rendement % totaal 74%

Enkelvoudig rendement % per jaar op totale inleg 15%

Gemiddeld direct rendement % per jaar op gemiddeld 
uitstaand eigen vermogen 8%

Internal rate of return (IRR) rendement % per jaar 13%
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Deelnemers dienen voor hun deelname in 
het Beleggingsfonds jaarlijks individueel 
aangifte te doen in de VS. Het aandeel in de 
Amerikaanse winsten en verliezen dient 
jaarlijks in de individuele aangiften van de 
Deelnemers in de VS te worden opgenomen. 
De Verenigde Staten heffen op federaal en 
staat niveau belasting. 

Voor particuliere Deelnemers is op federaal 
niveau de capital gain belasting verschuldigd 
over de winst. Op het moment van het 
uitbrengen van het prospectus is dit een 
vlak percentage van 15%. De verwachting is 
echter dat dit naar 20% wordt verhoogd. 
Derhalve is in onderstaande belastingdruk 
berekening voorzichtigheidshalve met 20% 
gecalculeerd. Voor vennootschappen bestaat 
op federaal niveau een staffel op basis 
waarvan de winsten worden belast. 

Deze is als volgt:

Van - t/m %
$0 - $50,000 15%
$50,000 - $75,000 21%
$75,000 - $100,000 34%
$100,000 -  $335,000 39%
$335,000 - $10,000,000 34%%

Het belastingtarief over Amerikaanse 
winsten en verliezen voor vennootschappen 
die in Georgia investeren bedraagt op 
staatsniveau 6%. Voor particuliere Deel-
nemers hanteert de staat Georgia 
onderstaande staffel.

Van -  t/m %
$0 - $750 1.00%
$751 - $2,250 2.00% 
$2,251 - $3,750 3.00% 
$3,751 - $5,250 4.00%
$5,251 -  $7,000  5.00% 
$7,000 - hoger 6.00% 

De belastingdruk op basis van de geprog-
nosticeerde winst is als volgt. Hiervoor zijn 
de volgende aannames gemaakt:
-  De Deelnemer investeert alleen in deze 

Beleggingsinstelling in de VS;
-  De Deelnemers heeft geen verrekenbare 

verliezen in de VS; en
-  Aanname dat in jaar 1 tot en met 4 

geen fiscale winst wordt gemaakt in 
de VS):

Indien een Deelnemer een verrekenbaar 
verlies in de VS heeft, kan bovenstaande 
belastingdruk lager zijn en, bij voldoende 
verrekenbare verliezen om de gehele winst te 
compenseren, nihil zijn.

3.21 Periodieke rapportage 
Als Deelnemer wordt u periodiek over de 
voortgang en ontwikkeling van de 
Beleggingsinstelling geïnformeerd. 

Binnen zes weken na afloop van elk kwartaal 
zal door de Beheerder een kwartaalrapportage 
worden opgesteld van opbrengsten en 
kosten van het Beleggingsfonds over de 

betreffende periode, welke aan alle 
Deelnemers zal worden toegezonden. In de 
rapportages zullen tevens de (voorlopige) 
uitkeringen over het betreffende kwartaal 
worden toegelicht. De kwartaalrapportages 
worden opgesteld met hantering van 
normen en grondslagen die in het 
maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar 
worden beschouwd.

De (interim) uitkeringen zullen zoveel 
mogelijk overeenkomstig de in dit Prospectus 
opgenomen prognose verlopen. 

Het boekjaar van het Beleggingsfonds loopt 
gelijk met het kalenderjaar, echter, het 
eerste boekjaar loopt van de oprichtingsdatum 
van de Beleggingsinstelling tot en met 31 

december 2012. Binnen vier maanden na 
afloop van het boekjaar, derhalve voor 30 
april, wordt de jaarrekening opgemaakt en 
aan alle Deelnemers (digitaal) toegestuurd. 
Deze jaarrekening zal door de externe 
accountant worden gecontroleerd en zal 
binnen vier maanden na afloop van het 
boekjaar door de algemene vergadering van 
Deelnemers worden vastgesteld. De 
oproeping voor een vergadering van 
Deelnemers zal tenminste veertien dagen 
voor de aanvang van die vergadering aan 
het adres van iedere Deelnemer, alsmede op 
de website van Beheerder, bekend worden 
gemaakt. 
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Individuele Deelnemer Deelnemer via vennootschap

Geprognosticeerde winst  $ 55,549 $ 55,549

Federale belasting $ 9,292 $ 8,101

Georgia belasting $ 2,893 $ 3,145
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In de jaarrekening zal de waardering van de 
activa en passiva van het Beleggingsfonds 
geschieden naar maatstaven die in het 
maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar 
worden beschouwd. Beheerder zal de 
Deelnemers een invulhandleiding geven ten 
behoeve van de fiscale aangifte 
inkomstenbelasting en/of vennootschaps-
belasting.

Binnen vier maanden na afloop van een 
boekjaar, bericht de Beheerder, gelijktijdig 
met de oproep tot de jaarlijkse vergadering, 
de Deelnemers dat exemplaren van het 
jaarverslag van het Beleggingsfonds 
kosteloos (digitaal) verkrijgbaar zijn en ter 
inzage liggen ten kantore van de Beheerder. 
We verwijzen naar hoofdstuk 5 voor de 
volledige gegevens over de vergadering van 
Deelnemers.

Tevens zal Beheerder halfjaarcijfers van het 
Beleggingsfonds bekend maken, aan het 
adres van iedere Deelnemer, alsmede op de 
website van Beheerder, binnen negen weken 
na afloop van het halfjaar.

Alle bovengenoemde rapportages zullen 
tevens op de website van Beheerder 
beschikbaar zijn en deze zullen voor de 
Deelnemers bij Beheerder kosteloos 
verkrijgbaar zijn.

3.22 Wijziging voorwaarden
De overeenkomst van de Beleggingsinstelling 
wordt gewijzigd door een daartoe strekkend 
besluit van de vergadering van Deelnemers 
dat slechts kan worden genomen op voorstel 
van de Beheerder. Voor de oproepingvereisten 
en mogelijkheden tot vergadering, verwijzen 
we naar de oprichtingsakte van de C.V. 

(artikel 8) welke opgenomen is op www.
westplan.nl en welke kosteloos opvraagbaar 
is bij Beheerder.

De Beheerder kan de overige voorwaarden 
en het Prospectus wijzigen, waaronder 
begrepen het beleggingsbeleid en de 
beleggingsrestricties van de Beleggings-
instelling.

(Voorstellen tot) wijziging van de voor-
waarden tussen de Beleggingsinstelling en 
de Deelnemers worden bekend gemaakt aan 
het adres van iedere deelnemer alsmede op 
de website van de Beheerder.

Op de website worden de (voorstellen) tot 
wijziging toegelicht. Wijziging van de 
voorwaarden, waardoor de rechten of 
zekerheden van de Deelnemers worden 
verminderd of lasten aan hen worden 
opgelegd, of waardoor het beleggingsbeleid 
wordt gewijzigd zullen eerst van kracht 
worden na verloop van de eerste maand na 
de bekendmaking van de wijziging. 
Deelnemers krijgen in deze periode de 
mogelijkheid om onder de gebruikelijke 
voorwaarden uit te treden.

3.23 Westplan Groep

3.23.1 Westplan Investors NV 
Westplan Investors NV is aan Beheerder 
gelieerd en gespecialiseerd in het opzetten 
en structureren van Amerikaanse 
vastgoedfondsen. Deze fondsen investeren 
in vastgoed, met name in het zuiden van de 
Verenigde Staten. Westplan Investors NV 
richt zich daarbij op specifieke segmenten 
en regio’s: grootstedelijke gebieden met een 
sterke economische groei, zoals Atlanta, 

Dallas en Phoenix. Door deze focus heeft 
Westplan Investors NV een jarenlange 
ervaring in dit marktsegment opgebouwd 
en kunnen snel trends worden ontdekt en 
investeringsbeslissingen worden genomen. 
Voor verdere informatie over Westplan 
Investors NV en de Beheerder wordt 
verwezen naar de website www.westplan.
nl.

3.23.2 Track record Amerikaanse 
fondsen 
Westplan Investors NV heeft sinds 1996 
ruim 40 Amerikaanse (huur)woningfondsen 
geïnitieerd en geplaatst. In totaal is 
Westplan Investors NV betrokken (geweest) 
bij de realisatie van ruim 15.000 woningen. 
Door de korte looptijd van de projecten is 
inmiddels meer dan de helft van deze 
fondsen afgerond. Sinds 2010 is Westplan 
actief in het beheren van winkelcentra in 
de Verenigde Staten. Thans zijn de volgende 
winkelcentra en -fondsen onder beheer:
 
Het track record (zie pagina 26) betreffende 
de (huur)woningfondsen is te vinden op de 
website www.westplan.nl. 

3.23.3 Het management van Westplan 
Investors NV 

Patrick J.H. van Harderwijk 
Patrick van Harderwijk is verantwoordelijk 
voor de Nederlandse activiteiten en is 
directeur van Westplan Investors NV. 

Ewoud N. Swaak 
Ewoud Swaak is verantwoordelijk voor de 
Amerikaanse activiteiten en is directeur 
van Westplan Investors NV. 
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Taco J. Ulrich 
Taco Ulrich is verantwoordelijk voor de 
Investors relations en is directeur van 
Westplan Investors NV.

Robert Klok 
Robert Klok is Chief Financial Officer van 
Westplan Investors NV.

3.23.4 De Raad van Commissarissen van 
Westplan Investors NV 
De heer O. Breur is directielid bij Vesteda 
met als aandachtsgebieden asset 
management (waaronder dispositie en 

productontwikkeling), klantrelaties, facility 
en buitenlandoriëntatie. In het verleden 
was de heer Breur directeur van Achmea 
Vastgoed. Hij is van huis uit vastgoedbelegger 
en heeft onder andere gewerkt bij ING Real 
Estate. Daarvoor is hij circa 10 jaar in de 
Verenigde Staten werkzaam geweest voor 
Zadelhoff Makelaars en het Pensioenfonds 
PGGM. 

De heer P. Both was voorafgaand aan zijn 
toetreding tot de Raad van Commissarissen 
CFO van Westplan Investors NV. Daarvoor 
was hij in de Verenigde Staten verant-

woordelijk voor het beheer, de selectie en 
de acquisitie van projecten. Voorafgaand 
aan Westplan Investors NV was hij directeur-
eigenaar van ABC Vastgoedbeheer. 

De heer B.K.J. Groenhof is voormalig Global 
Head of Products ING Private Banking 
International en lid van het management 
comité. De heer Groenhof is onder meer 
betrokken als associé van Boer & Croon 
Executive Managers BV, commissaris van 
Trustus Capital Management, lid van de 
Raad van Toezicht van het Boven-IJ 
Ziekenhuis en voorzitter van de Raad van 
Advies van Creditforce Holding BV. 

3.23.5 Vestigingen 
Westplan Investors NV heeft naast het 
kantoor in Lisse een kantoor in Atlanta, 
Georgia in de Verenigde Staten waar een 
gespecialiseerd team van vijftien personen 
werkzaam is. Via dit kantoor kan op 
lokaal niveau toezicht op de Amerikaanse 
projecten worden gehouden.
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Retail Funds/Properties - disposed of Square Foot

Shoppes of Sugarmill Woods  53,162 

Retail Funds/Properties - active Square Foot

Westplan Retail Opportunity Fund, LP - Fountain Oaks  160,598 

Shoppes of Rivermont Station  90,267 

Retail Properties - under management Square Foot

The Shops at Butler Crossing  56,856 

The Shops at Towne Square  13,100 

The Shops at Shiloh Crossing  40,987 

Stonebridge Promenade  42,300 

Old Alabama Square  130,168 

Shoppers World  13,020 

Bank Building (including office and telcom)  389,856 

The Healey Building  47,800 

Aqua  3,400 

Total Square Footage under management  1,041,514 

Overzicht retail portefeuille
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4. Financiële gegevens

4.1 Cashflowoverzicht en resultatenoverzicht (in US$)

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Totaal

Periode Periode 0
Jun 2012/Mei 

2013
Jun 2013/Mei 

2014
Jun 2014/Mei 

2015
Jun 2015/Mei 

2016
Jun 2016/Mei 

2017

Inkomsten

Huurinkomsten 802,486 

Doorberekende kosten aan huurders

Algemene servicekosten 156,083 

Onroerende zaakbelasting 136,297 

Verzekeringen 26,408 

Overige servicekosten 15,732 

334,521 

Totale inkomsten 1,137,007 

Uitgaven

Algemene servicekosten 177,432 

Onroerende zaakbelasting 154,940 

Verzekeringen 30,020 

362,392 

Eigenaarslasten

Algemene kosten ($0,25 per square foot) 22,567 

Kosten vastgoedbeheer 34,110 

Voorziening oninbaar 5,685 

Dotatie reserve ($0,10 per square foot) 9,027 

71,389 

Totale exploitatiekosten 433,781 

Netto Operationeel Inkomen (NOI) 703,226 
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Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Totaal

Herkomst Periode Periode 0
Jun 2012/Mei 

2013
Jun 2013/Mei 

2014
Jun 2014/Mei 

2015
Jun 2015/Mei 

2016
Jun 2016/Mei 

2017

NOI (groei van 1,49% per jaar) 713,729 724,388 735,206 746,186 757,329 3,676,837 

Financiering 5,300,000 5,300,000 

Besparing renovatiekosten 64,833 66,780 131,613 

Eigen vermogen 3,722,196 3,722,196 

Netto opbrengst uit verkoop 10,341,464 10,341,464 

Totaal 9,800,758 724,388 735,206 746,186 11,165,573 23,172,110 

Bestedingen

Bruto aankoopprijs (inclusief afsluit- en 
bijkomende kosten, exclusief acquisitievergoeding)

8,291,821 8,291,821 

Acquistievergoeding (1,5% over aankoopprijs 
exclusief afsluit- en bijkomende kosten)

120,375 120,375 

Rentekosten en aflossing 371,799 371,799 371,799 371,799 371,799 1,858,996 

Renovatiekosten 400,000 0 0 0 0 400,000 

Beheervergoeding (2% over eigen vermogen) 74,444 74,444 74,444 74,444 74,444 372,220 

Operationele reserve (gehouden in projectentiteit) 14,730 11,984 12,525 13,074 14,468 66,780 

Aflossing financiering 4,694,750 4,694,750 

Fondskosten 16,000 16,750 16,750 16,750 16,750 83,000 

Rentevergoeding interim financiering 210,000 210,000 

Aanpassing ruimten huurders en verhuurcourtages 21,722 21,722 21,722 21,722 21,722 108,610 

Subtotaal 9,520,891 496,699 497,240 497,789 5,193,933 16,206,552 

Uitkeringen 279,867 227,689 237,966 248,397 5,971,639 6,965,558 

Totaal 9,800,758 724,388 735,206 746,186 11,165,573 23,172,110 

Prospectus Rivermont 155768 (UITGEVULD).indd   28Prospectus Rivermont 155768 (UITGEVULD).indd   28 08-06-2012   13:55:5008-06-2012   13:55:50



29

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Totaal

Uitkeringen  Periode Periode 0
Jun 2012/Mei 

2013
Jun 2013/Mei 

2014
Jun 2014/Mei 

2015
Jun 2015/Mei 

2016
Jun 2016/Mei 

2017

Terugbetaling eigen vermogen 279,867 227,689 237,966 248,397 2,728,278 3,722,196 

Uitstaand eigen vermogen (3,442,329) (3,214,641) (2,976,674) (2,728,278) 0 0

Winst resterend na terugbetaling eigen vermogen 0 0 0 0 3,243,362 3,243,362 

Winstverdeling

C,V, 85% 0 0 0 0 2,756,858 2,756,858 

Westplan 15% 0 0 0 0 486,504 486,504 

Totaal 100% 0 0 0 0 3,243,362 3,243,362 

Eigen vermogen en rendement

Terugbetaling eigen vermogen (3,722,196) 279,867 227,689 237,966 248,397 2,728,278 3,722,196 

% terugbetalingen van eigen vermogen 8% 7% 7% 8% 73%

Direct rendement op gemiddeld uitstaand eigen vermogen 8% 7% 8% 9% 10%

Winst resterend na terugbetaling eigen vermogen 3,243,362

Aandeel C,V, @ 85% 2,756,858

Aandeel Westplan @15% 486,504

Cash on Cash return op oorspronkelijk eigen vermogen 74.07%

IRR Project 14.73%

IRR eigen vermogen 12.99%

5-jarige cash on cash multiplier 1,7407

Verkoop

NOI jaar 5 (Jun 2016/Mei 2017) 757,329 

Aanvangsrendement prognose 7,25%

Verkoopprijs (NOI/Aanvangsrendement prognose) 10,445,923 

Verkoopkosten 104,459 

Verkoopopbrengst 10,341,464 
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De uitgaven voor initiële kosten en het 
aanleggen van reserves voor onroerende 
zaakbelasting en verzekeringspremies voor 
het complex $266.821. Hierin is een bedrag 
van $55.508 gerelateerd aan bovengenoemde 
reserves. Derhalve bedragen de netto 
oprichtingskosten $211.313. Geen van deze 
kosten zijn vergoedingen aan Beheerder of 
verbonden entiteiten. Voor een uitsplitsing 
van deze kosten verwijzen we naar paragraaf 
3.12.  

Aan te houden reserves worden geactiveerd 
op de balans, de financieringskosten van de 
lening en overige initiële en directe kosten 
worden over de looptijd van het 
Beleggingsfonds gelijkmatig afgeschreven 
en ten laste van het resultaat gebracht van 
de Beleggingsinstelling. 

Naast bovengenoemde initiële kosten is er 
ook een interim vergoeding ter hoogte van 
$210.000 betaald aan de interim financier 
van Rivermont Station. Deze zal in een keer 

in jaar 1 en ten laste van het resultaat van 
de Beleggingsinstelling komen. 

Gedurende de looptijd zal de lening van 
$5.300.000 met gemiddeld $121.050 per 
jaar worden afgelost (totale aflossing van 
$605.250 gedurende de geprognosticeerde 
looptijd van het fonds). De boete voor 
aflossing in de eerste 6 jaar bedraagt 5%, 
daarna aflopend met 1% per jaar. De lening 
kan echter worden meeverkocht bij verkoop 
van Rivermont Station. Derhalve is, mede 
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Aannames voor de berekening van Rivermont Station

Totaal oppervlak winkelcentrum in square foot 90,267

Oppervlak “Anchor” hoofdhuurder in % van totaal square foot 64.5%

Oppervlak overige winkels in % van totaal square foot 35.5%

Werkelijke bezetting totale winkelcentrum op moment van aankoop 83.3%

Werkelijke bezetting totale winkelcentrum op moment toetreding C.V. 88.0%

Voorziening voor oninbare huren over bruto huurinkomsten exclusief Kroger 8.0%

Geprojecteerde groei Netto Operationeel Inkomen p/jr gedurende looptijd 1.49%

Aanvangsrendement bij aankoop 8.76%

Geprojecteerd aanvangsrendement bij verkoop 7.25%

Asset Management vergoeding per jaar over het oorspronkelijke eigen vermogen in de C.V. 2.00%

Aankoopvergoeding Westplan Investors Retail Management, LP over aankoopprijs van $8,025M 1.50%

Hoofdsom interim financiering  $3,500,000 

Vergoeding interim financiering 1% per maand voor 6 maanden over $3,5M  $210,000 

Hoofdsom lening  $5,300,000 

Rentepercentage lening (vast voor hele looptijd van 10 jaar) 5.00%

Afsluitkosten lening 1.00%

Aflossing lening in (aantal jaar) 25

Verhouding vreemd vermogen - eigen vermogen 59%-41%

Jaarlijkse fondskosten: alleen in jaar 1 geprojecteerd op $16.000, daarna  $16,750 
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gezien het gunstige rentepercentage, in de 
het Cashflowoverzicht en resultaten 
overzicht, zoals opgenomen in deze 
paragraaf, geen rekening gehouden met een 
boete voor vervroegde aflossing.

In het bovenstaande Cashflowoverzicht en 
resultaten overzicht is uitgegaan van de 
verhuur van leegstaande winkels in jaar 1 
tot een economische (betalende huurders) 
bezetting van 92%. Het project zal vanaf 
het moment van aankoop tot het moment 
van toetreding van de C.V. ruim voldoende 
liquide middelen hebben opgebouwd om de 
geprognosticeerde uitkering in jaar 1 te 
doen wanneer er geen additionele ruimten 
worden verhuurd gedurende jaar 1. Alleen 
wanneer de interim financiering langer 
moet worden aangehouden, zullen deze 
liquide middelen voor zover noodzakelijk 
aangewend worden om de rente op de 
interim-financiering te voldoen. Dit 
Cashflowoverzicht wijkt af van het 
kasstroomoverzicht van de te controleren 
jaarrekeningen van de Beleggingsinstelling. 
De huurinkomsten zoals opgenomen onder 
periode 0 gaan uit van een bezettingsgraad 
van 92%.

De kosten beheer en bewaring van de activa 
van de Beleggingsinstelling, welke berekend 
worden over het oorspronkelijk geplaatste 
eigen vermogen bij de Plaatsing, zijn 
opgenomen in bovenstaande tabel met 
aannames. Deze zullen over de periode dat 
deze verschuldigd zijn ten laste komen van 
het resultaat van de Beleggingsinstelling.

Tezamen met de kosten van bewaring (zie 
hierboven) bedragen de jaarlijkse kosten 
voor de accountant, het toezicht en overige 

Beleggingsfonds kosten $16.750. Alleen in 
jaar 1 bedragen deze $16.000. De kosten, 
gedurende de Beleggingshorizon in totaal 
$83.000, komen ten laste van het resultaat 
van de Beleggingsinstelling in de periode 
waarop deze betrekking hebben.

Westplan Investors Retail Management, LP 
is gerechtigd tot een eenmalige vergoeding 
van 1.5% over de aankoopprijs van 
$8.025.000. Deze zal in een keer worden 
afgeschreven in jaar 1 en ten laste van het 
resultaat van de Beleggingsinstelling 
worden gebracht. Betreffende het vastgoed 
beheer contract gelden de volgende 
marktconforme voorwaarden:
-  Vastgoedbeheervergoeding van 3,0% 

van de bruto huuropbrengsten, te 
betalen per maand;

-  Verhuurvergoedingen op basis van $5 
per vierkante voet op nieuwe contracten 
en $2 op verlengde contracten; $8 
totaal voor mede bemiddelde nieuwe 
contracten en $4 op mede bemiddelde 
verlengde contracten;

-  In geval van constructiewerkzaamheden: 
bouwtoezichtvergoeding op basis van 
5% van de constructiekosten; en

-  In geval herfinanciering noodzakelijk, 
een herfinancieringsvergoeding op basis 
van 0,5% van de nieuwe lening.

Doorlopende kosten 
Vaste kosten en variabele kosten 
De Beheerder houdt rekening met 50% 
vaste en 50% variabele kosten m.b.t. de aan 
de Vastgoedportefeuille gerelateerde kosten. 
Voorbeelden hiervan zijn onroerende 
zaakbelasting, zakelijke lasten, etc. 

Kosten Beleggingsinstelling 
Dit betreft de kosten die worden gemaakt 
om de Beleggingsinstelling te exploiteren. 
Tot deze kosten behoren (niet limitatief): 
de jaarlijkse kosten van waardebepaling, 
kosten van administratief beheer, de kosten 
van vergaderen en informatieoverdracht 
aan de Deelnemers, de Beheervergoeding, 
de accountantskosten, de kosten van 
toezicht en de niet verrekenbare BTW met 
betrekking tot de uitgaven. Exclusief de 
Beheervergoeding bedragen de kosten voor 
bovengenoemde zaken $16.750 per jaar 
(alleen in jaar 1: $16.000). Een aan de 
Beheerder verbonden partij, Westplan 
Investors Retail Management, LP ontvangt 
voor haar werkzaamheden een Beheer-
vergoeding (Asset Management vergoeding). 
De Asset Management vergoeding 
(beheervergoeding), zijnde 2% per jaar 
(BTW niet van toepassing) over het 
oorspronkelijk geplaatste eigen vermogen 
bij de Plaatsing, zal door Westplan Investors 
Retail Management, LP aan Shoppes of 
Rivermont, LP in rekening worden gebracht. 
De Beheervergoeding wordt in vier termijnen 
aan Westplan Investors Retail Management, 
LP bepaald telkens op de eerste dag van elk 
kwartaal. Tevens zal Westplan Investors 
Retail Management, LP als property manager 
in dienst worden genomen. Dit vindt plaats 
tegen marktconforme voorwaarden.

Winstdeling 
Bij dit Beleggingsfonds is een winst-
delingsregeling van kracht. De Beheerder 
stelt zich ten doel een optimaal rendement 
voor de Deelnemers te realiseren. Om de 
belangen van de Deelnemers en de Beheerder 
parallel te laten lopen, ontvangt Beheerder 
een winstafhankelijke vergoeding. De 
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winstdeling van Westplan van 15% wordt 
berekend over de uitkering van direct en 
indirect rendement die het eigen vermogen 
te boven gaan. Dus pas nadat de Deelnemers 
hun volledige eigen vermogen hebben 
terugontvangen, gaat Westplan voor 15% in 
de uitkeringen uit direct en indirect 
rendement meedelen.

Voor zover niet expliciet aangegeven, zijn 
alle genoemde kosten inclusief BTW. 

4.2 Scenario analyses 
Onderstaand zijn twee sensitiviteitsanalyses 
gepresenteerd. Hierin is te zien hoe de 
waarde bij verkoop en de totale IRR (voor 
belasting) zich ontwikkelen bij verschillende 
hoogten van het netto operationeel inkomen 
van het object en de CAP-rate (aanvangs-
rendement) bij verkoop. 
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Sensitiviteitsanalyse IRR      

AANVANGSRENDEMENT

8.75% 8.00% 7.25% 6.50% 5.75%

833,062 9.94% 12.89% 16.06% 19.51% 23.35%

795,196 8.38% 11.37% 14.56% 18.05% 21.90%

NOI 757,329* 6.73% 9.75% 12.99% 16.50% 20.37%

719,463 4.95% 8.03% 11.31% 14.86% 18.76%

681,596 3.04% 6.19% 9.52% 13.11% 17.05%

* Geprojecteerde NOI in jaar van verkoop (jaar 5).

Sensitiviteitsanalyse verkoopwaarde

AANVANGSRENDEMENT

+1.5% +0.75% 0,000% -0,750% -1,500%

NOI 8.750% 8.000% 7.250% 6.500% 5,750%

110.0% 833,062 9,520,713 10,413,279 11,490,515 12,816,344 14,488,041

105.0% 795,196 9,087,953 9,939,949 10,968,219 12,233,783 13,829,494

100.0% 757,329* 8,655,193 9,466,618 10,445,923 11,651,222 13,170,946

95.0% 719,463 8,222,434 8,993,287 9,923,627 11,068,661 12,512,399

90.0% 681,596 7,789,674 8,519,956 9,401,331 10,486,100 11,853,852

* Geprojecteerde NOI in jaar van verkoop (jaar 5).
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Dit Prospectus houdt geen aanbod in van 
Deelnemingsrechten aan het publiek of een 
uitnodiging tot het doen van een aanbod 
aan het publiek tot koop van 
Deelnemingsrechten aan een persoon in 
landen waar dit volgens de daar geldende 
wetgeving niet geoorloofd is. Het is verboden 
om dit Prospectus aan personen buiten 
Nederland, waaronder ook de Verenigde 
Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en 
Japan, ter beschikking te stellen.

Verantwoordelijk voor dit Prospectus is de 
Beheerder in haar hoedanigheid als 
beheerder van de Beleggingsinstelling. 
Beheerder verklaart, dat na het treffen van 
alle redelijke maatregelen om zulks te 
garanderen en voor zover aan hen bekend 
de gegevens in het Prospectus in 
overeenstemming zijn met de werkelijkheid 
en dat geen gegevens zijn weggelaten 
waarvan vermelding de strekking van het 
Prospectus zou wijzigen.

Slechts de inhoud van dit Prospectus is 
bindend. Op het Prospectus is Nederlands 
recht van toepassing. Tot het moment van 
plaatsing van de 148 Deelnemingsrechten, 
die elk een zelfde stemrecht hebben en elk 
recht geven op een evenredig aandeel in 
het vermogen van de Beleggingsinstelling 
voor zover dit aan de Deelnemers toekomt, 
kunnen potentiële Deelnemers generlei 
recht aan dit Prospectus ontlenen. Behalve 
in geval van gratis verstrekking, worden 
rechten van deelneming slechts aangeboden 
indien de nettoprijs binnen de vastgestelde 
termijnen in het vermogen van de 
Beleggingsinstelling is gestort.

Nadrukkelijk zij vermeld, dat aan deelname 
in de Beleggingsinstelling financiële risico’s 
zijn verbonden. Mogelijke Deelnemers 
dienen daarom goede nota te nemen van de 
volledige inhoud van dit Prospectus en hun 
wordt aangeraden hun eventuele deelname 
zorgvuldig te beoordelen op haar risicoprofiel 
en deze te beschouwen als onderdeel van 
een totale beleggingsstrategie. 

Analyses, berekeningen, commentaren, 
prognoses en aanbevelingen worden in dit 
Prospectus verstrekt om Beleggers 
behulpzaam te zijn, maar vormen geen 
garantie voor het geprognosticeerde 
rendement. 

Niemand is gerechtigd om in verband met 
dit Prospectus informatie te verschaffen of 
verklaringen af te leggen die niet in het 
Prospectus zijn opgenomen. Beheerder is 
niet aansprakelijk voor informatie verstrekt 
door derden aangaande de Beleggings-
instelling en/of dit Prospectus.

Op dergelijke informatie dient niet te 
worden vertrouwd zijnde verstrekt of 
afgelegd door Beheerder of aan haar 
gelieerde (rechts)personen. Het is mogelijk 
dat de in dit Prospectus vermelde informatie 
na verloop van tijd gedateerd raakt. Er 
wordt geen garantie gegeven dat deze 
informatie na het verschijnen van het 
Prospectus nog volledig en/of juist is. 

De verstrekking en verspreiding van dit 
Prospectus kan in bepaalde rechtsgebieden 
onderworpen zijn aan juridische 
beperkingen. Beheerder verzoekt een ieder 
die in het bezit komt van dit Prospectus 
kennis te nemen van en zich te houden aan 

dergelijke beperkingen en aanvaardt geen 
enkele (juridische) aansprakelijkheid voor 
welke schending dan ook van enige zodanige 
beperking door wie dan ook. Het rendement 
zoals weergegeven in dit Prospectus betreft 
een inschatting van het te behalen 
resultaat. 

De waarde van de belegging kan fluctueren. 
In het verleden behaalde resultaten bieden 
geen garantie voor de toekomst. Niets in dit 
Prospectus mag worden geïnterpreteerd als 
een garantie voor rendement. 

Beheerder en andere bij deze 
vennootschappen en/of de Beleggings-
instelling betrokkenen, aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor directe of indirecte 
verliezen die zouden kunnen ontstaan ten 
gevolge van deelname in de Beleggings-
instelling. Iedere Belegger is zelf 
verantwoordelijk voor zijn of haar besluit 
om hierin te investeren. 

Beheerder en Westplan Investors NV evenals 
de aan hen gelieerde rechtspersonen en hun 
bestuurders en commissarissen zijn niet 
betrokken geweest bij fraude, misdrijven, 
faillissementen, surseances, of liquidaties 
in een bestuurlijke, leidinggevende of 
toezichthoudende functie. Ook lopen er 
geen juridische procedures tegen de 
bestuurders van Beheerder en Westplan 
Investors NV. Beheerder verklaart dat het 
Prospectus, met uitzondering van het fiscaal 
memorandum dat door KPMG Meijburg & Co 
is opgesteld, onder hun verantwoordelijkheid 
is opgesteld. Voor zover de Beheerder weet, 
is de informatie correct weergegeven en 
zijn geen feiten weggelaten waardoor de 
weergegeven informatie onjuist of 
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5. Belangrijke mededelingen
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misleidend zou worden. Eventueel van een 
derde afkomstige informatie die is 
opgenomen in dit Prospectus is correct 
weergegeven en, voor zover Beheerder weet 
en heeft kunnen opmaken uit de door de 
betrokken derde gepubliceerde informatie, 
zijn er geen feiten weggelaten waardoor de 
weergegeven informatie onjuist of 
misleidend zou kunnen zijn. 

Er is er geen sprake van eventuele overheids-
ingrepen, rechtszaken of arbitrages (met 
inbegrip van dergelijke procedures die, naar 
weten van de Beheerder, hangend zijn of 
kunnen worden ingeleid) over een periode 
vanaf de datum van oprichting van de 
Beheerder welke een invloed van betekenis 
kunnen hebben of in een recent verleden 
hebben gehad op de financiële positie of de 
rentabiliteit van de Beleggingsinstelling. 

Voorzover Beheerder daarvan op de hoogte 
is, zijn er geen aandeelhouders of leden van 
de bestuurs-, leidinggevende of toezicht-
houdende organen, voornemens om voor 
meer dan vijf procent van de aanbieding in 
te schrijven. 

Voorzover Beheerder daarvan op de hoogte 
is, zijn er geen personen die rechtstreeks of 
middellijk een belang in het kapitaal of 
stemrechten van Beheerder bezitten die 
krachtens Nederlandse voorschriften en/of 
regelgeving moeten worden aangemeld. 

Beheerder zal zich houden aan de bepalingen 
van de Wet bescherming persoonsgegevens. 
De persoonlijke gegevens van de (potentiële) 
Deelnemers zullen niet aan derden ter 
beschikking worden gesteld, behoudens 
voor zover dit noodzakelijk is voor de 

uitvoering van hetgeen in dit Prospectus is 
opgenomen of indien een wettelijk 
voorschrift dit bepaalt. 

Aangezien de Beleggingsinstelling geen 
werknemers in dienst heeft, zijn er geen 
(arbeids) overeenkomsten gesloten tussen 
de leden van de bestuurs-, leidinggevende 
en toezichthoudende organen en de 
beleggingsinstelling die voorzien in het 
doen van uitkeringen bij beëindiging van 
het dienstverband. 

Gezien het gegeven dat de Beleggings-
instelling recentelijk is opgericht, er geen 
sprake is van beursnotering en de 
beleggingsinstelling is opgericht om in 
eerste aanleg de in dit Prospectus beschreven 
Vastgoedportefeuille te verwerven, past de 
Beleggingsinstelling, daar hiertoe niet de 
plicht bestaat, de zogenaamde Corporate 
Governance Code van Nederland niet toe. 

Elk deelnemingsrecht is van hetzelfde soort 
en geeft recht op een evenredig aandeel in 
het vermogen van de Beleggingsinstelling. 
Zie hiervoor ook de oprichtingsakte van de 
Beleggingsinstelling, artikel 1, opgenomen 
op de website www.westplan.nl en kosteloos 
opvraagbaar bij Beheerder.

Voor de volledige informatie omtrent de 
wijze waarop en de voorwaarden waaronder 
opheffing en vereffening van de 
Beleggingsinstelling plaatsvinden, in het 
bijzonder ten aanzien van de rechten van 
de Deelnemers in de Beleggingsinstelling, 
verwijzen we naar artikel 16 van de 
oprichtingsakte van de Beleggingsinstelling, 
opgenomen op de website www.westplan.nl 
en kosteloos opvraagbaar bij Beheerder. De 

Vennootschap wordt na ontbinding van de 
overeenkomst tussen de Deelnemers en de 
Beherend Vennoot vereffend door de 
Beherend Vennoot. Ontbinding en 
vereffening kan slechts plaatsvinden door 
het verstrijken van de termijn van de 
Fondsovereenkomst, tenzij deze termijn 
wordt verlengd of door een besluit van de 
Deelnemers en de Beherend Vennoot in een 
daartoe opgeroepen Vergadering dat dient 
te worden genomen met een meerderheid 
van zesenzestig procent (66%) van de door 
de Deelnemers uitgebrachte stemmen 
tezamen met de stem van de Beherend 
Vennoot, ongeacht het vertegenwoordigde 
commanditaire kapitaal. De vereffening van 
het vermogen van de Vennootschap 
geschiedt in principe binnen één (1) jaar na 
de aanvang van de werkzaamheden. Zolang 
de vereffening van het vermogen voortduurt, 
zijn de Deelnemers en de Beherend Vennoot 
aan de Beleggingsfondsovereenkomst, de 
Beleggingsfondsvoorwaarden en andere 
ingevolge daarvan gesloten nadere 
overeenkomsten verbonden als ware deze 
overeenkomsten niet ontbonden, tenzij bij 
het besluit van de Vergadering tot 
ontbinding van de Vennootschap wijziging 
van die overeenkomsten is overeengekomen 
ter regeling van de contractuele 
verhoudingen die gelden gedurende de 
vereffening. Uit hetgeen na voldoening van 
de crediteuren van de Vennootschap is 
overgebleven van het vermogen van de 
ontbonden Vennootschap ontvangen de 
Deelnemers het saldo naar rato van de door 
hen gehouden Participaties.

Ook voor de gevallen waarin vergaderingen 
van Deelnemers in de Beleggingsinstelling 
worden gehouden, de regelingen voor het 
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oproepen van deze vergaderingen en de 
wijze waarop het stemrecht is geregeld, 
verwijzen we naar de oprichtingsakte van 
de Beleggingsinstelling (artikel 8), 
opgenomen op de website www.westplan.nl 
en kosteloos opvraagbaar bij Beheerder. De 
jaarlijkse Vergadering wordt binnen vier 
maanden na afloop van het boekjaar van de 
Vennootschap gehouden. In de jaar 
Vergadering worden tenminste de volgende 
onderwerpen ter besluitvorming geagendeerd 
en behandeld: een schriftelijk of mondeling 
verslag van de Beherend Vennoot omtrent 
de zaken van de Vennootschap en het door 
hem gevoerde beleid, vaststelling van de 
balans, de winst- en verliesrekening en de 
toelichting daarop; al hetgeen met 
inachtneming van artikel 8.7 van de C.V. 
overeenkomst voorts op de agenda is 
geplaatst. Buitengewone Vergaderingen 
worden gehouden zo dikwijls als de Beherend 
Vennoot het wenselijk acht. Deelnemers die 
die tenminste 10% van de geplaatste 
Deelnemingsrechten vertegenwoordigen 
kunnen schriftelijk, onder vermelding van 
de te behandelen onderwerpen, aan de 
Beherend Vennoot verzoeken een 
Vergadering bijeen te roepen. Indien de 
Beherend Vennoot de door een of meerdere 
Deelnemers verlangde Vergadering niet 
bijeen roept, zodanig, dat de Vergadering 
binnen zestig dagen na het verzoek wordt 
gehouden, zijn de verzoekers zelf tot 
bijeenroeping bevoegd met inachtneming 
van het daaromtrent in deze Fonds-
voorwaarden bepaalde. De Vergaderingen 
worden gehouden in de plaats van vestiging 
van de Vennootschap dan wel die plaats die 
door de Beherend Vennoot wordt 
aangewezen. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 8.4 van de C.V. overeenkomst worden 

de Deelnemers tot de Vergadering opgeroepen 
door de Beherend Vennoot. De oproeping 
geschiedt schriftelijk aan het door de 
Participant aan de Beherend Vennoot 
oxpgegeven adres. De oproeping geschiedt 
met inachtneming van een termijn van 
vijftien (15) dagen voor de te houden 
Vergadering. Ieder Deelnemingsrecht geeft 
recht op één stem. De Beherend Vennoot 
heeft eveneens één stem. Indien de stemmen 
ter vergadering staken heeft de Beherend 
Vennoot een doorslaggevende stem. Blanco 
stemmen en ongeldige stemmen worden als 
niet uitgebracht aangemerkt. Bij de 
oproepingsbrief worden de te behandelen 
onderwerpen steeds vermeld. Over 
onderwerpen, die niet in de oproepingsbrief 
of in een aanvullende oproepingsbrief met 
inachtneming van de voor oproeping 
gestelde termijn zijn aangekondigd, kan 
niet geldig worden besloten, tenzij het 
besluit met een meerderheid van zesenzestig 
procent (66%) van de door de Deelnemers 
uitgebrachte stemmen samen met de stem 
van de Beherend Vennoot wordt genomen 
in een Vergadering, waarin Deelnemers die 
rechthebbende zijn op tenminste 50% van 
de uitstaande Deelnemingsrechten aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn, een en ander 
onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 
van de C.V. overeenkomst. De Beherend 
Vennoot zit de Vergadering voor. De 
voorzitter wijst de secretaris aan. Van 
hetgeen in de Vergadering wordt behandeld 
worden notulen gemaakt. Notulen worden 
vastgesteld door de voorzitter en de 
secretaris. Notulen worden opgenomen in 
het notulenregister dat steeds voor 
Deelnemers ter inzage ligt ten kantore van 
de Vennootschap. De Deelnemers en de 
Beherend Vennoot kunnen zich ter 

Vergadering door een gevolmachtigde doen 
vertegenwoordigen. Van deze volmacht 
dient te blijken uit een rechtsgeldig 
ondertekend schriftelijk stuk dat (ingeval 
het om Deelnemers gaat) uiterlijk zeven (7) 
dagen voor de Vergadering door de Beherend 
Vennoot dient te zijn ontvangen.

Alle besluiten, met uitzondering van de 
hierna in dit lid vermelde, worden door de 
Deelnemers genomen met een meerderheid 
van zesenzestig procent (66%) van de door 
de Deelnemers uitgebrachte stemmen, 
ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal. 
Een besluit tot schorsing of ontslag van de 
Beherend Vennoot en/of de Bewaarder, 
onder gelijktijdige benoeming van een 
opvolgende Beherend Vennoot en/of 
Bewaarder, dient te worden genomen met 
unanieme stemmen in een Vergadering 
waarin Deelnemers die rechthebbende zijn 
op tenminste vijfenzeventig procent (75%) 
van de uitstaande Deelnemingsrechten 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien 
de Beherend Vennoot wordt geschorst of 
ontslagen dient door de Vennootschap aan 
de Beherend Vennoot een onmiddellijk 
opeisbare vergoeding te worden betaald van 
zeven-en-een-half procent (7,5%) over het 
door de Deelnemers bijeengebrachte 
vermogen.

Deelnemers en de Beherend Vennoot kunnen 
alle besluiten ook buiten Vergadering 
nemen. Een zodanig besluit kan uitsluitend 
worden genomen, indien alle Deelnemers en 
de Beherend Vennoot zich schriftelijk ten 
gunste van het desbetreffende voorstel 
hebben uitgesproken. Elk via gangbare 
communicatiekanalen overgebracht en 
ontvangen bericht (waaronder ook begrepen 
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per e-mail) geldt eveneens als een 
schriftelijk uitgebrachte stem.Van het 
besluit, als bedoeld in artikel 8.14 van de 
C.V. overeenkomst maakt de Beherend 
Vennoot in het notulenregister melding. Die 
vermelding wordt in de eerstvolgende 
Vergadering door de voorzitter voorgelezen. 
Bovendien worden de bescheiden waaruit 
van het nemen van een zodanig besluit 
blijkt, bij het notulenregister bewaard en 
wordt zodra het besluit is genomen, daarvan 
schriftelijk aan alle Deelnemers mededeling 
gedaan.Deloitte Accountants zal zorgdragen 
voor de controle van de jaarstukken van het 
Fonds. Het Beleggingsfonds is bij het 
publiceren van dit prospectus nog niet 
opgericht en derhalve kan geen historisch 
overzicht worden gegeven van zijn 
belangrijkste activiteiten, noch van zijn 
jaarrekening en andere financiële 
informatie. 

Zowel de verklaring van de accountant als 
de taxatieverslagen van de taxateur zijn 
qua vorm en context met instemming van 
de betrokken partijen opgenomen op de 
website www.westplan.nl. Het Assurance 
rapport is in dit prospectus opgenomen.
Alle relevante vergunningen voor het 
gebruik van de Vastgoedportefeuille zijn 
verstrekt. Het risico van milieuvervuiling is 
door de Beheerder onderzocht voordat de 
Vastgoedportefeuille wordt aangekocht. 
Beheerder heeft opdracht gegeven tot het 
laten uitvoeren van een due diligence 
onderzoek aan CBRE, Atlanta, GA in de 
Verenigde Staten (T. +1 404 812 5010). Dit 
onderzoek gaf geen aanleiding om mogelijke 
financiële verplichtingen af te dekken.

Gedurende de looptijd van de Beleggings-
instelling liggen in ieder geval de navolgende 
documenten ter inzage bij de Beheerder 
welke op verzoek kosteloos kunnen worden 
toegestuurd: 

•  de oprichtingsakte van de 
Beleggingsinstelling;

• de oprichtingsakte van Beheerder;
• de oprichtingsakte van Bewaarder;
•  het fiscaal memorandum van KPMG 

Meijburg & Co;
•  jaarrekening en jaarverslag van 

Beleggingsinstelling;
•  de halfjaarcijfers van 

Beleggingsinstelling;
•  jaarrekeningen van afgelopen 3 jaar, 

jaarverslag en halfjaarcijfers van 
Beheerder;

•  jaarrekening en jaarverslag van 
Bewaarder;

•  Overeenkomst inzake beheer en 
bewaring;

• het registratiedocument en;
• de vergunning van Beheerder. 

Gedurende de looptijd van de Beleggings-
instelling liggen in ieder geval de navolgende 
documenten ter inzage bij de Beheerder 
welke op verzoek tegen kostprijs kunnen 
worden toegestuurd:

• het volledige taxatierapport;
•  de overeenkomsten inzake de aankoop 

van de Vastgoedportefeuille;
• de financieringsvoorwaarden;
• het vastgoed beheer contract; 

•  gegevens omtrent Beheerder, Bewaarder 
en het Westplan Rivermont Supermarkt 
Fonds welke ingevolge enig wettelijk 
voorschrift in het handelsregister moet 
worden opgenomen; en

•  afschrift van de opgave bedoeld in 
artikel 50 lid 2 van het Besluit 
gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft. 

Bovenstaande documenten zijn tevens via 
de website www.westplan.nl te raadplegen, 
dan wel liggen ter inzage bij Beheerder.

Westplan Beheerder N.V. verklaart in haar 
hoedanigheid van beheerder in de zin van 
artikel 1:1 van de Wet op het financieel 
toezicht dat Westplan Beheerder N.V., 
Stichting Westplan Investors Trustaccount 
en het Westplan Rivermont Supermarkt 
Fonds C.V. voldoen aan de bij of krachtens 
de Wet op het financieel toezicht gestelde 
regels en dat dit prospectus voldoet aan de 
bij of krachtens de Wet op het financieel 
toezicht gestelde regels. 

Het Prospectus kan worden gedownload 
vanaf de website www.westplan.nl. Alle 
bedragen in het Prospectus zijn vermeld in 
US dollar. Op de plaatsing van 
Deelnemingsrechten in de Beleggings-
instelling is het Nederlands recht van 
toepassing.
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Accountant en Fiscalist VS
Habif, Arogeti & Wynne, LLP
5 Concourse Parkway, Suite 1000; Atlanta, GA 30328, USA
T +1 (404) 892 9651

Accountant NL
Deloitte Accountants BV
Wilhelminakade 1, 3072 AP Rotterdam, Nederland
T 088-288 2888

Beheerder
Westplan Beheerder N.V.
Haven 3-b, 2161 KS Lisse 
T 0252 – 433 455 F 0252 – 425 810 
E info@westplan.nl 
I www.westplan.nl 

Beleggingsinstelling 
Westplan Rivermont Supermarkt Fonds C.V.
Haven 3-b, 2161 KS Lisse 
T 0252 – 433 455 F 0252 – 425 810 
E info@westplan.nl 
I www.westplan.nl 

Bewaarder
Stichting Westplan Investors Trustaccount
Haven 3-b, 2161 KS Lisse 
T 0252 – 433 455 F 0252 – 425 810 
E info@westplan.nl 
I www.westplan.nl 

Fiscalist NL
KPMG Meijburg & Co
Mr. B.M. Teldersstraat 7, 6842 CT Arnhem
T 026 – 386 2911 F 026 – 386 2949
I www.meijburg.nl
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Juridisch Adviseur NL
Financial Markets Lawyers Amsterdam (FMLA) B.V.
WTC-Toren H - 14e etage
Zuidplein 122, 1077 XV Amsterdam
T 020 – 348 5200
I www.fmlawfirm.eu 

Juridisch Adviseur USA
Stites & Harbison, PLLC
303 Peachtree Street, 2800 SunTrust Plaza; Atlanta, GA 30308, USA

Westplan Investors N.V. 
Haven 3-b, 2161 KS Lisse 
T 0252 - 433 455 F 0252 - 425 810 
E info@westplan.nl 
I www.westplan.nl 
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Defi nities in dit Prospectus beginnen met een hoofdletter en hebben, tenzij uit de context uitdrukkelijk anders blijkt, de volgende betekenis 
(defi nities in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en omgekeerd). 

Aanbieder 
Aanbieder is de entiteit die de Deelnemingsrechten houdt in de Beleggingsinstelling en aanbiedt aan het publiek: Westplan Beheerder N.V.

Aanvangsrendement
Onder aanvangsrendement wordt verstaan, het resultaat van de deling van de aankoop- of verkoopprijs door het Netto Operationeel Inkomen op 
het moment van aankoop respectievelijk verkoop.

AFM 
Stichting Autoriteit Financiële Markten, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudend aan de Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam. Onder meer 
toezichthouder op het gedrag van fi nanciële ondernemingen en de Nederlandse fi nanciële markten en uitvoerder van de Wft. 

BAR (Bruto aanvangsrendement k.k.) 
Bruto huuropbrengsten van het eerste exploitatiejaar (op jaarbasis) in verhouding tot de koopprijs k.k.. 

Beheerder
Westplan Beheerder NV, gevestigd te Lisse, kantoorhoudend Haven 3-b, 2161 KS Lisse.

Beherend Vennoot
Tot het moment van toetreding van Westplan Rivermont Supermarkt Fonds C.V. tot de projectentiteit Shoppes of Rivermont, LP is de Beherend 
Vennoot Rivermont Georgia B.V. Deze B.V. zal fuseren met Westplan Beheerder NV voordat de C.V. toetreedt. Daarna is Westplan Beheerder NV 
Beherend Vennoot van C.V..

Beleggingshorizon 
De Beleggingsinstelling heeft een looptijd van onbepaalde duur, doch in verband met het berekenen van een rendementsprognose (Totaal 
rendement) is gekozen voor een theoretische looptijd van circa 5 jaar. 

Beleggingsinstelling 
Westplan Rivermont Supermarkt Fonds C.V. gevestigd te Lisse, kantoorhoudend Haven 3-b, 2161 KS Lisse. 

Bewaarder 
Stichting Westplan Investors Trustaccount, gevestigd te Lisse, kantoorhoudend Haven 3-b, 2161 KS Lisse. 

Bruto huuropbrengsten 
Alle gefactureerde opbrengsten van gebruik van de Vastgoedportefeuille (huuropbrengsten), exclusief servicekosten. 

Cashfl owoverzicht 
Het overzicht van inkomsten en uitgaven van de beleggingsinstelling over de theoretische Beleggingshorizon van de Beleggingsinstelling. 
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Deelnemer 
Onder een Deelnemer wordt verstaan een particulier (al dan niet via een rechtspersoon), die een fi nancieel belang neemt in de Beleggingsinstelling 
door de verwerving van Deelnemingsrechten in Westplan Rivermont Supermarkt Fonds C.V..

Deelnemingsrecht 
Een deelnemingsrecht in Westplan Rivermont Supermarkt Fonds C.V.. 

Direct rendement 
De contante uitkering aan de Deelnemers in enig jaar uit het exploitatieresultaat van de Vastgoedportefeuille gedeeld door het openstaande saldo 
van hetgeen door de Deelnemers oorspronkelijk is gestort op de Deelnemingsrechten, op jaarbasis berekend en uitgedrukt als percentage. 

Exploitatiekosten 
Object gerelateerde kosten die worden gemaakt om het (de) vastgoedobject(en) te exploiteren. Onder de exploitatiekosten wordt verstaan (niet 
limitatief): 
•  onderhoudskosten voor het in stand houden van het vastgoed, voorzover deze volgens de huurovereenkomsten niet ten laste van de huurder 

komen; 
• kosten van (uitbesteed) beheer; 
• kosten van erfpacht (niet zijnde de bij aanvang van de beleggingsinstelling afgekochte erfpacht); 
• kosten van verzekering; 
• kosten van huismeester; 
• kosten van verhuur klaarmaken (makelaarskosten, aanpassingen huureenheid); 
• bancaire kosten; 
• niet verrekenbare BTW met betrekking tot de exploitatiekosten; 
• vastgoedbelastingen (zoals onroerende zaakbelasting). 

Fondsinvestering 
Het totaal van de activa van het Beleggingsfonds; deze bestaat na aankoop van de Vastgoedportefeuille uit: de koopprijs van de 
Vastgoedportefeuille vermeerderd met: overdrachtsbelasting, aankoopkosten, acquisitievergoeding Beheerder, afsluitprovisie fi nanciering, kosten 
due diligence, taxatie en marktonderzoek, oprichtingskosten Beleggingsinstelling en werkkapitaal en onvoorzien.

Beleggingsfondskosten 
Kosten die worden gemaakt om de beleggingsinstelling te exploiteren. Onder de Beleggingsfondskosten wordt verstaan (niet limitatief): 
• accountantskosten; 
• jaarlijkse kosten van waardebepaling; 
• kosten van administratief beheer; 
• kosten van vergaderen en informatieoverdracht aan de Deelnemers; 
• niet verrekenbare BTW met betrekking tot de Beleggingsfondskosten.
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Huurovereenkomst 
Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of gedeelte daarvan in 
gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. 

Indirect rendement 
De contante (dividend)uitkering aan de Deelnemers in enig jaar uit het netto-verkoopresultaat bij verkoop van (delen van) de Vastgoedportefeuille, 
dan wel uit de aanwezige vrij uitkeerbare reserves bij een eventuele opheffi ng van de Beleggingsinstelling, gedeeld door de inleg van de 
Deelnemers, op jaarbasis berekend en uitgedrukt als percentage. 

Initiële kosten 
De kosten die in rekening zijn gebracht door Beheerder en haar adviseurs en die zijn gerelateerd aan het oprichten van de Beleggingsinstelling en 
het plaatsen van de Deelnemingsrechten. 

IRR 
Internal Rate of Return. De interne rentevoet die aangeeft bij welke hoogte van de discontovoet de Netto Contante Waarde (NCW) voor de 
investering gelijk wordt aan nul. 

Koopprijs 
Tot de koopprijs behoren onder meer: 
• de aanschafprijs; 
• Taxatiekosten; 
• Makelaarscourtage. 

Leverage 
De verhouding tussen vreemd vermogen en de totale Fondsinvestering, ook genaamd de “hefboomwerking”. De Leverage kan het rendement op het 
ingelegde vermogen versterken of verzwakken, afhankelijk van de hoogte van de kosten van de lening(en) ten opzichte van het directe rendement 
en het indirecte rendement. 

Netto Operationeel Inkomen 
Dit is de som van de Bruto huuropbrengsten verminderd met de netto servicekosten en de totale Exploitatiekosten. 

Participant
Zie Deelnemer.

Plaatsing 
De plaatsing van 148 Deelnemingsrechten van aandelen zoals omschreven in dit Prospectus. 
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Prognose 
Het rendement op de Deelnemingsrechten dat wordt geprognosticeerd in het Prospectus op basis van de aannames en rekenmodellen zoals 
opgenomen in dit Prospectus. 

Prospectus 
Het onderhavige Prospectus d.d. 16 mei 2012 dat algemeen verkrijgbaar is gesteld. 

Registratiedocument: 
Het Registratiedocument van de Beheerder, houdende de gegevens zoals bedoeld in artikel 4:48 Wft zoals terug te vinden op de website 
www.westplan.nl. 

Rendement (enkelvoudig) 
De contante (dividend)uitkeringen aan de Deelnemers gedurende de theoretische Beleggingshorizon van de Beleggingsinstelling, gedeeld door de 
inleg van de Deelnemer, op jaarbasis berekend en uitgedrukt in een percentage. (Deze maatstaf houdt geen rekening met de tijdswaarde van het 
geld). 

Totaal rendement 
Het totaal van het Direct en het Indirect rendement. 

Vastgoedportefeuille 
Winkelcentrum, plaatselijk bekend als Rivermont Station, gelegen aan 8465 Holcomb Bridge Road , Alpharetta, Georgia in de Verenigde Staten en 
bestaande uit 90.267 vierkante voet winkelruimte op een perceel van 16,5 acres.

Westplan Investors NV
Westplan Investors NV en/of de aan Westplan Investors NV gelieerde (rechts)personen. Westplan Investors NV, gevestigd te Lisse, kantoorhoudend 
aan Haven 3-b, 2161 KS Lisse. 

Wft
Wet op het fi nancieel toezicht.
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 A  Registratiedocument Westplan Beheerder N.V.
 B Onderzoeksrapport en Assurance rapport accountant
 C  Concept CV overeenkomst
 D Concept Overeenkomst van Beheer en Bewaring Westplan Wft Belegginginstellingen
 

Bijlagen
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Westplan Beheerder N.V. 
Westplan Investors N.V. 
Haven 3-b 
2161 KS Lisse 
The Netherlands 
T 0252 433 455 
F 0252 425 810 
E info@westplan.nl 
I www.westplan.nl 

Westplan Investors, Inc.
One Glenlake Parkway, Suite 1275
Atlanta, GA 30328
USA
T +1 770 390 9378
F +1 770 390 9311
E info@westplan.com
I www.westplan.com
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Bijlage A - Registratiedocument Westplan Beheerder N.V..

Via de website www.westplan.nl kunnen de volgende gegevens worden geraadpleegd: 

1 de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens van Westplan Beheerder N.V. en Stichting Westplan Investors 
Trustaccount

2 de halfjaarcijfers van Westplan Beheerder N.V. 

3 de prospectussen van de beleggingsinstellingen opgenomen in Bijlage I bij dit registratiedocument 

4 de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens van de beleggingsinstellingen opgenomen in Bijlage I bij dit 
registratiedocument

5 de halfjaarcijfers van de beleggingsinstellingen opgenomen in Bijlage I bij dit registratiedocument

6 de vergunning van Westplan Beheerder N.V. 

7 de statuten van Westplan Beheerder N.V. en Stichting Westplan Investors Trustaccount

8 de overeenkomst inzake beheer en bewaring tussen Westplan Beheerder N.V. en Stichting Westplan Investors Trustaccount

9 dit registratiedocument 

10 indien van toepassing: een (voorstel tot) wijziging van de voorwaarden die gelden tussen de beleggingsinstelling en de 
vennoten, evenals een toelichting hierop

11 indien van toepassing: de betaalbaarstelling van uitkeringen aan de deelnemers, de samenstelling van de uitkeringen evenals 
de wijze van betaalbaarstelling

12 maandelijkse opgave van (a) de totale waarde van de beleggingen van de beleggingsinstelling, (b) een overzicht van de beleg-
gingen en (c) het aantal uitstaande deelnemingsrechten

13
wanneer de beleggingsinstelling rechten van deelneming aanbiedt, verkoopt, inkoopt of daarop terugbetaalt, de intrinsieke 
waarde van de rechten van deelneming, onder vermelding van het moment waarop de bepaling van de intrinsieke waarde 
plaatsvond 

16 mei 2012

Dit is het registratiedocument van Westplan Beheerder N.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht. De in dit registratiedocument opgenomen informatie en de 

informatie waarnaar wordt verwezen heeft uitsluitend betrekking op de aanbieding van deelnemingsrechten in de beleggingsinstellingen genoemd in bijlage I van dit document. 

Dit registratiedocument zal worden gewijzigd of worden aangevuld indien en voorzover de wet dit vereist. 

45
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1 Definities 

In dit registratiedocument zullen de volgende definities de daarbij genoemde betekenis hebben.

 

AFM Autoriteit Financiële Markten

Beheerder Westplan Beheerder N.V.

Bewaarder Stichting Westplan Investors Trustaccount

Besluit markttoegang Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft

Bgfo Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

BW Burgerlijk Wetboek

KvK Kamer van Koophandel

Wft Wet op het financieel toezicht

2 Gegevens betreffende de werkzaamheden van Beheerder

De activiteiten van Beheerder bestaan primair uit het indirect beheren van beleggingsinstellingen die beleggen in vastgoed in de Verenigde Staten van Amerika en Nederland. Hierbij 

richt Beheerder zich op de volgende drie focusmarkten: (i) Amerikaanse huurwoningen, (ii) Amerikaanse buurtwinkelcentra en (iii) Nederlandse huurwoningen. De taken van 

Beheerder bestaan onder meer uit (i) het indirect administratief, financieel en commercieel beheer en (ii) het initiëren van beleggingsinstellingen met betrekking tot Nederlands en 

Amerikaans vastgoed, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Rechten van deelneming in deze beleggingsinstellingen worden aangeboden aan zowel particuliere als institutionele beleggers. 

3 Gegevens betreffende de personen, die het dagelijks beleid van Beheerder en Bewaarder (mede) bepalen

Het (dagelijks) beleid van Beheerder wordt bepaald door de volgende personen die ieder hetzij statutair directeur hetzij titulair directeur zijn van Westplan Investors N.V., de enig 

directeur van Beheerder:

 1. Patrick Johan Hendrik van Harderwijk  

 2. Ewoud Norbert Swaak    

 3. Taco Jeroen Ulrich

 4. Robert Klok      

 

Het beleid van Beheerder wordt mede bepaald door de volgende personen die ieder commissaris zijn van Westplan Investors N.V., de enig directeur van Beheerder:

 1. Onno Breur     

 2. Pieter Both

 3. Brucht Klaas Jacob Groenhof 

Het (dagelijks) beleid van Bewaarder wordt bepaald door de volgende personen:

 1. Cornelis Driebergen

 2. Nicolaas Gerrit van Duijn

 3. Brucht Klaas Jacob Groenhof

4 Algemene gegevens betreffende Beheerder en Bewaarder  

Beheerder is een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Lisse, kantoorhoudende te Haven 3B, 2161 KS Lisse. De vennootschap is opgericht naar Nederlands recht bij notariële 

akte op 16 januari 2012. Beheerder is ingeschreven in het Handelsregister van de KvK Den Haag, onder nummer 34107364. Op 4 mei 2012 is door de AFM aan Beheerder een 

vergunning verleend op grond van artikel 2:67 Wft. De aandelen van Beheerder zijn voor 100% in handen van Westplan Investors N.V. 

- 3 -
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Beheerder heeft ten doel:

 1. het optreden als beheerder voor beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wft; 

 2.  het rechtstreeks of middellijk vragen of verkrijgen van gelden of andere goederen aan onderscheidenlijk van derden ter deelneming in voornoemde 

beleggingsinstellingen; 

 3. het doen van beleggingen in vastgoed, financiële instrumenten, alsmede vermogenswaarden in het algemeen;

 4. het deelnemen in en het financieren van voornoemde beleggingsinstellingen; en 

 5. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Bewaarder is een stichting, statutair gevestigd te Lisse, kantoorhoudende te Haven 3B, 2161 KS Lisse. De stichting is opgericht naar Nederlands recht bij notariële akte op 28 februari 

2002. Bewaarder is ingeschreven in het Handelsregister van de KvK Den Haag, onder nummer 28093394.

Bewaarder zal indirect als bewaarder optreden voor beleggingsinstellingen die Beheerder beheert of voornemens is te beheren. Bewaarder heeft als doel het ontvangen van stortingen 

door participanten, het betalen van de aankoopprijs en de daarbij komende kosten van de vastgoedportefeuille, het incasseren van de huur- en verkoopopbrengsten en het doen van 

uitkeringen aan de participanten.  De Bewaarder zal nimmer vastgoedportefeuilles in juridisch eigendom verwerven ten behoeve van beleggingsinstellingen.

Hieronder treft u een overzicht van de zeggenschapsstructuur van Beheerder en Bewaarder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Westplan Holding BV 

Westplan Beheerder N.V. 

Artikel 2:65, 1(a) Wft 

instelling 

Westplan Investors 

N.V. 

De heer T.J. Ulrich 

Persoonlijke holding 

van de heer P.J.H. van 

Harderwijk 

Stichting Westplan 

Investors Trustaccount 

Artikel 4:42 Wft instelling 

Westplan Investors 

Participaties B.V. 

 

 
Beleggingsinstellingen 

Beheer 

Bewaring 

Persoonlijke holding 

van de heer E.N. 

Swaak 

Persoonlijke holding 

van de heer A. 

Bochove 

De heer E.N. Swaak 
De heer A. van 

Bochove 

De heer P.J.H. van 

Harderwiijk 

CRC II Investments,  

LLC 

- 4 -
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5 Financiële gegevens over Beheerder en Bewaarder 

Het eigen vermogen van Beheerder bedraagt tenminste ! 225.000,=. Een controleverklaring van de accountant met betrekking tot de vermogensvereisten van Beheerder op grond 

van artikel 35 Besluit markttoegang is opgenomen als bijlage II bij dit registratiedocument. 

Het eigen vermogen van Bewaarder bedraagt tenminste ! 112.500,=. Een controleverklaring van de accountant met betrekking tot de vermogensvereisten van Bewaarder op grond 

van artikel 35 Besluit markttoegang is opgenomen als bijlage III bij dit registratiedocument. 

6 Gegevens over informatieverstrekking 

De jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens

Het boekjaar van Beheerder en het boekjaar van Bewaarder lopen gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt binnen vier maanden na afloop van het boekjaar van de beleggingsinstellingen 

genoemd in bijlage I de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens openbaar gemaakt, met inachtneming van het bepaalde in Titel 9, Boek 2 BW en hetgeen bepaald is in 

de Wft. Alvorens de jaarrekening openbaar wordt gemaakt, is deze gecontroleerd door een registeraccountant. 

Halfjaarcijfers

Binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar maakt Beheerder van de beleggingsinstellingen genoemd in bijlage I de halfjaarcijfers op, welke ter inzage liggen 

op het kantoor van Beheerder en worden gepubliceerd op de website www.westplan.nl.  

De statuten, de jaarrekeningen en jaarverslagen van Beheerder en Bewaarder en de halfjaarcijfers van Beheerder zijn bij Beheerder kosteloos verkrijgbaar.

7 Gegevens over vervanging van Beheerder of Bewaarder 

Vervanging van Beheerder of Bewaarder vindt plaats nadat (i) contractuele besluitvorming heeft plaatsgevonden in overeenstemming met artikel 7 van de toepasselijke overeenkomst 

van beheer en bewaring ten aanzien van de beëindiging van de desbetreffende overeenkomst en (ii) statutaire besluitvorming heeft plaatsgevonden die leidt tot vervanging van 

Beheerder of Bewaarder van de beleggingsinstelling.

8 Intrekking vergunning

Beheerder verklaart hierbij dat een verzoek aan de AFM ingevolge artikel 1:104, eerste lid, onderdeel a, van de Wft tot intrekking van de vergunning als beleggingsinstelling bekend 

zal worden gemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad dan wel aan het adres van iedere deelnemer alsmede op de website van de Beheerder.

Westplan Beheerder N.V. 

16 mei 2012 

- 5 -
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Bijlage I - Overzicht beleggingsinstellingen.

1. Westplan Rivermont Supermarkt Fonds C.V.
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Bijlage II - Accountantsverklaring Beheerder.
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Bijlage II - Accountantsverklaring Beheerder.
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Bijlage III - Accountantsverklaring Bewaarder.
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Bijlage III - Accountantsverklaring Bewaarder.
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Bijlage B - Onderzoeksrapport en Assurance rapport accountant
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Bijlage C - Concept CV overeenkomst

TEN GELEIDE:

• De commanditaire Vennootschapsovereenkomst wordt onderhands aangegaan en niet door middel van een notariële akte;

•  De overeenkomst wordt gesloten tussen Westplan Beheerder N.V. en alle commanditaire vennoten na de plaatsing van de participaties als afronding van het 

plaatsingsproces;

•  Uitgangspunt is dat de commanditaire vennoten (de participanten) niet zullen hoeven te verschijnen om de onderhandse akte te tekenen, maar dat ondertekening 

plaatsvindt aan de hand van een deelnameverklaring waarin een volmacht is opgenomen (EERSTE CONTRACTSSTUK);

•  Om uniformiteit van de voorwaarden van de overeenkomst van commanditaire vennootschap te bereiken wordt voor ieder Westplan beleggingsfonds een op de maat van 

het desbetreffende fonds ingevulde “overeenkomst” gesloten waarin de verschillende parameters worden ingevuld (TWEEDE CONTRACTSSTUK). Dit document wordt niet op 

de website gepubliceerd en in beginsel ook niet van te voren meegestuurd aan participanten als onderdeel van het prospectus;

•  Deze overeenkomst moet dan gecombineerd worden met de algemene Fondsvoorwaarden voor Westplan fondsen (DERDE CONTRACTSSTUK). Deze algemene Fondsvoorwaarden 

kunnen ook worden gebruikt als te publiceren stuk op de website van de desbetreffende fondsen en kan worden opgenomen in het prospectus. Er is een wettelijke 

verplichting voor beleggingsfondsen die onder de vergunning paraplu vallen om de kernvoorwaarden te publiceren en eventuele wijzigingen;

•  Om de administratie van de individuele posities per Westplan Beleggingsfonds te vereenvoudigen wordt er per beleggingsfonds een register van commanditaire vennoten 

gemaakt. Dat register strekt ook ter vastlegging van de economische aanspraken per individuele commanditaire vennoot en het register wordt niet op de website 

gepubliceerd (VIERDE CONTRACTSSTUK);

• Alle documentatie is ontworpen om te voldoen aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht voor onder toezicht staande beleggingsfondsen.

Naam contract stuk Nader in te vullen? Publicatie op website/overhandiging aan participanten?

Volmacht Ja, door participant Nee

Fondsovereenkomst Ja, door Beheerder Nee

Fondsvoorwaarden Nee Ja

Participantenregister Ja, namens/door Bewaarder Nee
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DEELNAMEVERKLARING WESTPLAN RIVERMONT SUPERMARKT FONDS CV

ONDERGETEKENDE:

Achternaam:  ______________________________________________________Titel:  _______________________________________ M/V

Voornamen (voluit):  ________________________________________________________________________________________________

Geboorteplaats:  ___________________________________________________Geboortedatum:  _________________________________

Woonadres:  ________________________________________________________________________________________________________

Postcode en woonplaats:  ____________________________________________________________________________________________

Telefoon privé: _____________________________ _______________________Telefoon werk:  __________________________________

E-mailadres:  _______________________________________________________

Burgerlijke staat: ❏ gehuwd ❏ ongehuwd ❏ geregistreerd partnerschap

Als u met een rechtspersoon (bijv. een BV/NV) deelneemt graag onderstaande gegevens invullen.

Statutaire naam rechtspersoon:  ______________________________________________________________________________________

Adres (geen postbus):  _______________________________________________________________________________________________

Postcode en plaats:  _________________________________________________________________________________________________

Inschrijvingsnummer KvK:  ___________________________________________________________________________________________

VERKLAART HIERBIJ:

staan vermeld in het prospectus en de daarin opgenomen bijlagen met ______________ Participatie(s) van USD 25.000 en 
het aantal aan hem toegekende Participaties te aanvaarden (minimum van drie stuks). 

Westplan Beheerder N.V. het bedrag te storten.

bewaarder en beheerder van het Westplan Beleggingsfonds en akkoord te gaan met de inhoud van de in het prospectus 

VERLEENT HIERBIJ:
een onherroepelijke volmacht aan Westplan Beheerder N.V., met het recht van substitutie, om voor en namens ondergetekende 
als Participant toe te treden tot de CV conform de in het prospectus opgenomen Fondsvoorwaarden, daartoe de Fondsovereenkomst 
aan te gaan en verder al datgene te doen wat gevolmachtigde nuttig, nodig of wenselijk acht. Van het bepaalde in artikel 3:68 
Burgerlijk Wetboek wordt afgeweken, voor het geval Westplan Beheerder B.V. als partij bij de CV overeenkomst toetreedt.

HANDTEKENING: 
_________________________________________________

Stuurt u a.u.b. mee:

contrasterende inkt, en

EERSTE CONTRACTSSTUK
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FONDSOVEREENKOMST

ONDERGETEKENDE:

De naamloze vennootschap Westplan Beheerder N.V. gevestigd en kantoorhoudende te 2161 KS Lisse, Haven 3-b , ingeschreven 
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 54436028 in de hoedanigheid van (i) 
volmacht houder van alle commanditaire vennoten die toetreden tot de commanditaire vennootschap die in het rechtsverkeer 
zal optreden onder de gemeenschappelijke naam Westplan Rivermont Supermarkt Fonds C.V (de “Commanditaire 
Vennootschap”) en waarvan de personalia, het adres, het aantal Participaties dat wordt genomen, de totale waarde van de 
inbreng bij aanvang van de Participant, de valutadatum van ontvangst van de storting voor de initiële inbreng en het 
bankrekeningnummer zijn gespecificeerd in het Register van Participanten dat aan deze overeenkomst is gehecht (de 
“Participanten”).en (ii) als Beherend Vennoot van de Commanditaire Vennootschap en als zodanig handelend onder eigen 
naam,

KOMT OVEREEN ALS VOLGT:

1.  Alle begrippen met een hoofdletter zoals weergegeven in deze overeenkomst hebben dezelfde betekenis als de gedefinieerde 
begrippen in de Fondsvoorwaarden. 

2.  De Fondsvoorwaarden zijn aan deze overeenkomst gehecht en vormen integraal onderdeel uit van deze overeenkomst en de 
contractuele rechten en verplichtingen tussen de Participanten en de Beherend Vennoot.

3. De Participaties hebben ieder een minimale omvang van USD 25.000.
4.  De Participaties dienen volledig te zijn volgestort bij aanvang van de Commanditaire Vennootschap.
5.  De Commanditaire Vennootschap zal beleggen in het beleggingsobject Shoppes of Rivermont:
6. De overeenkomst wordt voor onbepaalde termijn aangegaan.
7.  Alle eerdere schriftelijke of mondelinge afspraken het onderwerp van deze overeenkomst betreffend vervallen bij het sluiten 

van deze overeenkomst.
8.  Geen van de partijen van deze overeenkomst heeft het recht een beroep te doen op algehele of gedeeltelijke ontbinding van 

deze overeenkomst of vernietiging van bepalingen van deze overeenkomst of deze overeenkomst te vorderen.
9. Deze overeenkomst vangt aan op de datum vermeld bij de ondertekening.

ALDUS OVEREENGEKOMEN TE LISSE OP ________[DATUM].

[wg Westplan Beheerder N.V.]

Door:_______________________

Bijlage 1: Fondsvoorwaarden
Bijlage 2: Register van Participanten Westplan Rivermont Supermarkt Fonds C.V. (wordt opgesteld na oprichting)

TWEEDE CONTRACTSSTUK
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Bijlage I - FONDSVOORWAARDEN VOOR DE WESTPLAN BELEGGINGSFONDSEN
JUNI 2012

Deze voorwaarden voor Westplan Beleggingsfondsen gelden als algemene bepalingen voor ieder Westplan Beleggingsfonds in aanvulling op de specifieke contractuele bepalingen die 

voor ieder Westplan Beleggingsfonds in de Fondsovereenkomst zijn vastgelegd. Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen per individueel Westplan Beleggingsfonds worden 

overeengekomen volgens de procedure tot wijziging opgenomen in deze Fondsvoorwaarden. Dergelijke wijzigingen gelden echter uitsluitend ten aanzien van het desbetreffende 

Westplan Beleggingsfonds waarvoor de wijzigingen zijn voorgesteld en laat de bepalingen van deze Fondsvoorwaarden voor alle andere Westplan Beleggingsfondsen ongewijzigd, 

tenzij de desbetreffende wijzigingen voor meerdere Westplan Beleggingsfondsen zullen worden vastgesteld. Voorwaarden die afwijken van het bepaalde in deze Fondsvoorwaarden 

worden steeds in de Fondsovereenkomst van het desbetreffende Westplan Beleggingsfonds vastgelegd. Bij verschillen in de uitleg tussen en de bepalingen van deze Fondsvoorwaarden 

en de Fondsovereenkomst, gaan de bepalingen van de Fondsovereenkomst steeds voor. Verwijzingen in deze Fondsvoorwaarden naar de “Vennootschap”, “Participanten”, “Participatie” 

en dergelijke meer dienen te worden gelezen met inachtneming van de voor het specifieke Westplan Beleggingsfonds overeengekomen en geïndividualiseerde rechten en verplichtingen 

zoals vastgelegd in de desbetreffende Fondsovereenkomst.

1. Definities

Beherend Vennoot:  de naamloze Vennootschap Westplan Beheerder N.V. gevestigd en kantoorhoudende te (2161 KS) Lisse, Haven 3-b, ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 54436028;

Besloten samenwerkingsverband:   de commanditaire Vennootschap aangegaan naar Nederlands recht en daarmee vergelijkbare rechtsvormen naar Nederlands en buitenlands 

recht welke naar de maatstaf van artikel 2, 3e lid, onderdeel c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1959 dan wel van artikel 2, 2e lid, 

van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 als fiscaal transparant worden aangemerkt;

Bewaarder:  de Stichting Westplan Investors Trustaccount, statutair gevestigd en kantoorhoudende te 2161 KS Lisse, Haven 3-b, ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 28093394, zijnde de rechtspersoon die optreedt als bewaarder 

van de activa van de Vennootschap;

Commanditaire Vennoot:  de rechtspersoon en/of natuurlijke persoon die een overeenkomst tot het aangaan van een commanditaire vennootschap sluit en die jegens 

de andere Participanten en jegens de Beherend Vennoot rechten kan uitoefenen en verplichtingen heeft zoals verwoord in de bepalingen van 

de Fondsovereenkomst en deze Fondsvoorwaarden en waarvan de naam en andere gegevens voor ieder Westplan Beleggingsfonds afzonderlijk 

zullen worden opgenomen in het Register van Participanten;

Fondsovereenkomst:  de overeenkomst tussen de Participanten waarvan de daarin opgenomen specificaties gelden als de essentialia van de overeenkomst tot 

commanditaire vennootschap die de Participanten met elkaar aangaan ten aanzien van het desbetreffende Westplan Beleggingsfonds;

Fondsvoorwaarden:  deze voorwaarden zijnde de algemene bepalingen die gelden tussen de Vennoten;

Participatie:  het in US Dollars in de Fondsovereenkomst in vaste eenheden gespecificeerde bedrag waartoe Participanten zich (per vaste eenheid) verplichten 

kapitaal in de Vennootschap in te brengen waarbij iedere eenheid in verhouding de gerechtigdheid van iedere Participant in het vermogen van 

de Vennootschap uitdrukt;

Participanten: alle Commanditaire Vennoten;

Register van Participanten:  het per afzonderlijk Westplan Beleggingsfonds aan te leggen register van Participanten waarin per Participant tenminste de personalia, 

contactgegevens, de inbreng en het aantal Participaties waar de inbreng recht op geeft in worden vastgelegd;

Vennootschap:   de commanditaire vennootschap aangegaan tussen de Commanditaire Vennoten en de Beherend Vennoot, waarvan de individuele voorwaarden 

nader gespecificeerd zijn in de voor die commanditaire vennootschap gesloten Fondsovereenkomst en waarvan de algemene bepalingen in deze 

Fondsvoorwaarden zijn opgenomen;

Vergadering: de vergadering van Participanten voorgezeten door de Beherend Vennoot als stemgerechtigd deelnemer aan de vergadering;

Westplan Beleggingsfondsen: alle Vennootschappen gespecificeerd in de bijlage bij deze Fondsvoorwaarden.

2. Naam en vestiging

2.1 De Commanditaire Vennoten en de Beherend Vennoot gaan de Vennootschap aan met de naam gespecificeerd in de Fondsovereenkomst.

2.2 De Vennootschap is gevestigd te Lisse. Zij kan elders kantoren vestigen.

3. Doel

Het doel van de Vennootschap is het voor gemeenschappelijke rekening en risico investeren van haar vermogen in één of meerdere vastgoedobjecten zoals gespecificeerd in de 

Fondsovereenkomst voor het desbetreffende Westplan Beleggingsfonds.

DERDE CONTRACTSSTUK
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4. Duur, opzegging

4.1 De Vennootschap is aangevangen op de datum gespecificeerd in de Fondsovereenkomst.

4.2  Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de Fondsovereenkomst een termijn is overeengekomen. De Vennootschap kan worden opgezegd met inachtneming van 

hetgeen in deze Fondsvoorwaarden is bepaald.

5. Vervanging, toetreding en uittreding

5.1 Vervanging van een Participant en toetreding van een Participant kan slechts plaats hebben met schriftelijke toestemming:

 (a) van alle Participanten en de Beherend Vennoot, en 

 (b) van alle participanten in Besloten Samenwerkingsverbanden waarin de Vennootschap deelneemt, en

 (c) van alle participanten in Besloten Samenwerkingsverbanden die deelnemen in de Vennootschap.

5.2  Vervanging van een Participant en toetreding van partijen tot de Besloten Samenwerkingsverbanden waarin de Vennootschap deelneemt alsmede vervanging van een partij 

en toetreding van participanten tot Besloten Samenwerkingsverbanden die deelnemen in de Vennootschap kan slechts plaats hebben met schriftelijke toestemming van alle 

participanten, als omschreven in 5.1.

5.3  Indien een partij van wie de schriftelijke toestemming vereist is als gevolg van 5.1 en 5.2, zelf een Besloten Samenwerkingsverband is, is het bepaalde in artikelen 5.1 en 

5.2 onverkort en van overeenkomstige toepassing op het Besloten Samenwerkingsverband en daaraan contractueel verbonden partijen.

5.4  De Vennootschap duurt ingeval van vervanging van een Participant en toetreding van een Participant tussen de bestaande en de nieuwe Participanten en de Beherend 

Vennoot zonder onderbreking voort. 

5.5  De Fondsovereenkomst alsmede deze Fondsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen zullen mede ten aanzien van de nieuwe Participanten van 

toepassing zijn, tenzij hiervan bij de toetreding schriftelijk afgeweken wordt.

5.6  Een Participant treedt uit in de gevallen als bedoeld in artikel 11.1 alsmede in het geval als bedoeld in artikel 11.3, doch alleen indien niet voldaan wordt aan het bepaalde 

in artikel 11.3 onder (a), (b) en (c).

5.7  Bij uittreding van een Participant wordt de Vennootschap door de overige Participanten naar verhouding van het door hen ingebrachte kapitaal te samen met de Beherend 

Vennoot voortgezet behoudens het bepaalde in artikel 12.3 en mits naast de Beherend Vennoot ten minste een Participant overblijft.

5.8  De Participanten houden hun belang in de Vennootschap zowel in juridische als economische zin, gedurende het bestaan van de Vennootschap. Wijziging van het belang 

of een gedeelte daarvan, dan wel bezwaring van het belang op enigerlei wijze, kan beëindiging van de fiscaal transparante status voor Nederlandse doeleinden ten gevolge 

hebben. Een voornemen daartoe dient te allen tijde vooraf te worden gemeld bij de Beherend Vennoot. De Beherend Vennoot kan bepalen dat het in 5.1 bepaalde alsdan 

van overeenkomstige toepassing is. Ingeval van overgang of overdracht alleen in economische zin is het hiervoor 5.1 bepaalde van overeenkomstige toepassing. Het niet in 

acht nemen van deze beperkingen is voor rekening en risico van de desbetreffende Participant; deze Participant is aansprakelijk voor alle uit een dergelijk handelen voor 

de overige Participanten en de Beherend Vennoot voortvloeiende schade.

5.9 De in 5.1 bedoelde toestemming is voorts tenminste vereist in de volgende situaties:

 (a) het vestigen van een recht van pandrecht op een Participatie;

 (b) het vestigen van een recht van vruchtgebruik op een Participatie;

 (c)  de verkrijging van een Participatie als gevolg van een juridische fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek of als gevolg van een juridische (af)splitsing als 

bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek;

 (d) de overdracht van een Participatie aan een vervangende of toetredende Participant of aan de Beherend Vennoot;

5.10  Het in 5.1 bepaalde is niet van toepassing en er is derhalve geen toestemming als aldaar omschreven vereist, voor de plaatsing, gedurende een periode van zes maanden 

na het aangaan van de desbetreffende Vennootschap, van de dan nog niet uitgegeven Participaties van die Vennootschap door de Beherend Vennoot aan bestaande of 

nieuwe Participanten.

5.11  De in 5.1 bedoelde toestemming wordt geacht unaniem te zijn verleend, indien de toestemming niet binnen vier weken, na de dag waarop de toestemming aan alle hiervoor 

onder 5.1 (a), (b) en (c) bedoelde partijen schriftelijk is gevraagd, wordt geweigerd. De weigering dient kenbaar gemaakt te worden aan de Beherend Vennoot bij 

aangetekend schrijven. De Beherend Vennoot zal van de weigering tot het verlenen van toestemming aan de Participanten mededeling doen uiterlijk binnen vier (4) weken 

nadat deze weigering onherroepelijk is geworden. Een toestemming als bedoeld in artikel 5.1 kan nimmer onder voorwaarden worden gegeven.

6. Inbreng door Participanten en de Beherend Vennoot

6.1  De inbreng van de Beherend Vennoot bestaat uit het verrichten van de werkzaamheden ten aanzien van het beheren van het vermogen van de Vennootschap en de 

dienstverlening aan de Participanten. De Beherend Vennoot brengt geen kapitaal in.

6.2  De inbreng van de Participanten bestaat uit de storting van het kapitaal in verhouding tot de aan iedere Participant toegewezen Participaties en zoals overeengekomen met 

de Beherend Vennoot.

6.3  Stortingen van het kapitaal door de Participanten geschiedt door vooruitbetaling ineens van het verschuldigde bedrag van de toegezegde inbreng, tenzij in de 

Fondsovereenkomst betaling in termijnen is overeengekomen. Een partij wordt geen Participant en treedt niet toe tot de Vennootschap indien de initiële storting van 

kapitaal niet volledig en op de vervaldag is verricht.
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6.4  Indien volgens de toepasselijke bepalingen in de Fondsovereenkomst de betaling van kapitaal geschiedt in termijnen, dient de eerste termijn te zijn voldaan voordat de 

Participant toetreedt tot de Vennootschap en op de uiterste datum zoals meegedeeld door de Beherend Vennoot bij de introductie van het desbetreffende Westplan 

Beleggingsfonds. De tweede en eventueel volgende termijn zal worden voldaan op de datum zoals door de Beherend Vennoot aan de Participanten wordt meegedeeld. 

Participanten zijn verplicht de tweede en eventueel volgende termijnen te voldoen uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de mededeling tot vervolgstorting door de 

Beherend Vennoot is gedaan.

6.5  Indien het bedrag van een vervolgtermijn van een kapitaalstoring door een Participant niet op de vervaldag is voldaan, is de Participant door de enkele constatering van 

dit feit door de Beherend Vennoot in verzuim jegens de Vennootschap zonder dat nadere in gebreke stelling of sommatie zal zijn vereist. De Beherend Vennoot zal de 

Participant van het opgetreden verzuim schriftelijk in kennis stellen.

6.6  Indien de Participant langer dan tien (10) werkdagen, ingaande de vervaldag, in verzuim blijft, wordt de waarde van de door de Participant gehouden Participaties in de 

Vennootschap gekort met anderhalf (1,5) maal de nog te storten termijn(en). Het gekorte deel wordt pro rata parte toegerekend aan de overige Participanten die niet in 

gebreke zijn. Een en ander zal dienovereenkomstig verwerkt worden in het Register van Participanten. Nadat een korting van de waarde heeft plaats gevonden heeft de 

Participant wiens Participatie gekort werd niet meer het recht noch de verplichting alsnog tot storting van de verdere termijnen over te gaan.

6.7 Elke Participant wordt in de boeken van de Vennootschap gecrediteerd voor zijn inbreng.

6.8  Geen van de Participanten zal zijn ingebrachte kapitaal van de Vennootschap kunnen terugvorderen, behoudens in het geval er door alle Participanten en de Beherend 

Vennoot een besluit tot afstempeling van Participaties en terugbetaling van kapitaal wordt genomen of in het geval van de vereffening van de Vennootschap.

6.9 De Participanten zijn gerechtigd tot de activa van de Vennootschap in verhouding tot hun inbreng en de door ieder van hen individueel gehouden Participaties.

6.10 Een Participant is aansprakelijk en draagplichtig voor de verliezen van de Vennootschap tot ten hoogste het bedrag van zijn inbreng.

7. Bestuur en vertegenwoordiging

7.1  De Vennootschap wordt bestuurd door de Beherend Vennoot. Uitsluitend de Beherend Vennoot is bevoegd om namens de Vennootschap en ten laste van het vermogen van 

de Vennootschap beheers- en beschikkingshandelingen te verrichten.

7.2 Aan de goedkeuring van de Participanten zijn onderworpen de volgende besluiten van de Beherend Vennoot:

 (a)  het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, instaat voor derden of zich tot zekerheidsstelling 

voor een schuld van een derde verbindt, behoudens in gevallen waarin de desbetreffende borgtocht, hoofdelijk mede-schuldenaarschap, het instaan voor derden of het 

verschaffen van zekerheden voor schulden van derden behoort tot het gewone beheer van de door de Vennootschap gehouden investeringen en activa en voor zover 

de daaruit voortvloeiende verplichtingen niet de proportionele aansprakelijkheid en draagplicht van de Participanten te boven gaat. In geen geval worden de 

Participanten rechtsreeks verbonden;

 (b)  het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel 

kunnen lijden;

 (c)  duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking, behoudens ingeval deze samenwerking 

behoort tot het gewone beheer van de door de Vennootschap gehouden investeringen en activa; en

 (d)  het ter leen verstrekken van gelden behoudens ingeval deze geldlening behoort tot het gewone beheer van de door de Vennootschap gehouden investeringen en activa, 

alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de Vennootschap verleend bankkrediet.

7.3 De Participanten kunnen besluiten dat een in 7.2 bedoeld besluit niet aan hun voorafgaande goedkeuring is onderworpen.

7.4  De Participanten zijn bevoegd ook andere besluiten dan die in 7.2 genoemd aan hun goedkeuring te onderwerpen, tenzij deze procedure in de weg zou staan aan de 

reguliere bedrijfsvoering door de Beherend Vennoot. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de Beherend Vennoot te worden 

meegedeeld.

7.5 Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in dit artikel heeft geen rechtsgevolg ten aanzien van derden.

7.6  De Vennootschap wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door de Beherend Vennoot. Een Participant die enige vertegenwoordigingshandeling verricht 

namens de Vennootschap is voor het geheel van de verplichtingen van de Vennootschap hoofdelijk aansprakelijk.

8. Vergadering en besluitvorming

8.1 De jaarlijkse Vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap gehouden.

8.2 In de jaar Vergadering worden tenminste de volgende onderwerpen ter besluitvorming geagendeerd en behandeld:

 (a) een schriftelijk of mondeling verslag van de Beherend Vennoot omtrent de zaken van de Vennootschap en het door hem gevoerde beleid;

 (b) vaststelling van de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop;

 (c) al hetgeen met inachtneming van 8.7 voorts op de agenda is geplaatst.

8.3 Buitengewone Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de Beherend Vennoot het wenselijk acht.

8.4  Participanten die die tenminste 10% van de geplaatste Participaties vertegenwoordigen kunnen schriftelijk, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen, aan de 

Beherend Vennoot verzoeken een Vergadering bijeen te roepen.

8.5  Indien de Beherend Vennoot de door een of meerdere Participanten verlangde Vergadering niet bijeen roept, zodanig, dat de Vergadering binnen zestig dagen na het verzoek 

wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze Fondsvoorwaarden bepaalde.
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8.6 De Vergaderingen worden gehouden in de plaats van vestiging van de Vennootschap dan wel die plaats die door de Beherend Vennoot wordt aangewezen.

8.7  Onverminderd het bepaalde in 8.4 worden de Participanten tot de Vergadering opgeroepen door de Beherend Vennoot. De oproeping geschiedt schriftelijk aan het door de 

Participant aan de Beherend Vennoot oxpgegeven adres. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van vijftien (15) dagen voor de te houden 

Vergadering.

8.8  Iedere Participatie geeft recht op één stem. De Beherend Vennoot heeft eveneens één stem. Indien de stemmen ter vergadering staken heeft de Beherend Vennoot een 

doorslaggevende stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

8.9  Bij de oproepingsbrief worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld. Over onderwerpen, die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met 

inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, kan niet geldig worden besloten, tenzij het besluit met een meerderheid van zesenzestig procent 

(66%) van de door de Participanten uitgebrachte stemmen samen met de stem van de Beherend Vennoot wordt genomen in een Vergadering, waarin Participanten die 

rechthebbende zijn op tenminste 50% van de uitstaande Participaties aanwezig of vertegenwoordigd zijn, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 5.1.

8.10 De Beherend Vennoot zit de Vergadering voor. De voorzitter wijst de secretaris aan.

8.11  Van hetgeen in de Vergadering wordt behandeld worden notulen gemaakt. Notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris. Notulen worden opgenomen in 

het notulenregister dat steeds voor Participanten ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap.

8.12  De Participanten en de Beherend Vennoot kunnen zich ter Vergadering door een gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Van deze volmacht dient te blijken uit een 

rechtsgeldig ondertekend schriftelijk stuk dat (ingeval het om Participanten gaat) uiterlijk zeven (7) dagen voor de Vergadering door de Beherend Vennoot dient te zijn 

ontvangen.

8.13  Alle besluiten, met uitzondering van de hierna in dit lid vermelde, worden door de Participanten genomen met een meerderheid van zesenzestig procent (66%) van de door 

de Participanten uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal. Een besluit tot schorsing of ontslag van de Beherend Vennoot en/of de Bewaarder, onder 

gelijktijdige benoeming van een opvolgende Beherend Vennoot en/of Bewaarder, dient te worden genomen met unanieme stemmen in een Vergadering waarin Participanten 

die rechthebbende zijn op tenminste vijfenzeventig procent (75%) van de uitstaande Participaties aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien de Beherend Vennoot wordt 

geschorst of ontslagen dient door de Vennootschap aan de Beherend Vennoot een onmiddellijk opeisbare vergoeding te worden betaald van zevenenhalf procent (7,5%) over 

het door de Participanten bijeengebrachte vermogen.

8.14  Participanten en de Beherend Vennoot kunnen alle besluiten ook buiten Vergadering nemen. Een zodanig besluit kan uitsluitend worden genomen, indien alle Participanten 

en de Beherend Vennoot zich schriftelijk ten gunste van het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en 

ontvangen bericht (waaronder ook begrepen per e-mail) geldt eveneens als een schriftelijk uitgebrachte stem.

8.15  Van het besluit, als bedoeld in 8.14 maakt de Beherend Vennoot in het notulenregister melding. Die vermelding wordt in de eerstvolgende Vergadering door de voorzitter 

voorgelezen. Bovendien worden de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister bewaard en wordt zodra het besluit is genomen, 

daarvan schriftelijk aan alle Participanten mededeling gedaan.

9. Boekjaar en jaarrekening en halfjaarberichten

9.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

9.2  Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar wordt door de Beherend Vennoot een jaarrekening voor de Vennootschap opgemaakt, bestaande uit een balans, 

een winst  en verliesrekening en een toelichting die worden ingericht conform het bepaalde in de op de Beherend Vennoot en de Vennootschap toepasselijke wet- en 

regelgeving voor onder toezicht staande beleggingsinstellingen.

9.3  De jaarrekening wordt binnen vier maanden na afloop van het boekjaar door de Participanten en de Beherend Vennoot gezamenlijk vastgesteld in of buiten een 

Vergadering.

9.4 De Beherend Vennoot verleent aan een accountant de opdracht tot controle van de jaarrekening van de Vennootschap.

9.5  Halfjaarlijks binnen twee maanden na het verstrijken van het halfjaar wordt door de Beherend Vennoot een halfjaarbericht voor de Vennootschap opgemaakt en gepubliceerd 

dat wordt ingericht conform het bepaalde in de op de Beherend Vennoot en de Vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving voor onder toezicht staande 

beleggingsinstellingen.

10. Winst en verlies

10.1  De Beherend Vennoot ontvangt ten laste van de winst een jaarlijkse vergoeding voor de door hem voor de Vennootschap verrichte werkzaamheden. De resterende winst 

wordt aan de Participanten uitgekeerd, zodra het resultaat naar het uitsluitende oordeel van de Beherend Vennoot omvangrijk genoeg is, tenzij de Vergadering besluit tot 

reservering van (een gedeelte van) de winst. De betaalbaarstelling van uitkeringen aan de Participanten, de samenstelling van de uitkering, alsmede de wijze van 

betaalbaarstelling zal worden bekend gemaakt aan het adres van iedere Participant en zal worden gepubliceerd op de website van de Beherend Vennoot.

10.2 De Participanten zijn in de winst en in het verlies gerechtigd naar rato van hun aandeel in het kapitaal van de Vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 6.5.

11. Uittreding van Participanten

11.1  De Fondsovereenkomst, Fondsvoorwaarden en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden ten aanzien van een Participant beëindigd met ingang van de datum 

waarop zich een of meer van de onderstaande gebeurtenissen voordoen:
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 (a)  indien een Participant het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen verliest als gevolg van onder curatele stelling en de aanstelling van een professionele 

bewindvoerder als bedoeld in artikel 1:380 Burgerlijk Wetboek;

 (b)  indien een Participant surseance van betaling, een schuldsaneringsregeling of zijn faillissement aanvraagt of het faillissement tegen de Participant wordt 

uitgesproken;

 (b) indien de overeenkomst(en) met de Participant door de andere Participanten en de Beherend Vennoot wordt opgezegd;

 (c) ingeval van overdracht door een Participant van al zijn Participaties voor de beëindiging en/of vereffening van de Vennootschap;

 (d) door ontbinding van een Participant (rechtspersoon).

11.2  Voor opzegging, bedoeld in 11.1, sub (c), is een unaniem besluit door de Vergadering vereist. Opzegging, bedoeld in 11.1, sub (c), kan slechts geschieden wegens gewichtige 

redenen. Hieronder worden verstaan redenen in de zin van artikel 7a:1684 Burgerlijk Wetboek. Opzegging kan slechts geschieden onder opgave van redenen tegen het einde 

van het boekjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

11.3  De Fondsovereenkomst, Fondsvoorwaarden en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden ten aanzien van een Participant tevens beëindigd bij overlijden van een 

Participant (natuurlijk persoon), tenzij:

 (a)  al zijn Participaties binnen een termijn van zes maanden na het overlijden van de Participant zijn toebedeeld en zijn overgegaan aan één persoon, mits deze persoon 

de erfgenaam van de overleden Participant is. Hield de overleden Participant meerdere Participaties, dan worden onder de persoon ook meerdere personen begrepen, 

indien aan ieder van die personen ten minste één Participatie is toebedeeld; of

 (b)  Alle Participaties binnen een termijn van zes maanden na het overlijden van de Participant zijn toebedeeld aan de persoon, aan wie de Participaties zijn gelegateerd. 

Hield de overleden Participant meerdere Participaties, dan worden onder de persoon ook meerdere personen begrepen, indien aan ieder van die personen ten minste 

één Participatie is gelegateerd en toebedeeld; of

 (c)  Binnen zes maanden na het overlijden aan de Beherend Vennoot een volmacht wordt overhandigd waarin een persoon, zijnde een Participant of een rechthebbende, 

door de gezamenlijke rechthebbenden tot de onverdeelde nalatenschap van de overleden Participant onherroepelijk wordt gemachtigd de rechten van de overleden 

Participant uit te oefenen. Het vorenstaande houdt op te gelden, als gevolg waarvan de in de aanhef van dit artikellid bedoelde overeenkomsten alsnog worden 

beëindigd, op het tijdstip dat Participaties van de overleden Participant overgaan dan wel worden toebedeeld, tenzij dit (afgezien van de daarin genoemde termijn) 

geschiedt in overeenstemming met het hiervoor sub (a) of sub (b) bepaalde. In zulke gevallen zullen de overeenkomsten worden voortgezet met die erfgenaam (als 

bedoeld in sub (a)), met die legataris (als bedoeld sub (b)) of met de gezamenlijke rechthebbenden (als bedoeld sub (c)).

 (d)  De rechten van de overleden Participant worden opgeschort totdat de Participaties overgaan of zijn toebedeeld (als bedoeld sub (a) of sub (b)) of de volmacht aan de 

Beherend Vennoot is overhandigd (als bedoeld sub (c)).

12. Voortzetting/Ontbinding

12.1  Indien de Fondsovereenkomst, Fondsvoorwaarden en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten ten aanzien van een Participant worden beëindigd, wordt er door de 

Beherend Vennoot een oproep gedaan tot het houden van een buitengewone Vergadering in welke Vergadering, op de wijze als bedoeld in artikel 8 van deze overeenkomst, 

een besluit genomen dient te worden over het voortzetten dan wel het ontbinden van de Vennootschap. De Vergadering wordt gehouden binnen drie maanden na het 

uittreden.

12.2  Indien de Vergadering besluit tot voortzetting van de Vennootschap, zijn de overige Participanten verplicht de activa van de Vennootschap over te nemen, onder de 

verplichting alle  passiva van de Vennootschap voor hun rekening te nemen tot het beloop van hun aansprakelijkheid en draagplicht uitgaande van de som na de overname 

van de verplichtingen van de uittredende Participant. De verblijvende Participanten zijn voorts verplicht aan de uittredende Participant of diens rechtverkrijgenden de 

waarde van de Participaties uit te keren volgens een per de dag van zijn uittreden op te maken balans, daaronder begrepen het hem toekomende aandeel in de tot de 

balansdatum gemaakte winst verminderd met de reeds aan hem uitgekeerde vergoedingen. Op deze balans zullen de activa en passiva volgens de marktwaarde worden 

gewaardeerd. De uitkering dient te geschieden uiterlijk twaalf maanden na het uittreden vermeerderd met rente verschuldigd vanaf de dag van uittreding tot de dag van 

betaling gelijk aan de Depositorente van de Europese Centrale Bank tegen het tarief geldend per het einde van het betreffende boekjaar waarin de Participant uittrad 

vermeerderd met een opslagpercentage van vijfenzeventig/honderdste procent (0,75%).

12.3  Indien de Vergadering besluit tot ontbinding van de Vennootschap, is de Vennootschap ontbonden per de datum in het besluit vermeld, en zal het vermogen van de 

ontbonden Vennootschap worden vereffend door de Beherend Vennoot. Het besluit tot ontbinding en de procedure van vereffening van het vermogen van de Vennootschap 

wordt genomen respectievelijk verloopt conform het bepaalde in artikel 16. 

12.4  De Participanten die de Vennootschap voortzetten hebben het recht dat te doen onder de naam van de Vennootschap. Een uitgetreden Participant mag geen werkzaamheden 

uitoefenen die concurreren met die van de Vennootschap of de naam van de Vennootschap in het rechtsverkeer gebruiken.

13. Administratie – Informatieverstrekking -- Communicatie

13.1 De administratie van de Vennootschap wordt beheerd door de Beherend Vennoot. 

13.2  Alle Participanten, evenals diens rechtverkrijgenden, hebben steeds het recht op inzage in de administratie. Participanten mogen een deskundige aan te wijzen om namens 

de Participant deze inzage te hebben. Een Participant (of de aangewezen deskundige) mag van de administratie op zijn kosten kopieën en uittreksels maken, doch alleen 

voor zover deze stukken betrekking hebben op de periode gedurende welke de Participant deelnam aan de Vennootschap.
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13.3  De Beherend Vennoot is gehouden om de Fondsvoorwaarden, de jaarrekening van de Vennootschap, de halfjaarberichten van de Vennootschap en alle andere informatie 

betreffende de Vennootschap die krachtens bepalingen van wet- en regelgeving openbaar gemaakt dient te worden te publiceren op de website van de Beherend Vennoot. 

Vergelijkbare verplichtingen tot publicatie bestaan voorts ter zake van de financiële gegevens en andere informatie betreffende de Beherend Vennoot en de Bewaarder.

13.4  De Beherend Vennoot zal (met uitsluiting van de verplichting om andere vormen van communicatie te gebruiken) mededelingen, oproepingen en andere informatie 

verzenden aan de Participanten aan het door de Participanten opgegeven adres. Participanten kunnen opteren voor uitsluitende communicatie via de e-mail of via een door 

de Beherend Vennoot ter beschikking gestelde beveiligde web-based elektronische omgeving. Opteren de Participanten voor een dergelijke wijze van communicatie, dan 

ontslaat dat de Beherend Vennoot van de verplichting om ook door middel van fysieke schriftelijke stukken kosteloos mededelingen aan de desbetreffende Participant te 

doen.

14. Wijziging overeenkomst

14.1  De Fondsovereenkomst, de Fondsvoorwaarden en andere uit hoofde daarvan gesloten nadere overeenkomsten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de 

Vergadering genomen met een meerderheid van zesenzestig procent (66%) van de door de Participanten uitgebrachte stemmen en de stem van de Beherend Vennoot, 

ongeacht het vertegenwoordigde commanditaire kapitaal.

14.2  Een voorstel tot wijziging van de Fondsovereenkomst, de Fondsvoorwaarden en andere uit hoofde daarvan gesloten nadere overeenkomsten wordt eerst aan de Participanten 

gedaan door toesturen van het voorstel te samen met een toelichting aan het adres opgegeven door de Participanten. Het voorstel en de toelichting worden tevens en 

tegelijkertijd met de verzending van de mededeling op de website van de Beherend Vennoot gepubliceerd. De Autoriteit Financiële Markten wordt tegelijkertijd met 

publicatie van het voorstel en de toelichting hiervan in kennis gesteld.

14.3  Indien door de wijziging van de Fondsovereenkomst, de Fondsvoorwaarden en andere uit hoofde daarvan gesloten nadere overeenkomsten rechten of zekerheden van de 

Participanten worden verminderd of lasten aan de Participanten worden opgelegd kan de wijziging niet eerder in werking treden dan één maand na de publicatie van het 

voorstel als bedoeld in 14.2. Participanten hebben het recht tot uittreding voor de inwerkingtreding van de wijziging zolang aan het bepaalde in artikel 11.1 onder (c) is 

voldaan. Individuele uittreding van een Participant naar aanleiding van een voorgenomen wijziging van de overeenkomsten kan derhalve uitsluitend plaatsvinden indien 

de overige Participanten daarmee instemmen, een en ander conform de in artikel 11.1 onder (c) bedoelde procedure.

14.4  Het bepaalde in artikel 14.3 is van dienovereenkomstige toepassing indien de wijziging van de Fondsovereenkomst, de Fondsvoorwaarden en andere uit hoofde daarvan 

gesloten nadere overeenkomsten tot gevolg heeft dat het beleggingsbeleid van de Vennootschap wordt gewijzigd.

15. Geschillen

Alle geschillen in verband met de uitleg of nakoming van de Fondsovereenkomst of de Fondsvoorwaarden dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, 

worden via de interne klachten procedure van Beherend Vennoot voorgelegd aan de directie van de Beherend Vennoot. Indien de klacht door de directie wordt afgewezen kan men 

zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (“KiFID”). KiFID zal de klacht pas in behandeling nemen nadat de interne klachtenprocedure bij de 

Beherend Vennoot is doorlopen. Na de bindende beslissing van KiFID kan het geschil worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep. Als alternatief kunnen geschillen tevens 

worden beslecht door arbitrage of door een bindend advies in overeenstemming met het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), onverminderd de rechten van de 

Participanten als bedoeld in de eerste en tweede zin van deze bepaling. 

16. Ontbinding van de Vennootschap -- Vereffening

16.1 De Vennootschap wordt na ontbinding van de overeenkomst tussen de Participanten en de Beherend Vennoot vereffend door de Beherend Vennoot.

16.2  Ontbinding en vereffening kan slechts plaatsvinden (i) door het verstrijken van de termijn van de Fondsovereenkomst, tenzij deze termijn wordt verlengd of (ii) door een 

besluit van de Participanten en de Beherend Vennoot in een daartoe opgeroepen Vergadering dat dient te worden genomen met een meerderheid van zesenzestig procent 

(66%) van de door de Participanten uitgebrachte stemmen te zamen met de stem van de Beherend Vennoot, ongeacht het vertegenwoordigde commanditaire kapitaal.

16.3  De Beherend Vennoot vangt onmiddellijk na het verstrijken van de in 16.2 onder (i) bedoelde termijn of na het genomen besluit als bedoeld in 16.2 onder (ii) de 

vereffeningswerkzaamheden aan. De kosten voor deze werkzaamheden gelden als schuld van de Vennootschap en worden met voorrang voldaan voor enige uitkering aan 

de Participanten. De vereffening van het vermogen van de Vennootschap geschiedt binnen één (1) jaar na de aanvang van de werkzaamheden op de in de vorige zin 

bedoelde datum, behoudens in het geval er zwaarwichtige redenen zijn om de termijn van de vereffening te verlengen. Onder zwaarwichtige redenen wordt in elk geval 

verstaan zodanige marktomstandigheden dat de vereffening van het vermogen van de Vennootschap voorzienbaar zal resulteren in een verlies voor de Vennootschap nadat 

alle crediteuren van de Vennootschap die vorderingen op de Vennootschap hebben ingevolge het beheer en de bewaring van het vermogen van de Vennootschap (waaronder 

tevens wordt verstaan de vorderingen van de Beherend Vennoot ter zake van het uitgeoefende beheer) uit de vereffeningsopbrengst zijn voldaan.

16.4  Zolang de vereffening van het vermogen voortduurt, zijn de Participanten en de Beherend Vennoot aan de Fondsovereenkomst, de Fondsvoorwaarden en andere ingevolge 

daarvan gesloten nadere overeenkomsten verbonden als ware deze overeenkomsten niet ontbonden, tenzij bij het besluit van de Vergadering tot ontbinding van de 

Vennootschap wijziging van die overeenkomsten is overeengekomen ter regeling van de contractuele verhoudingen die gelden gedurende de vereffening.

16.5  Uit hetgeen na voldoening van de crediteuren van de Vennootschap is overgebleven van het vermogen van de ontbonden Vennootschap ontvangen de Participanten het 

saldo naar rato van de door hen gehouden Participaties.
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BIJLAGE BIJ FONDSVOORWAARDEN WESTPLAN BELEGGINGSFONDSEN
JUNI 2012

Voor de navolgende Westplan Beleggingsfondsen gelden, naast de specifieke Fondsovereenkomst die wordt gesloten voor ieder individueel beleggingsfonds, de Fondsvoorwaarden als 

een onlosmakelijk geheel van het geheel van rechten en verplichtingen tussen de Participanten:

Naam van het Westplan Beleggingsfonds Datum van inwerkingtreding rechten en 
verplichtingen tussen de Participanten

Overeenkomst beëindigd per

Westplan Rivermont Supermarkt Fonds C.V. [◆] juni 2012
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Bijlage D - Concept Overeenkomst van Beheer en Bewaring Westplan Wft Belegginginstellingen

ONDERGETEKENDEN:

 (I)  De naamloze vennootschap Westplan Beheerder N.V., statutair gevestigd en kantoor houdend te (2161 KS) Lisse aan de Haven 3b, ingeschreven in het Handelsregister 

beheerd door de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 54436028 (hierna de “Beheerder”); en

 (II)  De Stichting Westplan Investors Trustaccount, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2161 KS) Lisse aan de Haven 3-b, ingeschreven in het Handelsregister 

beheerd door de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 28093394 (hierna de “Bewaarder”),

OVERWEGENDE:

 (a)  Beheerder is een beheerder in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (“Wft”) die ten tijde van ondertekening van deze overeenkomst een vergunning 

heeft aangevraagd uit hoofde van artikel 2:65 Wft;

 (b)  Bewaarder is van de Beheerder onafhankelijke rechtspersoon die de werkzaamheden als bewaarder verricht voor verschillende (al dan niet onder toezicht staande) 

beleggingsinstellingen en vervult deze werkzaamheden onder meer uit hoofde van artikel 4:42 Wft wat betreft de beleggingsinstellingen die van tijd tot tijd op grond 

van artikel 4:50 Wft zullen worden aangemeld;

 (c) Deze overeenkomst is de schriftelijke overeenkomst tussen Beheerder en Bewaarder als bedoeld in artikel 4:43 Wft;

 (d)  In deze overeenkomst worden de vereisten uit de wet- en regelgeving opgenomen en, waar dat van toepassing is, wordt een regeling getroffen voor al die gevallen 

waar dat nodig is in verband met bestaande overeenkomsten van beheer en bewaring waar Bewaarder partij is in verband met de bewaarwerkzaamheden voor niet onder 

toezicht staande beleggingsinstellingen,

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

1 Reikwijdte en doel overeenkomst

1.1  De Beheerder geeft hiermee aan de Bewaarder opdracht tot het bewaren van de vermogensbestanddelen die toebehoren aan de beleggingsinstellingen vermeld op de in 

Bijlage I opgenomen lijst van beleggingsinstellingen (“Wft Beleggingsinstellingen”) waarvoor de regels uit de Wft en bij of krachtens de Wft vastgestelde regelgeving van 

toepassing is. De Bewaarder aanvaardt deze opdracht gegeven door de Beheerder.

1.2 De Bewaarder zal bij het vervullen van de bewaarwerkzaamheden (uitsluitend) in het belang van de deelnemers van de beleggingsinstellingen optreden.

2 Waarborgen voor de vermogensscheiding

2.1  In het kader van de werkzaamheden van de Bewaarder kunnen één of meerdere bankrekeningen op naam van de Bewaarder worden geopend. Voor de verwerking van 

inkomsten en uitgaven van iedere Wft Beleggingsinstelling wordt een afzonderlijke bankrekening geopend waarop contante middelen voor de deelnemers van de Wft 

Beleggingsinstellingen worden geadministreerd.

2.2  De Bewaarder draagt zorg voor de ontvangst van de bedragen die de deelnemers dienen in te brengen in de desbetreffende Wft Beleggingsinstellingen. De Bewaarder zal de 

ontvangen gelden doorbetalen aan de desbetreffende entiteiten waarin de Wft Beleggingsinstelling investeert alsmede zal de Bewaarder zorg dragen voor afdracht van 

gemaakte kosten door de betrokken entiteiten van de Westplan groep.

2.3 Beschikkingshandelingen betreffende de op naam van de Bewaarder gestelde bankrekeningen zijn uitsluitend toegestaan met medewerking van de Beheerder.

2.4  De vermogensrechten, rechten van deelneming, aandelen of andere financiële instrumenten (in de zin van artikel 1:1 Wft) en al dan niet naar buitenlands recht waarin de 

Wft Beleggingsinstelling participeert en enige andere activa die aan een Wft Beleggingsinstelling toebehoren staan steeds op naam van de Bewaarder. De Bewaarder kan 

over zodanige rechten, rechten van deelneming, aandelen of financiële instrumenten of andere activa niet beschikken zonder medewerking van de Beheerder.

2.5  De Bewaarder zal de in bewaring gegeven activa slechts afgeven aan de Beheerder indien de Beheerder een schriftelijke verklaring aan de Bewaarder heeft verschaft waaruit 

blijkt dat afgifte wordt verlangd in verband met de regelmatige uitoefening van de beheerfunctie. 

2.6  Ter toetsing van de regelmatigheid als bedoeld in artikel 6 zal de Beheerder een jaarlijkse begroting opstellen voor iedere Wft Beleggingsinstelling en iedere andere 

beleggingsinstelling (“Begroting”) waarin, onder meer, zijn opgenomen (i) de beheerkosten en de kosten van de beleggingsinstelling en  (ii) een liquiditeitsprognose. Ieder 

voorstel tot beschikking over activa en iedere beleidswijziging die afwijkt van de uitgangspunten van de Begroting dient door de Beheerder en de Bewaarder te worden 

goedgekeurd. Deze procedure geldt zowel voor de Wft Beleggingsinstellingen als andere beleggingsinstellingen waar de de Bewaarder bewaarwerkzaamheden verricht.

2.7  De Beheerder is bij deze uitdrukkelijk en onherroepelijk gemachtigd van de in artikel 2.1 vermelde rekeningen ten name van de Bewaarder naar haar eigen rekeningen die 

bedragen over te maken, welke aan de Beheerder toekomen uit hoofde van alle aan haar toekomende vergoedingen in het kader van de uitgevoerde werkzaamheden als 

Beheerder. Deze onttrekkingen dienen steeds conform de Begroting te zijn.
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3 Overige waarborgen

3.1  De Bewaarder is verantwoordelijk om te bewaken dat geen van de Wft Beleggingsinstellingen waaromtrent de Bewaarder werkzaamheden verricht of één van de 

beleggingsinstellingen die niet aan toezicht zijn onderworpen een beleggingsbeleid heeft waardoor een reëel risico bestaat dat het vermogen van de desbetreffende 

beleggingsinstelling (al dan niet Wft Beleggingsinstelling) ontoereikend zal zijn voor voldoening van de vorderingen als bedoeld in artikel 4:45 lid 1 Wft. In artikel 4:45 

lid 1 Wft worden genoemd de schulden die verband houden met het beheer en het bewaren van de beleggingsinstellingen en schulden uit hoofde van de rechten van 

deelneming (van deelnemers)). In het geval als gevolg van het gevoerde beleggingsbeleid van een beleggingsinstelling de aansprakelijkheid van één of meer van de 

deelnemers verder strekt dan de bedragen van de deelneming of indien er aansprakelijkheden kunnen ontstaan voor de beleggingsinstelling uit hoofde van vreemd 

vermogen financiering, dan zal de Bewaarder een aanstelling als bewaarder weigeren en zal de Beheerder een afzonderlijke rechtspersoon oprichten die als bewaarder voor 

die beleggingsinstelling zal optreden.

3.2  Indien door de Beheerder een voorstel wordt gedaan tot wijziging van de voorwaarden van deelneming door deelnemers in een Wft Beleggingsinstelling, zal dit voorstel 

gezamenlijk met de Bewaarder worden gedaan.

3.3 De Beheerder zal de Bewaarder steeds informeren over alle belangrijke zaken die de door hem beheerde Beleggingsinstellingen betreffen.

4  Exit transactie Wft Beleggingsinstelling

4.1  Indien de Beheerder voorstelt de vermogensrechten, rechten van deelneming, aandelen of andere financiële instrumenten (in de zin van artikel 1:1 Wft) en al dan niet naar 

buitenlands recht waarin een Wft Beleggingsinstelling participeert en enige andere activa die aan een Wft Beleggingsinstelling toebehoren aandeel te vervreemden of te 

bezwaren, en daaromtrent overeenstemming heeft bereikt met een derde, dient de Beheerder een kopie van de (concept)overeenkomst te zenden aan de Bewaarder.

4.2  De Bewaarder zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van genoemde overeenkomst aan de Beheerder schriftelijk berichten of de voorgenomen (verkoop)

transactie wordt uitgevoerd. Daartoe zullen steeds de procedures van de voorwaarden tussen Beheerder en deelnemers in de Wft Beleggingsinstellingen (of indien van 

toepassing) de statuten van die Wft Beleggingsinstelling in acht worden genomen.

4.3 De Beheerder zal, indien gewenst, aan de Bewaarder nadere informatie verschaffen omtrent de voorgenomen verkooptransactie.

4.4  Nadat de vereiste goedkeuringen in het kader van een verkoop zijn verkregen en de verkooptransactie doorgang vindt houdt de Bewaarder toezicht op de door betrokken 

entiteiten in de Westplan groep op te stellen berekeningen voor gemaakte kosten, de berekening van de rangorde van uitkering van vrijgekomen middelen als gevolg van 

de verkooptransactie en de uitkeringen van netto bedragen aan de deelnemers van de desbetreffende beleggingsinstelling.

5  Aansprakelijkheid Bewaarder

  De Bewaarder is aansprakelijk ten opzichte van alle deelnemers in beleggingsinstellingen voor de schade die de deelnemers hebben geleden voor zover de schade het gevolg 

is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn verplcihtingen uit hoofde van de wet of deze overeenkomst. Deze aansprakelijkheid geldt onvermiderd 

in gevallen waarin de activa van de bveleggingsinstelling door de Bewaarder bij een derde in bewaring zijn gegeven.

6 Overige bepalingen

6.1  De Beheerder voert de boekhouding en administratie van de Bewaarder. Met deze gegevens zal de Beheerder jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar 

jaarrekening van de Bewaarder (doen) opmaken.

6.2  De Beheerder en de Bewaarder verplichten zich tot inachtneming van de vertrouwelijkheid van gegevens die hen in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden 

bekend worden. Deze verplichting staat niet aan de toegang door de Autoriteit Financiële Markten van gegevens betreffende de Beheerder of de Bewaarder of de Wft 

Beleggingsinstellingen in de weg.

6.3  De Beheerder verplicht zich om na het beëindigen, om welke reden dan ook, van deze overeenkomst, alle boeken, correspondentie en andere bescheiden die zij in verband 

met haar taken onder zich mocht hebben, op eerste verzoek van de Bewaarder af te geven aan de Bewaarder.

7 Beëindiging van de overeenkomst

7.1  Indien een der partijen niet of niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar uit de onderhavige overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede 

in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van (een onderneming van) een partij, hebben de andere partijen het recht, na de overige 

partijen hiervan bij aangetekend schrijven in kennis gesteld te hebben, de onderhavige overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, 

zonder dat zij deswege tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten.

7.2  In geval van toerekenbaar tekortschieten van een partij dient deze partij door middel van een aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, met de sommatie om 

binnen twee (2) weken alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

7.3  Iedere partij is altijd bevoegd deze overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar te rekenen vanaf de eerstvolgende 

vergadering van deelnemers. Indien de opzeggende partij een commanditaire vennootschap is, dient een dergelijk besluit unaniem te zijn.
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8 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit de interpretatie of nakoming van deze overeenkomst zullen steeds (met 

uitsluiting van andere bevoegde rechters) worden voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag, onverminderd de rechten van partijen tot het verzoeken van voorlopige 

voorzieningen bij de daartoe meest aangewezen rechter en onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.

 

WAS GETEKEND TE LISSE OP 19 JANUARI 2012,

Westplan Beheerder N.V.

Door: T.J. Ulrich 

Stichting Westplan Investors Trustaccount

Door: C. Driebergen

 N.G. van Duijn
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