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Rente uitkering elk kwartaal!

Obligatie Klasse Looptijd Jaarrente Eff.rente Winstdeling Max.winstdeling IRR

€ 4.450 A4 9 jaar 5,25% 5,35% 30,0% € 1.335 7,82%

€ 10.000 A10/3 3 jaar 5,50% 5,61% n.v.t. n.v.t. 5,61%

€ 10.000 A10/9 9 jaar 6,00% 6,14% 10,0% € 1.000 6,99%

€ 17.500 A17 9 jaar 6,25% 6,40% 12,5% € 2.188 7,44%

€ 25.000 A25 9 jaar 6,50% 6,66% 15,0% € 3.750 7,89%

€ 50.000 A50 9 jaar 6,75% 6,92% 20,0% € 10.000 8,52%

€ 50.000 (DA) DA-50 9 jaar 6,50% 6,66% 25,0% € 12.500 8,65%



Bedrijfsfilosofie Schild Holland Fonds N.V.

Deze Prospectus informeert u over het investeren in vastgoedobligaties in Stichting Schild Duitsland Winkel 
Vastgoed, in deze Prospectus ook aangeduid als de Uitgevende Instelling alsmede de Vastgoedeigenaar.
Het initiatief voor het oprichten van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is genomen door Schild Holland 
Fonds N.V.

Schild Holland Fonds N.V. heeft als doelstelling het structureren van hoogwaardige vastgoedfondsen die de 
Obligatiehouders een aantrekkelijk rendement bieden en de meeste zekerheid geven op de terugbetaling van de 
ingelegde gelden.
Door te beleggen op de beste locaties en in hoogwaardige gebouwen wordt een optimale situatie gecreëerd 
om solvabele huurders aan te trekken en te behouden. Dankzij de gunstige locatiefactoren zijn huurders bereid 
marktconforme huurprijzen te betalen en langdurige huurverplichtingen aan te gaan. Hierdoor zal bij verkoop 
van het object een hoge prijs kunnen worden behaald hetgeen de basis vormt voor de winstdeling aan de 
Obligatiehouders.
Het is onze ambitie dit fonds, gebaseerd op de mooiste en beste locaties van Duitsland een bloeiende toekomst 
te geven, waardoor een goede financiële basis ontstaat om de couponrente en winstdeling op de Obligaties te 
kunnen betalen.

De expertise die Schild Holland Fonds N.V. in de afgelopen 25 jaar in Nederland heeft opgebouwd op 
het gebied van consultancy, projectmanagement, vastgoedbeheer en beleggingen ten behoeve van o.a. 
arbeidsvoorziening, Riagg, politie, het Wereld Natuur Fonds, revalidatie instituten, thuiszorgorganisaties, 
ROC’s en Opleidingsinstituut de Baak, zet zij nu ook in ten dienste van de vastgoedfondsen. In Schild Holland 
Fonds N.V. zijn de werkzaamheden met betrekking tot financiering en vastgoedemissies ondergebracht en 
met haar ruime ervaring in het structureren van commanditaire vennootschappen en obligatiefondsen voor 
de vastgoedsector vormt Schild Holland Fonds N.V. een betrouwbare en solide partner gedurende de gehele 
looptijd van uw belegging.

Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is een groeifonds en uitsluitend opgericht ter exploitatie van 
winkelobjecten in Duitsland.

Hilversum, mei 2009
D. van Dijck, directeur
 

Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed
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Meer informatie vindt u op www.schildhollandfonds.nl
De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Ten aanzien van toekomstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico’s en onzekerheden inhouden, aangezien ze 

betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen.
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Initiatiefnemer
Schild Holland Fonds N.V.
Utrechtseweg 63, 1213 TL Hilversum
035 – 655.25.25

Uitgevende Instelling
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed
Utrechtseweg 63, 1213 TL Hilversum

Beheerder en asset manager 
SHF Real Estate B.V.
Utrechtseweg 63, 1213 TL Hilversum

Vastgoedeigenaar
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed
Utrechtseweg 63, 1213 TL Hilversum

Trustee 
Stichting Obligatiehouders SDF 
Utrechtseweg 63, 1213 TL Hilversum

Accountant
Deloitte Accountants B.V. 
Orteliuslaan 1041, 3502 GD Utrecht

Notaris
Notare Westhoff & Dr. Braunfels
Königsallee 31, 40212 Düsseldorf, Duitsland 

Belastingadviseur Nederland
Deloitte Belastingadviseurs B.V.
Orteliuslaan 1041, 3502 GD Utrecht

Technisch- en bouwkundig adviseur
Euroland Projektierungen GmbH
Falkenried 88, 20251 Hamburg, Duitsland

Juridisch adviseur
CMS Derks Star Busmann
Mr. B.M. Teldersstraat 5
6842 CT Arnhem 
 
Fiscaal en juridisch adviseur Duitsland
Freshfields Bruckhaus Deringer
Feldmühleplatz 1, 40545 Düsseldorf, Duitsland

Betrokken partijen
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Introductie
De samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op de Prospectus. De Bijlagen en het inschrijfformulier 
maken onlosmakelijk deel uit van de Prospectus. Iedere beslissing om in deze investeringspropositie deel te  
nemen, moet zijn gebaseerd op de bestudering van de gehele Prospectus. Iedere belegger is zelf verant-
woordelijk voor zijn investeringsbeslissing. Uitgangspunt voor deze Prospectus is dat de Obligatiehouder in 
Nederland woonachtig c.q. gevestigd is en binnenlands belastingplichtig is.
In bijlage 5 van deze Prospectus zijn enkele begrippen gedefinieerd. In deze Prospectus beginnen de begrippen 
met een hoofdletter zodat u ze eenvoudig als zodanig kunt herkennen.

Indien een vordering met betrekking tot de informatie in de Prospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt 
gemaakt, dient de eiser in de procedure eventueel volgens de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese 
Unie voor de kosten van de vertaling van de Prospectus zorg te dragen voordat de vordering wordt ingesteld. Degenen  
die de samenvatting hebben opgesteld zijn uitsluitend aansprakelijk indien de samenvatting in samenhang met de 
andere delen van de Prospectus met opzet misleidend, onjuist of inconsistent is. Tenzij anders wordt vermeld zijn de 
weergegeven informatie, veronderstellingen en prognoses gebaseerd op de beschikbare informatie per mei 2009.

Omzetting
Met ingang van 20 juni 2008 is Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V., middels goedkeuring per 12 juni 2008 
van de rechtbank te Amsterdam, omgezet in de Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed. Schild Holland Fonds 
N.V. heeft zich door een gerenommeerd advocatenkantoor in Duitsland laten adviseren. De opinie ligt ter inzage 
ten kantore van Stichting Schild Holland Fonds N.V. Deze omzetting van een Naamloze Vennootschap naar een 
Stichting was noodzakelijk, in verband met een wijziging van de Belastingwetgeving in Duitsland per 1 januari 2008. 
De belastinghervorming, die op 1 januari 2008 in werking is getreden, impliceert op hoofdlijnen een beperking in 
de aftrekbaarheid van rente tot een bedrag van € 1.000.000 en in een verlaging van de vennootschapsbelasting 
van 25% naar 15%. Bij de opzet van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is rekening gehouden met deze 
aftrekbaarheid van rente (zowel hypotheekrente als couponrente).

Doelstelling
Het doel van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is door de aankoop, exploitatie en verkoop van 
vastgoed, dat aan de in deze Prospectus opgenomen selectiecriteria voldoet, een aan de risico’s van dit vastgoed 
gerelateerd beleggingsrendement te realiseren ten behoeve van de Obligatiehouders. 

Beleggingsbeleid
Het vastgoed zal geselecteerd worden op basis van de rendementsverwachtingen van Stichting Schild 
Duitsland Winkel Vastgoed. De gebruikelijke kanalen (zoals makelaars, beleggers, projectontwikkelaars en 
gebruikers) zullen worden benut om tot een geschikte en afgewogen vastgoedportefeuille te komen, die aan de 
rendementsverwachtingen voldoet. 

Het vastgoed zal voorafgaand aan de emissie worden geselecteerd en aangekocht. De panden zullen 
rechtstreeks aan Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed worden geleverd. 

Geografische focus
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed richt zich in alle regio’s in Duitsland op het verwerven van 
winkelcomplexen. Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed houdt daarbij rekening met de huidige 
economische en demografische ontwikkelingen. 

Beleggingscategorieën
Met het begrip beleggingscategorie wordt gedoeld op het soort vastgoed waarin door Stichting Schild Duitsland 
Winkel Vastgoed zal worden belegd. Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed richt zich bij de selectie en 
acquisitie van vastgoed hoofdzakelijk op winkels. 

Samenvatting1
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Ten einde flexibiliteit te hebben in het aankoopbeleid kan een zeer beperkt gedeelte van de vastgoedportefeuille 
bestaan uit andere beleggingscategorieën zoals kantoren of woningen. Deze ruimten zullen dan onderdeel 
uitmaken van een aangekocht winkelobject. 
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed streeft ernaar dat deze andere beleggingscategorieën niet meer dan 
20% (gemeten in huurinkomsten) van de totale vastgoedportefeuille van Stichting Schild Duitsland Winkel 
Vastgoed zullen uitmaken.

Het uitgangspunt is dat de minimale waarde per object circa € 4.000.000 en de maximale waarde per object 
circa € 18.000.000 bedraagt. In uitzonderlijke gevallen kan van deze uitgangspunten worden afgeweken. De 
bevoegdheid om af te wijken van deze uitgangspunten ligt bij Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed. Een 
overweging kan zijn dat Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed in de gelegenheid wordt gesteld een object 
te verwerven met een waarde die afwijkt van het vastgestelde uitgangspunt ten aanzien van de waarde van de 
objecten. Een dergelijk object kan een zodanige rendementsverwachting in zich dragen dat het een interessante 
aanvulling op de beleggingsportefeuille vormt. 

Aard van de vastgoedbeleggingen
De omvang van de objecten zal bestaan uit complexen van circa 5 tot circa 50 winkels, die gelegen zijn in het 
stadscentrum of wijkverzorgingscentra. Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed richt zich daarbij op (recente) 
nieuwbouw of volledig gerenoveerde (monumentale) winkelcomplexen. 

Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed zal alleen in nieuw te ontwikkelen winkelcomplexen beleggen indien 
en voor zover het zogeheten ‘turn-key’- projecten betreft, met andere woorden projecten waarbij Stichting 
Schild Duitsland Winkel Vastgoed geen ontwikkelingsrisico loopt. 

Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed richt zich met name op de aankoop van winkelcomplexen die 
(nagenoeg) geheel verhuurd zijn aan winkelbedrijven en winkelketens. Door de aard van het vastgoed, 
respectievelijk de huurders, ligt de nadruk vooral op een stabiele cash flow uit de netto huurinkomsten in relatie 
tot een gematigd risico, waarbij wordt gestreefd naar een positieve waarde ontwikkeling van het vastgoed op 
de langere termijn. Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed gaat uit van een maximale leegstand van 2% per 
jaar, te bewerkstelligen door actief beheer.

Door de markt intensief te bewerken en gebruik te maken van een uitgebreid relatienetwerk is Schild Holland 
Fonds N.V. steeds in staat aantrekkelijke objecten te vinden.

Omvang Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed
Er wordt gestreefd naar een totale fondsomvang van circa € 250.000.000. Stichting Schild Duitsland Winkel 
Vastgoed streeft er naar deze omvang te realiseren in een periode van 5 jaar vanaf de aanvangsdatum. Nadat 
de streefomvang is bereikt, zullen gedurende de resterende looptijd van Stichting Schild Duitsland Winkel 
Vastgoed in beginsel geen emissies meer plaatsvinden.

Financiering
De ambitie van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is de Objecten te financieren bij Duitse banken door 
middel van circa 60% ‘vreemd vermogen’ in de vorm van hypothecaire leningen en circa 40% in de vorm van 
obligatieleningen. Voor de tweede tranche bedraagt de hypothecaire geldlening 58% en de obligatielening 42%.

Rentebeleid
De rente van de hypothecaire geldlening voor deze tranche wordt vastgelegd voor een periode van 7 jaar. De 
financiering van het Object in Ilmenau is reeds voor 7 jaar vastgelegd met als geldverstrekker EuroHypo AG 
bank Stuttgart (rating Moody’s Aaa, Fitch AAA). 
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Voor de Objecten in Aken en Beilngries zijn de koopcontracten al getekend, zijn hypotheekoffertes ontvangen 
en wordt op dit moment onderhandeld over optimale condities. In de prognoseberekeningen is uitgegaan van 
de rentepercentages zoals aangegeven in de ontvangen hypotheekoffertes.
Na deze rentevaste periode van 7 jaar zal een beslissing genomen worden over de meest gunstige prolongatie. 
Dat zal bij een gelijkblijvende rente fixatie kunnen zijn, bij hogere rente kunnen op dat moment rente-
instrumenten worden gekocht om de hoogte te beperken. 

Emissies
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed zal telkens een vastgoedtranche emitteren met een minimale 
grootte van bij voorkeur circa € 18.000.000, waarvan circa 40% in de vorm van vastgoedobligaties zal worden 
uitgegeven. Elke volgende emissie zal in een nieuwe prospectus worden omschreven. De samenstelling van 
het vastgoed en de marktomstandigheden op het moment van emissie kunnen ertoe bijdragen dat van deze 
verhoudingen wordt afgeweken.

Duitsland
De sterk gestegen prijzen van vastgoed in Nederland vormden een goede aanleiding om de blik naar de 
oosterburen te richten. 
In vergelijking met Nederland zijn Duitse onroerend goed objecten nog relatief goedkoop en bovendien lopen 
de huurcontracten gemiddeld langer, is de opzeggingstermijn langer, de solvabiliteit van huurders beter, de 
betalingsmoraal hoger, de bouwkwaliteit uitstekend en de wijze van bewoning en gebruik zorgvuldig.

Gevoegd bij de sterke Duitse economie zijn deze overwegingen aanleiding geweest om de afgelopen jaren  
vastgoedfondsen samen te stellen met Duitse objecten. De opgedane ervaringen onderbouwen de veronder-
stelde uitgangspunten. Inmiddels hebben veel collega’s in binnen- en buitenland de Duitse vastgoedmarkt 
ontdekt, waardoor de prijzen stijgen en hoogwaardig vastgoed schaarser begint te worden.

Ook in Duitsland heeft de kredietcrisis toegeslagen. Al in oktober 2008 heeft de Duitse regering ter bestrijding 
van de crisis een aantal maatregelen genomen om de kapitaalmarkt te ondersteunen. Hiertoe is onder meer het 
SoFFin opgericht (Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung), een staatsfonds specifiek opgericht ten behoeve van 
stabilisering voor de financiële markt. Het SoFFin stelt financiële instellingen in staat tijdelijk hun kapitaal- en 
liquiditeitstekorten aan te vullen. Doel van het SoFFin is herfinancieringen op de kapitaalmarkt te bevorderen. Ten 
behoeve van bankgaranties is € 400 miljard ter beschikking gesteld evenals € 80 miljard voor individuele bancaire 
ondersteuning.De Duitse regering heeft verder besloten de komende 2 jaar de conjunctuur te stimuleren door € 50 
miljard uit de algemene middelen ter beschikking te stellen. Dit 2de Konjunktuurprogramma moet de investeringen 
in de infrastructuur en onderwijs versnellen en versterken. Centraal staat het veiligstellen van arbeidsplaatsen.

De vastgoedmarkt
De vooruitzichten ten aanzien van de Duitse winkelbeleggingsmarkt zijn volgens het Duitse onderzoeksbureau 
Feri (Feri Rating and research GmbH) positief, aangezien zowel de gemiddelde huur van winkels als de 
gemiddelde waarde van onroerend goed in Duitsland naar verwachting harder zal stijgen dan het gemiddelde 
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verwachte inflatieniveau. De kans op prijsdalingen is daarnaast in Duitsland beperkt. Uiteraard moet wel rekening 
gehouden worden met grote verschillen tussen regio’s in West Duitsland en het voormalige Oost Duitsland.

Het opkomende oostelijk deel van Duitsland (voormalige Oost Duitsland) kent in een aantal gebieden lokale 
groeicijfers waar veel landen jaloers op zouden zijn. Er zijn welvarende gebieden die met name van de sterk 
gestegen export profiteren, maar omdat de welvaart sterk verdeeld is in Duitsland, is een inventarisatie van de 
lokale markt voor ieder nieuw project noodzakelijk.

Investeringspropositie
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed biedt investeerders de mogelijkheid om door middel van Obligaties 
deel te nemen in de aankoop en exploitatie van winkelcomplexen in Duitsland.

In deze Prospectus wordt de uitgifte van de tweede tranche beschreven. Het fonds koopt en exploiteert in deze 
tranche 4 Objecten gelegen in Ilmenau aan de Markt, in Aken aan de Couvenstrasse, in Aken aan de Markt en aan 
de Eichstätterstrasse in Beilngries, allen gelegen in Duitsland. Huurders van de panden zijn voornamelijk winkelketens.

Het fonds richt zich op de particuliere en professionele belegger die een beleggingshorizon van 7 tot 10 jaar 
nastreeft met een beheerste waardegroei in relatie tot een beheerst risico.

Fondsinvestering
Onderstaand is de fondsinvestering bij de aankoop van de tweede tranche van het fonds weergegeven.

Juridische structuur
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. is opgericht op 5 september 2006 en aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Met ingang van 20 juni 2008 is de Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V., middels goedkeuring per 12 juni 
2008 van de rechtbank te Amsterdam, omgezet in de Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed.

Het is het voornemen om circa 7 jaar na de uitgiftedatum te starten met de verkoop van de vastgoedobjecten 
ten einde na 9 jaar alle vastgoedobjecten te hebben verkocht. Het behoort ook tot de mogelijkheden dat alle 
Objecten in Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed aan één andere partij in één transactie worden verkocht.
De Obligatiehouders zijn voor eventuele verliezen in beginsel niet verder aansprakelijk dan hun deelname.

Rendement en risico
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed beoogt bij deze tranche een uitkering van de couponrente te 
realiseren van respectievelijk 5,25%, 5,5%, 6,0%, 6,25%, 6,5% en 6,75% (enkelvoudig) op jaarbasis, 
berekend over een beleggingsperiode van respectievelijk, 3 en 9 jaar. Uitgangspunt is een terugbetaling van 
het ingelegde kapitaal na afloop van de verschillende beleggingsperiodes. De mogelijkheid bestaat om de 
beleggingsperiode te verlengen. De vaste couponrente op de Obligaties wordt op jaarbasis berekend en elk 
kwartaal uitgekeerd aan de Obligatiehouders. Daarnaast beoogt Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed een 
Indirect Rendement te behalen bij (tussentijdse) verkoop van de winkelcomplexen.

Beleggen in vastgoed brengt bepaalde risico’s met zich mee. Deze risico’s hebben onder meer betrekking op 
mogelijke leegstand, dalende huur- en vastgoedprijzen, insolvabiliteit van de huurder en stijgende rente. Voor een 
beschrijving van de risicofactoren verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van deze Prospectus. Niets in deze Prospectus 
mag worden beschouwd als een garantie voor rendement. Voor de gehele Prospectus geldt dat de waarde van 
een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Totale fondsinvestering € 29.430.000

Obligatielening € 12.500.000 Obligaties

Vreemd vermogen € 16.930.000 Hypothecaire geldlening
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Kerngegevens van de Obligaties
Er zijn in deze tranche 7 klassen Obligaties, variërend van respectievelijk € 4.450- (Klasse A-4), € 10.000 
(Klasse A-10/3 en A-10/9), € 17.500 (Klasse A-17), € 25.000 (Klasse A-25), en € 50.000 (Klasse A-50). 
Per klasse kan tot € 2.500.000 worden geëmitteerd, met uitzondering van klasse A-50 en DA-50 waarvoor 
geen beperking geldt. Klasse DA-50 is alleen voor de Duitse markt beschikbaar.

De looptijd van de verschillende obligatieklassen bedraagt 9 jaar, behoudens de obligatieklasse van € 10.000. 
Bij deze klasse is het, naast een looptijd van 9 jaar, mogelijk te kiezen voor een kortere looptijd, te weten 3 jaar. 
Alleen bij de obligatieklassen met een looptijd van 9 jaar (A-4, A10/9, A-17, A-25, A-50 en DA-50) zal, afhankelijk 
van de verkoopopbrengst van de Objecten, een winstdeling op de inleg kunnen worden uitgekeerd van respectieve-
lijk 30% bij de klasse A-4, 10% bij de klasse A-10/9, 12,5% bij de klasse A-17, 15% bij de klasse A-25, 20% bij de 
klasse A-50 en 25% bij de klasse DA-50. De meerdere winst komt toe aan Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed.

Het verwachte maximaal rendement is in onderstaande tabel weergegeven. 

Asset management
Onder asset management verstaat SHF Real Estate B.V. het totaal aan maatregelen, dat gericht is op een 
optimaal vastgoedrendement. Het asset management van de Objecten zal worden uitgevoerd door SHF Real 
Estate B.V. SHF Real Estate B.V. zal daarbij samenwerken met Duitse vastgoedbeheerders, die voornamelijk 
worden ingezet voor het operationele beheer.  Hierover worden concrete werkafspraken gemaakt tussen SHF 
Real Estate B.V. en de Duitse beheerder. De Duitse beheerder krijgt slechts beperkte mandaten. SHF Real Estate 
blijft eindverantwoordelijk voor het beheer. Samenwerking met Duitse beheerders moeten altijd voldoen aan de 
vereisten zoals deze zijn vastgelegd in de Beheerovereenkomst (Bijlage 4). 

Trustee
De Trustee, Stichting Obligatiehouders SDF, is een onafhankelijke stichting die de gelden voortvloeiend uit 
de stortingen van de Obligatiehouders ontvangt. De Trustee, Stichting Obligatiehouders SDF, behartigt 
de belangen van de Obligatiehouders en zal die handelingen uitvoeren die bevorderlijk zijn voor de 
Obligatiehouders. Naast deze taak heeft het bestuur van de Trustee verregaande bevoegdheden in haar toezicht 
op het bestuur van de Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed. Zonder voorafgaande goedkeuring van de 
Stichting Obligatiehouders SDF kan het bestuur van de Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed bezwarende 
handelingen voor het fonds niet uitvoeren (Artikel 4 lid 2 Statuten Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed).

Fiscale behandeling
Indien en voor zover de feitelijke werkzaamheden van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed bestaan uit 
het beleggen van vermogen, uitsluitend in onroerende zaken waarvan het beheer wordt uitbesteed aan derden 
dan wel aan SHF Real Estate B.V., is Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed niet belastingplichtig voor de 
heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting. Dit is schriftelijk bevestigd door de Belastingdienst Utrecht-
Gooi/Kantoor Amersfoort waar Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed onder ressorteert. 

Obligatie Klasse Emissievergoeding Looptijd Jaarrente Eff.rente Winstdeling Max.winstdeling IRR

€ 4.450 A4 € 100 9 jaar 5,25% 5,35% 30,0% € 1.335 7,82%

€ 10.000 A10/3 2,5% 3 jaar 5,50% 5,61% n.v.t. nvt 5,61%

€ 10.000 A10/9 2,0% 9 jaar 6,00% 6,14% 10,0% € 1.000 6,99%

€ 17.500 A17 1,5% 9 jaar 6,25% 6,40% 12,5% € 2.188 7,44%

€ 25.000 A25 1,0% 9 jaar 6,50% 6,66% 15,0% € 3.750 7,89%

€ 50.000 A50 0,5% 9 jaar 6,75% 6,92% 20,0% € 10.000 8,52%

€ 50.000 ( DA) DA-50 5,0% 9 jaar 6,50% 6,66% 25,0% € 12.500 8,65%
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Het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland geeft aan Duitsland het recht van belastingheffing 
over de resultaten uit de Objecten, omdat deze in Duitsland gelegen zijn. Aldus zal de stichting in Duitsland 
belastingplichtig zijn voor de exploitatieresultaten en de verkoopresultaten uit het vastgoed.
Het Duitse kabinet, de Bondsdag (Duitse parlement) en de Bondsraad hebben per 1 januari 2008 een 
hervorming van het belastingstelsel aangenomen. Deze belastinghervorming impliceert op hoofdlijnen 
een beperking in de aftrekbaarheid van rente tot een bedrag van € 1.000.000 en een verlaging van de 
vennootschapsbelasting van 25% naar 15%.
Bij de opzet van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is ermee rekening gehouden dat de beperking van 
de aftrekbaarheid van rente niet op Nederlandse stichtingen van toepassing is. Schild Holland Fonds N.V. heeft 
zich inzake de belastingherziening laten adviseren door een gerenommeerd Duits advocatenkantoor en deze 
hebben bevestigd dat voor Stichtingen deze aftrek beperking waarschijnlijk niet van toepassing is.
Aangezien Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed nog geen definitieve aanslagen heeft gekregen van 
de Duitse belastingdienst inzake het boekjaar 2008 is er een onzekerheid, of de Duitse belastingdienst de 
zienswijze van Schild Holland met betrekking tot het niet toepassing zijn van de rente aftrek beperking voor 
Nederlandse stichtingen, zal volgen. 
Bij de berekeningen ten aanzien van de exploitatie en verkoopopbrengst is er voor de toepassing van de huidige 
Duitse vennootschapsbelasting vanuit gegaan, dat de vaste rente op zowel de hypothecaire lening als op de 
Obligaties alsmede de winstdeling op de Obligatie in het jaar van verkoop van de Objecten aftrekbaar zijn bij de 
berekening van de Duitse vennootschapsbelastinglast.
Het niet volgen van zienswijze inzake de aftrekbaarheid van renten door de Duitse belastingdienst en eventuele 
aanpassingen van het belastingstelsel kunnen een negatieve effecten hebben op de liquiditeitspositie en cash 
flow gedurende de looptijd van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed.  

Nederlandse particulieren dienen de gemiddelde waarde van hun Obligaties aan te geven in box 3. Dit houdt 
in dat zij per saldo over de gemiddelde jaarlijkse waarde van de Obligaties jaarlijks 1,2% inkomstenbelasting 
verschuldigd zijn. In bepaalde situaties zal de Obligatie niet in box 3 maar in box 1 kunnen vallen. Voor in 
Nederland woonachtige particuliere Obligatiehouders die de Obligatie tot hun ondernemingsvermogen 
(dienen te) rekenen, dan wel van de Obligatiehouders waarvan de Obligatie tot het resultaat uit overige 
werkzaamheden behoort, geldt dat het resultaat behaald met de Obligatie onderdeel vormt van de in box 1 
aan te geven inkomsten uit werk en woning. Vennootschappen en stichtingen zijn vennootschapsbelasting 
verschuldigd over de behaalde rendementen. Bovenstaande informatie is van algemene aard vormt geen advies 
over de specifieke persoonlijke situatie van de Obligatiehouder. 

Obligatiehouders die willen deelnemen in de Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed wordt geadviseerd 
overleg te voeren met de eigen fiscaal adviseur. Voor Duitse Obligatiehouders geldt de Duitse fiscale wetgeving. 
Potentiële Duitse investeerders wordt geadviseerd hun eigen adviseur te raadplegen alvorens te besluiten tot 
deelname.

Verhandelbaarheid
Vervreemding van een Obligatie is uitsluitend mogelijk overeenkomstig het bepaalde in de lening- en 
trustvoorwaarden (zie Bijlage 3 art. 1.9 van de Prospectus). De Obligatiehouder van Obligaties uit de klasse A-4 
tot en met klasse A-50 kan, onverminderd het in de wet ter zake bepaalde, een Obligatie slechts overdragen 
door middel van een notariële of onderhandse akte en mededeling daarvan aan de Trustee. De Obligatiehouder 
van Obligaties uit de klasse DA-50 kan een Obligatie slechts overdragen door middel van de opname, op de 
achterzijde van het obligatiebewijs, van een ondertekende verklaring van de overdrager dat de Obligatie is 
overgegaan op de daarbij genoemde verkrijger (endossement) en overdracht van het betreffende obligatiebewijs 
aan de verkrijger. De verkrijger dient kopie van de voor- en achterzijde van het obligatiebewijs te zenden aan de 
Trustee. Schild Holland Fonds N.V. kan de verkopende Obligatiehouder in contact brengen met een koper. 
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Bij tussentijds overlijden van een Obligatiehouder kan de Obligatie worden toebedeeld aan één persoon, mits 
deze persoon erfgenaam of legataris van de overleden Obligatiehouder is en daarvan schriftelijk mededeling 
aan de Stichting Obligatiehouders SDF is gedaan. 

Autoriteit Financiële Markten 
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed maakt voor de onderhavige aanbieding van Obligaties gebruik van 
de vrijstelling van art 53 lid 2 Vrijstellingsregeling Wft. Het vastgoedfonds is voor het aanbieden van effecten 
aan het publiek of het toelaten van effecten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende 
gereglementeerde markt niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat niet 
onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 
De Prospectus is niet onderworpen aan goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten. Bij de opzet van 
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks wordt 
potentiële deelnemers geadviseerd, mede in verband met hun specifieke omstandigheden, hun eigen (financiële 
en fiscale) adviseurs te raadplegen.

Inschrijving/deelname
De inschrijving start op het moment van uitbrengen van deze Prospectus en geschiedt door middel van het 
opsturen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en de daarbij behorende bescheiden.
Bij dit Prospectus zijn inschrijfformulieren bijgevoegd met doordrukmogelijkheid, zodat de inschrijver(ster) een 
kopie kan behouden t.b.v. de eigen administratie. Toewijzing vindt plaats binnen 3 dagen na ontvangst van een 
ondertekend inschrijfformulier.
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Inleiding 
Om investeringen, zoals in deze Prospectus beschreven, goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat de 
belegger zich bewust is van risico’s ten tijde van het opstellen van deze Prospectus. Alleen met een goed inzicht 
in de aspecten die de rentabiliteit van de belegging beïnvloeden, kan de belegger zich een verantwoord oordeel 
vormen. Aangezien de solvabiliteit en liquiditeit van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed afhankelijk 
zullen zijn van de investering in de Objecten, worden de risico’s hierna besproken. De continuïteit van Stichting 
Schild Duitsland Winkel Vastgoed is afhankelijk van de wijze waarop met genoemde risico’s wordt omgegaan.
De opsomming van onderstaande risico’s is niet bedoeld als uitputtende lijst van mogelijke risico’s.

De belegger wordt geacht voor eigen rekening en risico de uitgangspunten en verwachtingen te hebben 
beoordeeld en kennis te hebben genomen van de voorwaarden en eerst dan te beslissen tot deelname over  
te gaan.

Beleggingsrisico
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de 
toekomst. De ontwikkeling van de vastgoedmarkt in de specifieke omgeving van de Objecten kan afwijken 
van het landelijke beeld. Hierdoor kan de ontwikkeling van de huur en van de verkoopprijzen van de Objecten 
afwijken van de gemiddelde trend in Duitsland. De opbrengsten kunnen dan achterblijven bij het landelijke 
beeld en het rendement negatief beïnvloeden. 

Rendementsrisico
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed zal beleggingen doen op basis van op te stellen berekeningen en 
projecties. De Obligatiehouders hebben geen zekerheid dat deze berekeningen en projecties daadwerkelijk 
zullen resulteren in de beoogde rendementen. Het rendement is eveneens afhankelijk van de hoogte van de 
kosten. In dit hoofdstuk wordt onder meer het rente, valuta, inflatie en schade risico aangestipt en de wijze 
waarop deze kostenrisico’s beperkt worden.

Markt- en restwaarde risico
Ten gevolge van een veranderend economisch klimaat en/of een gewijzigde vraag- en aanbodverhouding van 
gelijksoortig vastgoed kunnen huurprijzen dalen. Bij verkoop van de Objecten is de opbrengst van het vastgoed 
afhankelijk van de markt en kan derhalve negatief afwijken van de geprognosticeerde restwaarde.
Van de opbrengst van het vastgoed dient eerst de hypothecaire geldlening te worden afgelost en de 
verkoopkosten betaald. Het is denkbaar dat er daarna onvoldoende resteert om de Obligaties geheel of 
gedeeltelijk af te lossen.
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed kan zich niet indekken tegen macro-economische krachten die de 
waarde van de Objecten beïnvloeden. Echter, door goed beheer van het vastgoed kunnen de Objecten (ook in 
economisch mindere tijden) aantrekkelijk blijven voor huurders.

Huurgroeirisico
De huurinkomsten zijn vanwege inflatie gekoppeld aan de Duitse consumentenprijsindex. Commerciële 
huurovereenkomsten hebben veelal een afgetopte indexering, waarop, nadat de index een verhoging van 10% 
heeft bereikt, een (deel) huurverhoging kan worden doorberekend. Het risico bestaat dat de verandering van de 
inflatie niet direct geheel kan worden doorberekend aan de huurder. 

Huurrisico
Een huurrisico doet zich voor, indien er bij leegstand en/of een opgezegd huurcontract geen huurder tegen 
gelijkwaardige condities kan worden gevonden. Wordt een nieuw contract afgesloten met een lagere huur, dan 
heeft dit een negatief gevolg voor het exploitatieresultaat.

Risicofactoren2



Belasting
Het Duitse kabinet, de Bondsdag (Duitse parlement) en de Bondsraad hebben een hervorming van het 
belastingstelsel aangenomen. 

Deze belastingherziening is per 1 januari 2008 in werking getreden. Aanpassing van het belastingstelsel heeft 
gevolgen voor de aftrekbaarheid van de renten, beperking tot 1 miljoen euro, en dientengevolge effecten op de 
exploitatie. Deze beperking heeft betrekking op vennootschappen. Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed 
is door haar juridische vorm vrijgesteld van de beperking van de aftrekbaarheid van renten. Aangezien Stichting 
Schild Duitsland Winkel Vastgoed nog geen definitieve aanslagen heeft gekregen van de Duitse belastingdienst 
inzake het boekjaar 2008 is er een onzekerheid, of de Duitse belastingdienst de zienswijze van Schild Holland 
met betrekking tot het niet toepassing zijn van de rente aftrek beperking voor Nederlandse stichtingen, zal 
volgen. Bij de berekeningen ten aanzien van de exploitatie en verkoopopbrengst is er voor de toepassing van 
de huidige Duitse vennootschapsbelasting vanuit gegaan, dat de vaste rente op zowel de hypothecaire lening 
als op de Obligaties alsmede de winstdeling op de Obligatie in het jaar van verkoop van de Objecten aftrekbaar 
zijn bij de berekening van de Duitse vennootschapsbelastinglast. Het niet volgen van zienswijze inzake de 
aftrekbaarheid van renten door de Duitse belastingdienst en eventuele aanpassingen van het belastingstelsel 
kunnen een negatieve effecten hebben op de liquiditeitspositie en cash flow gedurende de looptijd van Stichting 
Schild Duitsland Winkel Vastgoed.

Leegstand en frictieleegstand 
Een belangrijk risico bij beleggen in vastgoed is leegstand. Huurovereenkomsten worden niet verlengd of een 
huurder is niet meer in staat zijn financiële verplichtingen te voldoen. Bovendien kan bij een huurderwisseling 
tijdelijk zogenaamde frictieleegstand ontstaan, waardoor er in die periode geen huurinkomsten kunnen worden 
gegenereerd. Geheel of gedeeltelijke leegstand kan het exploitatieresultaat en daarmee de uitkering van de 
couponrente aan de Obligatiehouders in deze tranche in gevaar brengen.

Gedurende de periode van (gedeeltelijke) leegstand dient wel de rente op de lening te worden betaald. Dit 
heeft een negatieve invloed op de exploitatie.
Het is denkbaar dat bij langdurige omvangrijke leegstand de waarde van de Objecten daalt en dat bij 
gedwongen of vrijwillige verkoop de opbrengst onvoldoende is om de Obligaties van de deelnemers geheel of 
gedeeltelijk terug te betalen.

Wederverhuur wordt, gezien de kwaliteit van de locaties van de Objecten, niet als een probleem beschouwd. 
Door de aanwezigheid van veel winkeliers en winkelketens als huurder zal er bovendien slechts een beperkte 
leegstand kunnen ontstaan. Er is tot op heden geen huurachterstand en er is geen structurele leegstand. 
Uitgangspunt is dat er weinig leegstand zal optreden gedurende de looptijd van Stichting Schild Duitsland 
Winkel Vastgoed gezien de lange duur van de huurcontracten. In de exploitatie is een voorziening voor 
frictieleegstand opgenomen.

Debiteurenrisico 
De belangrijkste bron van rendement zijn de van de huurders afkomstige huuropbrengsten. Het risico bestaat 
dat de huurders hun betalingsverplichting uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomen.
Door het niet voldoen aan hun verplichtingen zullen de huurders, eventueel gedwongen, vertrekken uit de 
Objecten en ontstaat er leegstand en dienen er nieuwe huurders te worden gezocht. Dit heeft een negatief 
effect op de exploitatie.
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Elk jaar wordt de solvabiliteit van alle commerciële huurders opnieuw vastgesteld door het onafhankelijke 
bureau Creditreform te Bad Homburg. De kans op eventuele betalingsproblemen kan derhalve tijdig worden 
ingeschat en desgewenst kunnen maatregelen worden genomen.

Inflatierisico
Inflatie is afhankelijk van diverse economische factoren en heeft invloed op de prognose berekeningen. Indien 
de werkelijke inflatie lager is dan het gehanteerde percentage in de exploitatie (zijnde 2,25%), dan zal het 
exploitatiesaldo lager zijn dan geprognosticeerd.

Financieringsrisico
De Objecten worden gefinancierd met een hypothecaire geldlening en een obligatielening. De verhouding 
obligatielening versus hypothecaire lening zal per emissie circa 40% versus 60% bedragen. Deze verhouding 
is bij de emissie van vastgoedfondsen in de markt gebruikelijk en noodzakelijk om de exploitatie mogelijk te 
maken. Dit houdt direct verband met de mogelijkheid om voor langere tijd een lage, gelijkblijvende rente, te 
kunnen afsluiten. De financiering van het vreemd vermogen is gebaseerd op een hypothecaire geldlening.

Indien de exploitatie om welke reden dan ook gevaar loopt, heeft de hypotheekverstrekker, middels het recht 
van 1e hypotheek, het recht tot executoriale verkoop van de Objecten. Dit recht van 1e hypotheek geeft de 
bank bij een dergelijke verkoop voorrang op andere schuldeisers. Tevens kan afwaardering van vastgoed 
de relatieve grootte van de hypothecaire geldlening doen toenemen, waardoor de solvabiliteit van het 
obligatiefonds verslechtert. 

Daarnaast bestaat er een herfinancieringsrisico. De looptijd van de verschillende obligatieklassen bedraagt 9 jaar, 
behoudens de obligatieklasse van € 10.000. Bij deze klasse is het, naast een looptijd van 9 jaar, mogelijk te kiezen 
voor een kortere looptijd, te weten 3 jaar. Door de korte looptijd van 3 jaar bestaat de mogelijkheid dat Stichting 
Schild Duitsland Winkel Vastgoed niet in staat is de inleg terug te betalen aan het einde van de looptijd. Op dat 
moment zal moeten worden overgegaan tot herfinanciering, tegen mogelijk ongunstigere voorwaarden.

Leverage en hefboomwerking
Door de huidige rentevoet van de hypothecaire 
geldlening ontstaat een zogenaamde 
hefboomwerking. Omdat het rendement 
op het totale vermogen hoger is dan de 
hypothecaire rente, kan een hoger 
rendement (dan de hypothecaire rente) 
op de obligatielening worden gegeven. 
Indien de rente op de hypothecaire 
geldlening stijgt, kan de werking 
van de hefboom geheel of 
gedeeltelijk verloren gaan.



Renterisico
De te betalen rente van de hypothecaire geldlening heeft een invloed op het uiteindelijk te behalen rendement. 
Stijgende rente kan een lager exploitatieresultaat tot gevolg hebben. Het renterisico van de hypothecaire 
geldlening is zoveel mogelijk beperkt door gedurende minimaal 7 jaar de rente van de hypothecaire geldlening 
vast te leggen. Na deze periode zal waarschijnlijk gekozen worden voor een variabele rente, waardoor op een 
geschikt tijdtip kan worden hergefinancierd of de Objecten kunnen worden verkocht. Op deze wijze kunnen 
ongewenste boeterenten, te voldoen in het geval van vervroegde aflossing van de hypothecaire geldlening, 
worden voorkomen. Een stijgende hypotheekrente heeft een negatieve invloed op het exploitatieresultaat. Door 
een lager exploitatieresultaat kan de uitkering van de couponrente aan de Obligatiehouders in deze tranche 
in gevaar komen of geheel of gedeeltelijk onmogelijk zijn. De financiering van het Object in Ilmenau is reeds 
voor 7 jaar vastgelegd met als geldverstrekker EuroHypo AG bank Stuttgart (rating Moody’s Aaa, Fitch AAA). 
Voor de Objecten in Aken en Beilngries zijn de koopcontracten al getekend, zijn hypotheekoffertes ontvangen 
en wordt op dit moment onderhandeld over optimale condities. In de prognoseberekeningen is uitgegaan 
van de rentepercentages zoals aangegeven in de ontvangen hypotheekoffertes. De rente van de hypothecaire 
geldlening voor de Objecten in Aken en Beilngries zal ook worden vastgelegd voor een periode van 7 jaar. 

Plaatsingsrisico
De aankoop en de betaling van de Objecten vindt veelal eerder plaats dan de uitgifte van Obligaties. 
Gedurende de periode wordt er een overbruggingsfinanciering afgesloten met een aan Stichting Schild 
Duitsland Winkel Vastgoed gerelateerde onderneming. Als onderdeel van de afspraken en de vergoedingen zal, 
indien het Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed niet lukt alle Obligaties te plaatsen binnen een bepaalde 
termijn, de voorwaarde van deze financiering gelijk worden gesteld met afspraken (looptijd, rente, winstdeling 
etc.) van de vastgoedobligatie in de betreffende tranche.

Aflossing Obligatie en winstdeling
Bij de verkoop van de Objecten wordt ernaar gestreefd, om de verkoop te laten plaatsvinden op een zo gunstig  
mogelijk moment in de markt (in principe tussen het 7de en 10de jaar van de exploitatie), zodat de verkoop-
opbrengst, na aflossing van de hypothecaire geldlening en aftrek van de verkoopkosten, voldoende is om de 
obligatielening terug te betalen en de winstdeling van de Obligatie met een looptijd van 9 jaar uit te keren. 
Indien bij de verkoop van de Objecten de verkoopopbrengst, na aflossing van de hypothecaire geldlening en 
aftrek van de verkoopkosten, (deels) niet voldoende is om de obligatielening af te lossen en/of de winstdeling 
te betalen, gaat de Obligatie dan wel de winstdeling geheel of gedeeltelijk verloren. 

Negatief stichtingskapitaal
Per 31 december 2007 had Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed een negatief eigen vermogen. Dit verlies 
hangt samen met het opstarten en de structurering van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed.

Onderhoud
De staat van onderhoud van gebouwen kan grote financiële gevolgen voor de exploitatie en de 
verkoopopbrengst hebben. De staat van onderhoud heeft invloed op de beslissing van huurders om 
huurcontracten te verlengen of te beëindigen en uiteraard op de verkoopopbrengst.
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed heeft de ambitie de Objecten in uitstekende staat te houden. De 
Objecten zijn bouwkundig onderzocht waardoor Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed beschikt over een 
gedetailleerd inzicht in de onderhoudstoestand. De staat van onderhoud van de Objecten is bij aanvang van 
de belegging goed. In de exploitatie is rekening gehouden met onderhoudskosten ter hoogte van 2% van de 
huursom. In hoofdstuk 18 is een samenvatting van het onderhoudsplan opgenomen.

Elk kwartaal wordt door een kwaliteitsinspecteur van SHF Real Estate B.V. bij alle Objecten een inspectie 
uitgevoerd omtrent de staat van het bouwkundig- en technisch onderhoud, de schoonmaakwerkzaamheden, de 
reiniging van de verblijfsruimten, het tuinonderhoud, het schonen van parkeerruimten, enz.
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Het risico bestaat echter dat de gebouwen gebreken vertonen die niet of onvoldoende uit de onderzoeken, die bij 
aankoop zijn uitgevoerd, naar voren zijn gekomen en die niet verhaalbaar zijn op andere partijen. Indien er gedurende 
de looptijd van de Obligatie gebreken van welke aard dan ook naar voren komen kan dit leiden tot herstelkosten.

Kostenrisico
De geprognosticeerde exploitatiekosten zijn gebaseerd op contractuele, publieke en ervaringsgegevens. In de 
prognose is uitgegaan van een verandering van de kosten gelijk met de huurontwikkeling. De werkelijke kosten 
kunnen hoger zijn waardoor het exploitatieresultaat negatief wordt beïnvloed. 

Milieurisico
Dit risico doet zich voor als zich in het vastgoed en de bijbehorende grond schadelijke stoffen bevinden 
waardoor het beoogde gebruik wordt belemmerd. Euroland GmbH, een in Duitsland gevestigde onderneming 
gespecialiseerd in bouwtechnisch onderzoek, heeft de Objecten onderzocht op het gebied van de 
bouwtechnische gesteldheid en de aanwezigheid van schadelijke (bouw)stoffen. De uitkomsten van de 
rapporten zijn bevredigend en geven geen aanleiding voor een vervolgonderzoek. 
Op grond van informatie van gemeenten, de laatste eigenaar en op basis van onderzoek naar zogenaamde 

“Altlasten” bestaat er eveneens geen aanleiding te veronderstellen dat er sprake is van milieurisico’s. Met 
betrekking tot milieutechnische aspecten, zoals bodemverontreiniging, asbest en ondergrondse tanks, zijn 
in de Duitse akten van levering, de bij dit soort transacties gebruikelijke bepalingen opgenomen. De risico’s 
van dit soort zaken gaat bij transport over op de koper. Mocht blijken dat er toch sprake is van enige 
milieuverontreiniging dan kan dit een negatief effect hebben op de waarde en exploitatie van het Object.
Door verandering van milieukundige omstandigheden en/of andere richtlijnen is niet uit te sluiten dat in de 
toekomst maatregelen moeten worden getroffen om te kunnen voldoen aan andere eisen.

Schaderisico
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed verzekert zoveel als mogelijk tegen veel voorkomende schaden en 
risico’s door het afsluiten van opstal, brand, glas en WA verzekeringen. Bij schade is er echter vaak een eigen 
risico dat voor rekening van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed komt. Daarnaast bestaat het risico van 
onverzekerde schades, daar deze niet te verzekeren zijn (terreur, natuurrampen, oorlog, enz). Deze onverzekerde 
schades komen uiteindelijk voor rekening en risico van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed. 

Valutarisico
Duitsland heeft evenals Nederland de Euro ingevoerd, hierdoor bestaat er geen valutarisico.

Hoofdelijkheid
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed (tranche nummer 1, 2, 3, enz.) zal het vastgoed aankopen en zich 
hoofdelijk verbinden om de overeengekomen verplichtingen, ook naar de Obligatiehouders, te kunnen nakomen. 
Dit impliceert dat, indien één van de tranches haar verplichtingen niet of ten dele kan voldoen, de andere 
tranches gelden zullen aanwenden om de in betalingsonmacht geraakte tranche financieel te ondersteunen. 
De maximale bijdrage die een tranche hiertoe levert is het positieve verschil tussen de gerealiseerde 
liquiditeitsreserve en de geprognosticeerde liquiditeitsreserve zoals weergegeven in het exploitatieoverzicht van 
tranche 2 in hoofdstuk 10. Hierdoor ontstaat een spreiding van het beleggingsrisico over de gehele huidige en 
toekomstige vastgoedportefeuille. 
Het risico bestaat dat een tranche (een deel van) het surplus op de liquiditeitsreserve zal moeten aanwenden ter 
financiële ondersteuning van in betalingsonmacht geraakte andere tranches.
In deze Prospectus en de volgende prospectussen van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed wordt ervan 
uitgegaan dat de exploitatie van de afzonderlijke tranches geen gevolgen heeft voor de exploitatie van andere 
tranches en omgekeerd. 



Verhandelbaarheid van de obligaties
De Obligaties zijn overdraagbaar. Door de aard van de belegging zijn de liquide middelen van Stichting Schild 
Duitsland Winkel Vastgoed beperkt. Daarnaast zijn er wettelijke beperkingen, die het overdragen van de 
Obligaties door Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed aan regels binden. Het risico bestaat dat Obligaties 
niet, dan wel beperkt, dan wel niet op het gewenste moment verhandelbaar zijn, doordat een Obligatiehouder 
die zijn Obligatie(s) wenst te verkopen geen andere (rechts-)persoon vindt die de door de Obligatiehouder 
gehouden Obligatie(s) wil overnemen. Daarmee bestaat het risico dat de Obligatie illiquide is.

Spreidingsrisico
De tweede tranche van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed telt 4 Objecten, gelegen in 3 Duitse steden 
(zie voor uitgebreide beschrijving van de Objecten hoofdstuk 7). De Objecten hebben meerdere huurders die 
sterk variëren in omvang en resterende duur van het huurcontract. Met deze spreiding meent Stichting Schild 
Duitsland Winkel Vastgoed een goede risicospreiding in deze tranche te hebben aangebracht, temeer omdat 
vanwege de grote verschillen in duur van huurcontracten, het risico van het tegelijkertijd ontstaan van leegstand 
in meerdere panden geminimaliseerd is.

Politiek/regelgeving
Een onzekere factor bij beleggingen is de invloed van de politiek, regelgeving en rechtspraak. De wetgeving met 
betrekking tot bestemmingsplannen, bodemverontreiniging, huurbescherming en fiscale regelgeving (waaronder 
de regelgeving, wetgeving en rechtspraak ten aanzien van afschrijvingen op het vastgoed) heeft haar invloed 
op de rentabiliteit van beleggingen. Het is mogelijk dat wijzigingen betreffende regelgeving het rendement van 
beleggingen positief of negatief beïnvloeden. 
Een belangrijke wijziging die het rendement voor de Obligatiehouder kan beïnvloeden, is de verandering in de 
belastingheffing voor particuliere beleggers op rendementen van beleggingen.
Aan beleggingen die voor de heffing van Nederlandse inkomstenbelasting onder het regime van Box 3 vallen, 
wordt een forfaitair rendement toegerekend van 4,0% van de gemiddelde jaarlijkse waarde, hetgeen met 
een tarief van 30% wordt belast. Dit betekent een effectieve belastingdruk van 1,2% op het netto belegd 
vermogen. Eventuele wets- en/of tariefswijzigingen zullen binnen dit belastingstelsel hun invloed hebben.

Verlies van inleg Obligatie 
Als Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen, bestaat de 
mogelijkheid dat het vastgoed gedwongen verkocht moet worden. In een dergelijke situatie is het denkbaar dat 
de opbrengst van het vastgoed onvoldoende is om de schulden te voldoen en de inleg geheel of gedeeltelijk 
terug te betalen. Het maximale verlies dat de belegger kan lijden is het bedrag van de inleg.

Klimaatwijzigingen
In het volgende hoofdstuk wordt uitvoerig ingegaan op klimaatwijzigingen en eventuele consequenties voor het 
vastgoed.
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Algemeen
Nederland wordt in toenemende mate bedreigd door overstromingsgevaar. Voor vastgoed kan dat ingrijpende 
gevolgen hebben. Volgens het KNMI zal de zeespiegel in het jaar 2050 met 15 tot 35 centimeter zijn gestegen, 
en in 2100 met nog eens 35 tot 85 centimeter. Maar daarnaast vormt wateroverlast ook op andere manieren 
(stijgend waterpeil in de rivieren) een bedreiging voor de Nederlandse vastgoedvoorraad. Zo klinkt de grond in 
bepaalde gebieden in, waardoor het grondwaterpeil stijgt. In andere gebieden daalt het grondwaterpeil juist, 
waardoor paalrot kan optreden.
In Noord- en Zuid-Holland, samen goed voor de bulk van de vastgoedwaarde in Nederland (510 miljard volgens 
het CBS), ligt respectievelijk 75% en 70% van het vastgoed onder het niveau van de zee. Het onderzoek 
van het KNMI toont aan dat de bedreiging voor Nederland groter is dan de meeste mensen denken. Het is 
noodzakelijk dat vastgoedbeleggers de risico’s van overstromingsgevaar en wateroverlast meenemen in hun 
overwegingen.

Het Climate & Environment Consulting Potsdam (CEC) heeft de regionale consequenties van de 
klimaatveranderingen voor Duitsland berekend. In Noord Duitsland zal de temperatuur tot het einde van deze 
eeuw met 2,5 °C stijgen, terwijl het aan de kust en in het Harzgebergte kouder zal worden. Voor heel Duitsland 
geldt dat er in de zomer minder regen zal vallen en in de winter meer neerslag verwacht wordt. 
Het aantal zomerdagen en dagen met zon wordt aanzienlijk groter, terwijl de vorst- en sneeuwdagen afnemen. 
Stormvloeden zullen, zoals het afgelopen jaar gebeurde, in toenemende mate delen van de kust en eilanden 
wegspoelen.
De neerslag zal in de winter met 25% toenemen, hetgeen voor de Rijn, Elbe, Weser en Eems aanzienlijk hogere 
waterstanden tot gevolg heeft. Vele deelstaten zijn inmiddels plannen aan het voorbereiden om dijken te 
verhogen en te versterken.

De verzekeringsmaatschappijen in Duitsland nemen in hun beoordeling van het risico inmiddels nadrukkelijk het 
klimaatrisico mee bij de vaststelling van de hoogte van de premie.

Bij ieder object wordt bij de aankoop rekening gehouden met de effecten van de klimaatsverandering.  
Bij de door Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed aangekochte objecten bestaat geen kans op ernstige 
wateroverlast (ligging boven de hoogste waterspiegel) en er heeft zich dan ook geen verhoging van de 
verzekeringspremie voorgedaan.

Klimaat3
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Inleiding 
De Bondsrepubliek Duitsland wordt gevormd door een federatie van 16 deelstaten, in het Duits “Bundesländer” 
of “Länder” geheten.
De Bondsrepubliek Duitsland heeft met circa 82.500.000 inwoners na Rusland de grootste bevolking van alle 
Europese landen. Bijna 31% van de bevolking is protestants en 31% is rooms-katholiek.

Na de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 slaagde de Pruisische kanselier Otto von Bismarck erin de los van 
elkaar staande staten en koninkrijken van de Noordduitse Bond, Beieren, Württemberg, Baden en Hessen-
Darmstadt achter zich te verenigen. Op 18 januari 1871 werd in de Spiegelzaal van het paleis van Versailles het 
Duitse Keizerrijk geproclameerd met Wilhelm I als eerste keizer.

Op het einde van de 19e, en aan het begin van de 20e eeuw laaiden de internationale spanningen zeer hoog op.
De industriële revolutie, kolonialisme en nationalisme kenden hun hoogtijdagen, wat uiteindelijk resulteerde 
in de Eerste Wereldoorlog. Nadat het Duitse Rijk in 1918 gecapituleerd had, werd het gedwongen afstand te 
nemen van een aantal gebieden en werden zware herstelbetalingen overeengekomen. De zwakke structuur 
van de toen opgerichte Weimarrepubliek, de zware lasten die het land opgelegd waren, de sociale onrust en de 
economische crisis maakten de weg vrij voor de overname van de macht door de nationaal-socialisten.
Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland in 1945 bezet door de geallieerde Russische, Britse, Amerikaanse 
en Franse strijdkrachten.
In 1949 werden in de geallieerde bezettingszones 2 Duitse staten opgericht: de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) 
en de Duitse Democratische Republiek (DDR).
De Berlijnse Muur scheidde vanaf augustus 1961 Berlijn ook fysiek in oost en west en werd symbool van een 
verdeelde natie. De val van het communistische blok en het einde van de Koude Oorlog betekende ook de val 
van de Muur, de opening van de grenzen tussen de 2 Duitslanden en uiteindelijk de hereniging in 1990.
Het heeft Duitsland veel moeite gekost de 2 helften ook in sociaal-maatschappelijk en economisch opzicht te 
verenigen. Nog altijd maakt de voormalige DDR, met enkele belangrijke uitzonderingen, in economisch opzicht 
een minder florissante ontwikkeling door dan het voormalige West-Duitsland.
Per 1 januari 2002 is Bondsrepubliek Duitsland met 11 andere Europese landen binnen de Europese Unie 
overgegaan op de Euro als nationale munteenheid.

Regering en bondsstaat
Duitsland is sinds 1949 een democratisch-
parlementaire bondsstaat. De grondwet werd 
afgekondigd op 23 mei 1949. De hoogste 
staatsmacht ligt bij de Bondsraad (69 leden), 
maar de deelstaten hebben een verregaande 
eigen staatsmacht en bevoegdheden. Thans is 
Angela Merkel bondskanselier in een coalitie 
van CDU en SPD.

Duitsland4
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Europa
Voor het Eurogebied bedroeg de economische 
groei in 2008 0,86%. Gelet op de kredietcrisis 
verwacht het IMF dat de economie in het 
Eurogebied in 2009 zal krimpen met 4,2% 
(bron: IMF, april 2009).

Duitsland streeft ernaar het begrotingstekort 
in 2011 naar nul teruggebracht te hebben. 
Het financieringstekort was in 2007 lager dan 
het in Verdrag van Maastricht afgesproken 
maximum van 3% van het Bruto Binnenlands 
Product. In 2007 werd op een tekort gerekend 
doch is een overschot ontstaan door de sterke 
groei van de Duitse economie en hogere 
belastinginkomsten. Begin 2008 heeft de 
Duitse minister van Financiën bekend gemaakt 
dat in 2011 een begrotingsoverschot zal 
ontstaan. Echter door de kredietcrisis en het 1ste 
Conjunktuurprogramma van de Duitse regering 
is in 2008 een tekort ontstaan van  
€ 11,9 miljard 

Kredietcrisis
Traditioneel komt gemiddeld elke 4 jaar een 
economische crisis op ons af. In 1967 de 
Montancrisis (oververhitting economie), in 1975 
de oliecrisis, in 1982 de 2de oliecrisis, in 1991 de 
Koeweitcrisis (inval USA in Koeweit), in 1993 in Duitsland de Wendecrisis (hereniging van Oost- en West Duitsland) 
en in 2003 de Internetcrisis. De huidige kredietcrisis, ontstaan door hoge hypotheken in Amerika en hieraan 
gekoppelde producten, zal dan ook niet de laatste crisis zijn.
In oktober 2008 heeft de Duitse regering ter bestrijding van de crisis een aantal maatregelen genomen om 
de kapitaalmarkt te ondersteunen. Hiertoe is onder meer het SoFFin opgericht (Sonderfonds Finanzmarkt-
stabilisierung), een staatsfonds specifiek opgericht ten behoeve van stabilisering voor de financiële markt.  
Het SoFFin stelt financiële instellingen in staat tijdelijk hun kapitaal- en liquiditeitstekorten aan te vullen.  
Doel van het SoFFin is herfinancieringen op de kapitaalmarkt te bevorderen. Ten behoeve van bankgaranties is 
€ 400 miljard ter beschikking gesteld evenals € 80 miljard voor individuele bancaire ondersteuning.

De Duitse regering heeft besloten de komende 2 jaar de conjunctuur te stimuleren door € 50 miljard uit de 
algemene middelen ter beschikking te stellen. Het 2de Conjunktuurprogramma moet de investeringen in de 
infrastructuur en onderwijs versnellen en versterken. Centraal staat het veiligstellen van arbeidsplaatsen.
Met een dergelijk programma loopt Duitsland het gevaar dit jaar tegen de schuldgrens van het Europese 
stabiliteitspact te komen.
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De Duitse Economie 
De Duitse economie is goed voorbereid op het moeilijke jaar 2009. Duitsland geldt na een inhaalslag nu als 
het meest concurrerende land onder de grote economieën van Europa. Alleen China wordt door de Europese 
topmanagers als nog concurrerender beschouwd. De Duitse economie is de grootste economie in de Europese 
Unie en de derde economie van de wereld. In totaal neemt de Duitse economie 28% van de totale economie 
van de Eurozone voor haar rekening. Het gemiddelde inkomen per hoofd van de Duitse bevolking ligt iets 
hoger dan het gemiddelde in de Eurozone (Bron: EIU Country Forecasts mei/juni 2005). In het eerste kwartaal 
van 2008 steeg de export met 6,5% waarvan slechts 13% naar de VS gaat. De IMF heeft de groeiramingen 
bijgesteld. De economische groei van Duitsland in 2008 is op 1,3% uitgekomen. Voor 2009 verwacht het IMF 
een krimp van de Duitse economie met 5,6%. Groei wordt weer voorzien in 2011. De inkomens stijgen de 
komende jaren in Duitsland. De inflatie in 2008 is op circa 2,6% uitgekomen.

In het voormalige West-Duitsland wonen ongeveer 66 miljoen mensen en in het voormalige Oost-Duitsland 
(DDR) ongeveer 16 miljoen. Nog steeds is het inkomen van de Duitsers in het westen van Duitsland gemiddeld 
beduidend hoger dan in het oosten.

De Duitse éénwording
Na de Duitse éénwording kende de Duitse economie aanvankelijk een sterke economische groei. Vanaf 1993 
zijn de groeiprestaties echter minder goed geweest en is de groei van de economie ieder jaar beneden het 
EU-gemiddelde geweest. Als belangrijkste oorzaken van deze slechtere performance worden aangemerkt: de 
overinvesteringen na de Duitse éénwording die tot overcapaciteit hebben geleid, de hoge loonkosten en het 
gebrek aan flexibiliteit van de economie. Vooral het voormalige Oost-Duitsland heeft moeite met de overgang 
van de planeconomie naar een markteconomie. Door het grotendeels gelijktrekken van de lonen kan een groot 
deel van de economie in deze regio niet meer concurreren.

De Duitse minister van Financiën heeft bekend gemaakt dat in 2008 voor de eerste keer in lange tijd en eerder 
dan verwacht (2011) het begrotingsoverschot van Duitsland uitkomt op 11,3 miljard (BNP). Duitsland voldoet 
met dit overschot voor het tweede jaar aan de voorwaarden van het Europese stabiliteitspact (minder dan 3% 
tekort op het BBP). Oorspronkelijk werd voor 2007 op een tekort gerekend. Het overschot is te danken aan de 
sterke groei van de Duitse economie en hogere belastinginkomsten 
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Ontwikkeling BNP Duitsland 1980 - 2014

Bron: IMF, april 2009

Ontwikkeling staatschuld Duitsland als percentage van het BNP

Bron: IMF, april 2009

De Duitse economie is, ondanks de relatief hoge loonkosten, toch een goed concurrerende economie getuige 
het overschot op de lopende rekening en de handelsbalans. Deze overschotten betekenen dat er meer wordt 
geëxporteerd dan geïmporteerd en dat daarmee de vraag naar Duitse producten in de wereld nog steeds groot 
is. Verder wordt de Duitse economie al lange tijd gekenmerkt door een gematigde inflatie.

De stijging van de Duitse economie heeft zich in het afgelopen jaar fors versterkt. Naast de sterk stijgende 
export stijgt in toenemende mate ook de binnenlandse vraag. Stijging van de export over het eerste kwartaal 
van 2008 was 6,5%.
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De Duitse regering heeft in het coalitiecontract tussen SPD en CDU 4 belangrijke afspraken gemaakt om de 
basis van de Duitse economie sterk te verbeteren.

In de eerste plaats de consolidatie van de publieke uitgaven, ten tweede de herziening van het belastingstelsel 
voor bedrijven (sinds 1 januari 2008 is het tarief van de vennootschapsbelasting van 25% verlaagd naar 15%), 
ten derde de herstructurering van de zorgsector en tenslotte de flexibilisering van de arbeidsmarkt.
Indien deze maatregelen tot uitvoering komen zal de Duitse economie een nog sterkere stijging doormaken. 
(Bron: DIW Berlin 29-3-2007).
 
De werkeloosheid is in de laatste 3 jaar sterk afgenomen. In januari 2006 waren er nog circa 5 miljoen 
werkzoekenden terwijl dit er in september 2008 nog slechts 3,08 miljoen waren. Minister Olaf Scholz van 
Arbeid verwacht dat de werkeloosheid in 2008 verder zal dalen tot onder de 3 miljoen, een niveau dat voor 
het laatst in 1992 werd bereikt. De huidige turbulente omstandigheden op de financiële markten kunnen ertoe 
leiden dat in 2009 de werkeloosheid weer zal stijgen tot wellicht 4 miljoen. (Bron: Financial Times Deutschland, 
11 januari 2009).

In de afgelopen jaren hebben de Duitsers zich niet gedragen als “shopping” kampioenen. Ondanks een 
bloeiende economie en hogere lonen lieten zij zich door de hogere inflatie van de wijs brengen en zijn nog meer 
gaan sparen. De Duitse spaarzin is aanzienlijk en op de spaar -en depositorekeningen staat circa € 1.800 miljard. 
Dit is + 20% meer per hoofd van de bevolking dan in Nederland.
De inflatie is aan het dalen, de energieprijzen en brandstofprijzen zijn gedaald, de eigen bijdrage voor reiskosten 
daalt, de kinderbijslag is verhoogd, de renten op hypotheken en leningen is gedaald, de werkloosheidspremie is 
gedaald en door de concurrentiestrijd dalen ook in Duitsland de kosten voor levensonderhoud.

De stijging van de Duitse economie heeft zich in het afgelopen jaar fors versterkt. Naast de sterk stijgende 
export stijgt in toenemende mate ook de binnenlandse vraag. Stijging van de export over 2008 ten opzichte van 
2007 bedroeg 10,11%. Duitsland is in 2008 nog steeds wereld exportleider.

Bron: OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development), Stat Extracts

Export in goederen (in miljard US$) 2007 2008 groei

1 Duitsland 109,976 121,096 10,11 %

2 China 101,513 119,046 17,27 %

3 Verenigde Staten 96,8733 108,375 11,87 %

4 Japan 59,3929 65,3265 9,99 %

5 Nederland 45,844 52,4327 14,37 %
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Inleiding
Duitsland is één van de landen in Europa waar een redelijke hoeveelheid kwalitatief hoogwaardig vastgoed op 
het gebied van retail aanwezig is of wordt gerealiseerd. 
Met circa 82 miljoen consumenten die een hoge koopkracht hebben, een fors spaarconto (20% meer dan de 
gemiddelde Nederlander) en in 2009 en 2010, ondanks de kredietcrisis, een groter netto besteedbaar inkomen 
dan in 2008 zullen hebben, zal de omzet in de winkelbranche langzaam blijven stijgen.

Duitsland is nog steeds de derde economische wereldmacht en heeft de grootste detailhandelsmarkt in Europa. 
In 2008 bedroeg de totale omzet € 399,6 miljard (2007 = € 395,3 miljard). 

De detailhandelomzet per hoofd van de bevolking (= € 4.798) staat in Duitsland halverwege de Europese 
ranglijst (Nederland: € 4.960) en de gemiddelde vloerproductiviteit ligt onder het Europese gemiddelde.
De Duitse consument kenmerkt zich door hoge kwaliteitseisen maar is ook uiterst prijsbewust. De afzet in de 
detailhandel wordt in Duitsland, veel sterker dan waar ook in Europa, gedomineerd door discounters. Voor de 
levensmiddelendiscounters zoals Aldi, Lidl, Netto, Plus, enz. breken in 2009 goede tijden aan. (stijging 2 tot 4 %  
verwacht). Zij zullen de winnaars worden van de huidige kredietcrisis; immers gegeten en gedronken moet er 
altijd worden. Verliezers zullen de meubelhuizen, de autobranche, de keukenleveranciers en de beddenzaken zijn. 
Onderstaand de ontwikkeling van de detailhandelomzet.

De btw-verhoging van 1 januari 2007 van 16% naar 19% heeft tot verhoogde omzetten in november en 
december 2006 geleid, maar niet tot de verwachte lagere omzetten in januari 2007. 

In het kader van deze Prospectus kunnen we in het winkellandschap in Duitsland 3 categorieën onderscheiden: 
binnenstedelijke winkels, shoppingcenters en Fachmarkten.

Duitsland kent ruim 80 steden met een inwonertal boven 100.000 inwoners. Een trend die zich momenteel 
voordoet is de toename van het aantal filiaalwinkels en shoppingcenters in de steden. Door deze trend nam het 
aantal vierkante meters verkoopvloer oppervlak toe van 116 miljoen m² in 2005 naar 120 miljoen m² in 2008. 

De winkelmarkt5
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De nieuwe winkels vestigen zich naar verhouding vooral in het oosten van Duitsland.

Duitsland telt slechts circa 415 grootschalige (> 10.000 m2) planmatig ontwikkelde shoppingcenters met een 
totaal oppervlakte van 10,2 miljoen m². In verhouding tot het totale winkeloppervlak is dit slechts 9%, terwijl 
in andere Europese landen het aandeel in shoppingcenters aanzienlijk hoger ligt. In Engeland bijvoorbeeld 
bedraagt dit aandeel meer dan 30% (Bron: JLL 2006). Dit gegeven biedt mogelijkheden om in Duitsland in 
nieuw ontwikkelde shoppingcenters te beleggen. De shoppingcenters kunnen zowel in de binnenstad als buiten 
de traditionele centra gelegen zijn. De laatste jaren concentreren de nieuwe ontwikkelingen zich echter weer 
op de binnensteden. Ook hoge benzineprijzen en een vergrijzende maatschappij ondersteunen positie van de 
winkels in het centrum. 

Een specifieke vorm van detailhandel die men in Duitsland vaak tegenkomt is wat men “Fachmarkten” noemt. 
Een Fachmarkt is een modern grootschalig detailhandelsbedrijf gespecialiseerd in een branche, met een 
uitzonderlijk breed en diep assortiment. In Nederland kennen we dat eigenlijk vooral in branches als meubels, 
tuincentra en Doe het Zelf. In Duitsland kent men dit ook in veel andere non-food branches. Deze Fachmarkten 
komen zowel in de centra als op perifere locaties voor.

Een andere trend die zich momenteel voordoet is de toename van het aantal filiaalwinkels en shoppingcenters 
in de steden. De nieuwe winkels vestigen zich naar verhouding vooral in het oosten van Duitsland (Bron: 
Statistisches Bundesamt, Metro Group, HDE Prognose).
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De Duitse winkelmarkt is, wat betreft omzet en verkoopoppervlak, de grootste markt in Europa. De 
vloerproductiviteit (omzet per m2) en de omzet per hoofd van de bevolking in Duitsland bieden binnen Europese 
context nog groeipotentie. 

De groei van de bevolking is in Europa reeds lange tijd aan het afnemen. Ook in Duitsland zal de groei naar 
verwachting verder afnemen en zal de vergrijzing toenemen. Tot 2010 zal de bevolking, uitgaande van het 
gemiddelde scenario, met nog ongeveer 200.000 mensen toenemen en daarna naar verwachting afnemen. 

Bron: Deutsche Statistisches Bundesamt

De vraag naar winkels en woningen wordt echter niet alleen bepaald door de omvang en groei van de 
bevolking, maar vooral ook door de groei van het aantal éénpersoonshuishoudens. In Duitsland leven steeds 
meer mensen alleen waardoor de gemiddelde omvang van huishoudens zal afnemen (Bron: Studie Neue 
Erwerbertypen am Wohnungsmarkt, Empirica AG in opdracht van LBS - Handelsblatt 21/22/23 oktober 2005). 
Hierdoor zal het aantal huishoudens, ondanks de daling van de omvang van de bevolking na 2010, tot 2025 
blijven stijgen. Het aantal huishoudens zal tussen 2005 en 2025 nog met zo’n 2,4 miljoen toenemen, ofwel 
6,3%. Hierdoor zal de totale woningvraag in Duitsland naar verwachting ook verder toenemen. In tegenstelling 
tot wat men zou verwachten bij kleinere huishoudens, wijst onderzoek uit dat ook éénpersoonshuishoudens 
driekamerwoningen zoeken in plaats van één- of tweekamerwoningen.

Consumentenvertrouwen en consumentenbestedingen
In de afgelopen jaren hebben de consumentenbestedingen en het consumentenvertrouwen in Duitsland zich 
gunstig ontwikkeld, zoals blijkt uit onderstaande grafiek (GfK-Indikator Konsumklima - maart 2009).
Bron: GFK (Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung) uit Neurenberg.

Voorspelling bevolking

Jaar Laagste scenario Gemiddeld scenario

2005 82.524.000 82.869.000

2010 82.006.000 83.066.000

2015 81.173.000 83.052.000

2020 80.048.000 82.822.000

2025 78.519.000 82.196.000
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In 2008 is de ontwikkeling afgevlakt door de wereldwijde economische en conjuncturele ontwikkelingen. 

Het merendeel van de Duitse topdetaillisten bestaat uit zelfstandige bedrijven, coöperaties, vrijwillige 
filiaalbedrijven en inkooporganisaties. Retailers als Rewe, Metro, Tengelmann, Aldi en Schlecker hebben 
een grote naam in Duitsland. Uit recent onderzoek blijkt dat warenhuizen en hoog gepositioneerde 
detailhandelszaken minder omzet c.q. marktaandeel verliezen ten opzichte van de discounters. In toenemende 
mate is er inmiddels sprake van verruimde winkelopeningstijden in Duitsland. 

Ontwikkelingen op de Duitse winkelvastgoed beleggingsmarkt
In tegenstelling tot Nederland kent Duitsland langere huurcontracten en wordt een aanzienlijk deel van de 
eigenaarslasten doorberekend in de servicekosten. Nadeel is dat de indexeringen in de huurcontracten zijn 
afgetopt en/of eerst van kracht worden als de index met 10% is gestegen.

De huurcontracten in winkelcentra zijn veelal gesloten met grote Duitse retailorganisaties, die een uitstekende 
reputatie en solvabiliteit hebben.

De aankooprendementen van retail vastgoed hebben in de afgelopen jaren in Duitsland minder onder druk 
gestaan dan in ons land. Aanbod van beleggingsobjecten is in redelijke mate aanwezig, omdat banken minder 
snel bereid zijn topfinancieringen aan ontwikkelaars/bouwers te verstrekken. Daarnaast hebben de banken in 
het recente verleden een ruime voorraad goed verhuurd vastgoed moeten inkopen en zijn zij genegen forse 
afwaarderingen te doen. De recente ontwikkelingen op de financiële markten hebben deze ontwikkelingen 
versterkt. Nu er echter in het kader van de kredietcrisis aanzienlijk minder kopers op de markt zijn en banken 
aan de ontwikkelaars eerst dan een bouwfinanciering geven als de eindbelegger gecontracteerd is, staan de 
koopsommen van winkelvastgoed onder druk. Bovendien dient een aantal fondsen hun balansverhoudingen 
aan te passen en moeten derhalve veelal goed vastgoed verkopen.
Het kwaliteitsaanbod neemt toe en de prijzen worden aantrekkelijk. Bij gelijkblijvende huren in de bestaande 
winkels en winkelcentra betekent dit een verbetering van de exploitatie en minder risico ten aanzien van het 
rendement en de rente-uitkering aan de Obligatiehouders.

Door juist ten tijde van een gematigde economische groei te kopen worden kansen gecreëerd om naast een 
goed jaarlijks rendement een waardestijging te realiseren.
In vergelijking met aandelen hebben vastgoedbeleggingen in het verleden een aantrekkelijk rendement 
opgeleverd met beperkte risico’s. Naast het aantrekkelijke risico-rendementsprofiel zijn beleggingen in vastgoed 
in het verleden minder gevoelig gebleken voor conjunctuur schommelingen dan beleggingen in aandelen of 
andersoortige beleggingsproducten. 
Daarnaast biedt een vastgoedbelegging als gevolg van de indexering van de huurcontracten veelal een goede 
bescherming tegen inflatie. Belangrijke redenen om in vastgoed te beleggen vormen het aantrekkelijke risico-
rendementsprofiel en de spreiding van risico’s in de beleggingsportefeuille.
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Lokale markten6

Inleiding 
Een beleggingsbeslissing dient een weloverwogen beslissing te zijn gebaseerd op de te verwachten ontwikkeling 
van de betreffende vastgoedbelegging in de lokale markt. De macro-economie heeft invloed op het rendement 
en het toekomstperspectief van de vastgoedbelegging maar ook de lokale economische omstandigheden 
beïnvloeden de investeringsbereidheid van bedrijven en oefenen zo invloed uit op de vraag naar winkels.  
Direct is de invloed die uitgaat van de ontwikkeling van de inflatie en de rentevoet, en indirect is de invloed van 
het consumentenvertrouwen en de economische groei.

Achtereenvolgens komen hier de steden aan de orde waarin het vastgoed in deze tweede tranche gelegen is en 
gaan we in op de lokale markten.

Ilmenau

Geschiedenis van Ilmenau
De historie van de stad gaat terug tot het jaar 1273, al is er uit die periode weinig bekend. De stad lag op een 
handelsroute tussen Erfurt en Nürnberg, wat een impuls voor de economie opleverde. De Graaf van Käfernburg 
was de eerste machthebber van de stad. In 1343 verkocht hij de stad aan de Graaf van Henneberger.  
Na verschillende machtwisselingen werd de stad uiteindelijk onderdeel van het hertogdom Sachsen-Weimar, 
waar het tot 1918 onderdeel van uitmaakte. 

 



Tussen 1471 en 1626 werden er veel koper- en zilvermijnen geopend in de regio wat een substantiële bijdrage 
leverde aan de economie. In 1730 werd de productie kortstondig hervat onder leiding van Johann Wolfgang 
von Goethe. Vanaf de industriële revolutie is Ilmenau hard gegroeid. De glas en porselein industrie, maar ook 
de mijnbouw hebben hier hun steentje aan 
bij gedragen. Het meest dramatische deel van 
de geschiedenis van Ilmenau was de brand 
van 1752, waarin een groot deel van de stad 
afbrandde. De stad is hierna weer helemaal 
opgebouwd zoals zij vandaag de dag is. De 2e 
Wereldoorlog en de val van het IJzeren Gordijn 
hebben natuurlijk ook op Ilmenau een neerslag 
gehad. De bevolkingsaantallen namen in deze 
tijd af maar hebben zich inmiddels gestabiliseerd. 
In 2006 werd in de stad een gedenkplaat van 
oud minister-president Hendrik Colijn onthuld. 
In de oorlog werd Colijn door de bezetter 
gevangen genomen. Vanaf 26 maart 1942 
werd hem een gedwongen verblijf in Ilmenau 
opgelegd, waarbij alleen zijn vrouw hem mocht 
vergezellen. Hij overleed er op 18 september 1944.

De stad Ilmenau
Ilmenau is gelegen in de deelstaat Thüringen, 
waarvan Erfurt de hoofdstad is. De stad ligt in 
een schitterende vallei waar de rivier de Ilm door stroomt. De omgeving wordt getekend door beboste heuvels 
en bergen, het Thüringer Wald. Het woud is één van de grootste aaneengesloten natuurbeschermingsgebieden 
van Duitsland. De hoogste bergen zijn de Schneekopf (978 meter) en de Beerberg (983 meter). 
 
Von Goethe, in brons, bewondert het complex.
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Het Thüringer Wald is een regio waar indrukwekkende natuur, cultuur, gastvrijheid en recreatie in een beperkt 
en overzichtelijk gebied met elkaar verenigd zijn.

Ilmenau staat ook bekend als de Goethe- en Universitätsstad. Goethe heeft de stad meermalen bezocht en 
wijdde er verschillende gedichten aan. De Technische Universität Ilmenau tekent eveneens het beeld van de 
stad. De universiteit heeft 7.500 studenten en is met 1.200 medewerkers de grootste werkgever. 
De stad wordt gekenmerkt door talrijke laatbarokke gebouwen. Er is eveneens een “liquid-Chronometer” te 
vinden, een uniek uurwerk. Een blauwe vloeistof stijgt er in het ritme van de minuten en een andere in het ritme 
van de uren. Het kunstwerk is een wijze om de glas- en porseleinindustrie uit voorbije tijden te herdenken.  
Van 1777 tot 2002 was deze de belangrijkste inkomstenbron van de stad.

Ilmenau telt ongeveer 33.000 inwoners. Er heerst een aangenaam klimaat. Gezien dat de stad aan de noord-
oostelijke zijde van een bergketen ligt en afgeschermd wordt in het dal van de Ilm, hebben de zuidwesten 
winden minder vat op de stad. Dat maakt, dat bewolking en regen er minder kansen hebben. De gebruikelijke 
warmte uitstraling van de stad doet de dan resterende bewolking snel oplossen. De stad is een echte oase van 
zon. Men zegt er: “In Ilmenau, da ist der Himmel blau, da tanzt der Ziegenbock mit seiner Frau“.

De winkelmarkt in Ilmenau
Het Bundesland Thüringen, waarvan Ilmenau deel uitmaakt, is op de goede weg. De middenstand ontwikkelt 
zich goed evenals de industrie die zeer gediversifieerd is, van de productie van auto’s tot biotechnologie. 

De binnenstad van Ilmenau is niet erg groot maar mooi. De laatste jaren is de detailhandel fors gegroeid.  
De commercieel verhuurde oppervlakte is gegroeid van 23.000 m2 in 1991 tot 65.000 m2 anno 2008. 
In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op de winkelmarkt en de huurprijzen.
De groei wordt gedreven door een stijgende vraag en een stimuleringsbeleid van de lokale en nationale 
overheid. De gebouwen aan de markt zijn recentelijk geheel gerenoveerd. In maart 2005 is de renovatie van het 
raadhuis afgerond. Sindsdien is de VVV hierin gevestigd. 

De stadskern oefent eveneens een steeds grotere kracht uit op de omringende dorpen en haar bewoners.  
De concurrentie van de detailhandel in de aangrenzende dorpen is beperkt.

Op dinsdag en vrijdag is er bloeiende markt op het plein, aangrenzend aan de Goethepassage. Dit brengt veel 
mensen op de been, alsook al de voorzieningen die aan de markt gelegen zijn.

Aken

Geschiedenis van Aken
De Romeinen vestigden zich al 2000 jaar geleden in Aken vanwege de warmwaterbronnen, maar de werkelijke 
oprichter van de stad was Karel de Grote, die tot op de dag van vandaag zijn stempel op de stadsgeschiedenis 
heeft gedrukt. In het centrum van de oude stadswijk met de indrukwekkende dom, het gotische raadhuis en  
de patriciërshuizen uit meerdere eeuwen is de geschiedenis nog overal voelbaar. De “Elisenbronnen” is een  
van de vele bezienswaardige fonteinen van de stad. Karel de Grote is bovendien de peetvader van een prijs van 
de Akense burgerij voor persoonlijkheden, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging van  
Europa, de internationale Karel de Grote Prijs van Aken. Sedert 1950 wordt deze prijs jaarlijks op Hemelvaarts-
dag uitgereikt.
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De Aachener dom
Hoog oprijzend, in het middelpunt van de oude stadswijk, staat naast het raadhuis de dom van Aken. In het jaar 
800 heeft Karel de Grote deze geweldige oktogonale koepelbouw als paltskapel laten bouwen. 

Op de beroemde marmeren troon van Karel de Grote werden tussen 936 en 1531 dertig Duitse koningen 
gekroond. In 1414 werd het gotische koor, een monumentale aanbouw, geopend. Het is een meesterwerk van 
gotische bouwkunst. Met maar liefst 27 meter hoogte zijn de ramen de hoogste uit dit bouwtijdperk.
 
Schatkamer van de dom
In de loop van meer dan 1200 jaar is de dom geworden tot wat hij nu is. Keizers, koningen en pelgrims 
schonken de prachtige inrichting en andere schatten. De kroonluchter onder de met mozaïek versierde koepel is 
een gift van Friedrich I Barbarossa. 

De schatkamer van de dom is één van de belangrijkste kerkelijke schatkamers van Europa. Hier wordt 
een unieke verzameling van kostbaarheden uit de geschiedenis van de dom van Aken getoond, zoals het 
Lotharkreuz (rond 1000) of de zilveren, ten dele vergulde Karel-buste (na 1349). 

 

De stad Aken
In Aken gaan traditie en vooruitgang hand in hand. Aken is tevens een industrieel centrum en een belangrijk 
infrastructureel knooppunt, met onder meer aansluiting op de hogesnelheidslijn (Thalys). Het vliegveld van 
Aken, Maastricht Aken Airport, ligt op Nederlands grondgebied, zo’n 30 km van de stad, nabij het Limburgse 
Beek.

Aken is een stadsdistrict in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, en telt 258.770 inwoners. De stad 
ligt dicht bij de grens met Nederland en België; voorts ligt Aken ongeveer 65 km ten westen van de Duitse stad 
Keulen. Bestuurlijk vormt Aken een stadsdistrict in het Regierungsbezirk Keulen.

Met inbegrip van de Landkreis Aachen vormt Aken een agglomeratie van ruim 550.000 inwoners. Dit aantal 
zou nog groter worden (ca. 800.000), wanneer men aangrenzende gemeenten in België (o.a. Kelmis) en het 
gebied Parkstad Limburg in Nederland (Heerlen e.o.) zou meerekenen.
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De RWTH Aken (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule) is een van de belangrijkste technische 
universiteiten in Duitsland, speciaal voor werktuigbouwkunde, auto- en productietechniek. Een onderdeel vormt 
het Klinikum Aachen, dat het grootste in één enkel gebouw gevestigde ziekenhuis van Europa is. Sinds 1984 
hebben innovatieve bedrijfsstarters vanuit de universitaire omgeving meer dan 500 technologisch georiënteerde 
bedrijven binnen en buiten de inmiddels opgerichte starters- en servicecentra in de regio opgericht.

Aken stelt zich voor als een moderne, internationaal ingestelde stad met politieke, economische en culturele 
kontakten ver over de nationale grenzen heen. Een voorbeeld hiervan is het eerste grensoverschrijdende 
industrieterrein, AVANTIS geheten, dat tezamen met de stad Heerlen werd opgezet.
Op de Expo 2000 in Hannover werd Aken als Europese modelregio gepresenteerd. Het was het modelvoorbeeld 
van een succesvolle structuurverandering waarbij de mijnbouw en de oude industrie in de regio plaats maakten 
voor één van de belangrijkste High-Tech-locaties in Europa. Dit succes verhaal is ontstaan dankzij een hechte 
samenwerking tussen de hogescholen, kamers van koophandel, onderzoeksinstanties, ondernemingen, project-
ontwikkelaars en de gemeente. 

Dankzij de wetenschappelijke kennis in Aken hebben bekende grote internationale ondernemingen en 
researchcentra, zoals Ericsson, Ford, Philips, Takeda Pharma en Microsoft zich hier gevestigd en dit heeft 
wederom geleid tot succesvolle beursnoteringen van opkomende technologiebedrijven aan de Neuen Markt in 
Frankfurt. 

Sinds 1985 zijn er ongeveer 500 nieuwe, op de toekomst gerichte bedrijven ontstaan, met werkgelegenheid 
voor meer dan 10.000 mensen. Het wetenschappelijk onderwijs van Aken loopt voorop in de ontwikkeling 
op het gebied van informatie- en telecommunicatietechniek, kunststoffentechniek, informatica, 
materiaalwetenschappen en biotechnologie.
Ook qua woon- en leefmilieu heeft Aken het nodige te bieden. De stad heeft flair en atmosfeer.  
De stadskern, belangrijke cultuurmonumenten, fonteinen en baden, gelegen boven de warmste bronnen 
van Europa, het bonte leven op straten en pleinen, de culturele verscheidenheid en kwaliteit alsmede talrijke 
ontspanningsmogelijkheden, maken Aken tot een opwindend mooi geheel.
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De winkelmarkt in Aken
Zoals in geheel NordRhein-Westfalen zijn de huren in Aken hoog. De huur van A1 locaties met een oppervlakte 
tot onder de 100 m2 kan oplopen tot € 100 per m2 per maand. Het huurniveau voor dergelijke kleine 
oppervlakten is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Verwacht wordt dat deze tendens zich in het komende 
jaar zal voortzetten.
Voor winkelruimtes met een oppervlakte die groter is dan 100 m2 en gelegen zijn op A1 locaties varieert de huur 
tussen de € 40 en € 80 per m2 per maand. Deze huren zijn de laatste jaren gestabiliseerd. De verwachting is dat 
deze huurniveaus in het komende jaar licht kunnen stijgen. 

Hoog oprijzend, in het middelpunt van de oude stadswijk, staat naast het raadhuis de dom van Aken. In het jaar 800 heeft Karel 
de Grote deze oktogonale koepelbouw als paltskapel laten bouwen. Op de beroemde marmeren troon van Karel de Grote werden 
tussen 936 en 1531 dertig Duitse koningen gekroond.
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Beilngries

Geschiedenis van Beilngries
In het jaar 1007 werd Beilngries voor het eerst vermeld als Bilingriez. De plaats behoorde tot het bisdom Eich-
stätt, een nabijgelegen stad in Beieren. In 1053 kreeg de stad markt- en tol rechten van bisschop Viktor II, die 
later de vijfde Duitse Paus zou worden van 1055 tot 1057.
Rond 1300 werd de kerk St. Walburga, in het centrum van de stad, voltooid. In de late middeleeuwen werd er 
een muur en een gracht om de stad gebouwd, die bescherming bood tegen onder meer de bedreigingen van de 
landbouwersoorlog in 1524. In 1633 kwam de stad zonder strijd in handen van de troepen van Bernhard von 
Sachsen-Weimar. 
In 1802 trad de laatste bisschop van Eichstätt af toen Beilngries door Beierse troepen bezet werd. De opening 
van het Ludwigs kanaal in 1846 betekende een impuls voor de hout- en veehandel in Beilngries. Het kanaal 
verbindt de Donau met de Main. Het kanaal overwint een hoogteverschil van meer dan 200 meter door de 
aanleg van 101 sluizen, een prestatie van formaat in de 19e eeuw. 
 

De stad Beilngries
Beilngries ligt in de deelstaat Beieren. Beieren is de grootste deelstaat van Duitsland en qua oppervlakte net zo 
groot als de Benelux of Ierland. Er wonen 12,5 miljoen mensen. De deelstaat stond bekend als een economisch 
achtergebleven gebied met een sterk agrarisch karakter, maar heeft zich sinds de Tweede Wereldoorlog sterk 
ontwikkeld tot één van de meest ontwikkelde deelstaten op het gebied van industrie en dienstverlening. 
Het aandeel van landbouw in het BNP is nu nog maar 1,3%. In Beieren zijn meer dan 600.000 midden en 
kleinbedrijven (MKB) gevestigd. Meer dan 77% van de Beierse werknemers is werkzaam in het MKB. Het is 
vooral aan het MKB te danken dat de deelstaat Beieren het laagste percentage werklozen in de Bondsrepubliek 
heeft. Maar Beieren heeft ook grote multinationals op haar grondgebied zoals Dasa-Aerospace, BMW, Adidas, 
Siemens en Audi.

De streek wordt gekenmerkt door een landschappelijke schoonheid. Een intacte natuur, gezonde lucht, culturele 
rijkdom en de spreekwoordelijk gezellige Beierse manier van leven zijn karakteristiek. De vele glasheldere meren, 
de nationale parken en de talrijke natuur- en landschapreservaten vormen een paradijs voor iedereen.
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Beilngries is een typische Beierse plaats. De stad telt 8.680 inwoners en ligt in de buurt van Eichstätt en op 40 km  
afstand van Ingolstadt. Maar ook Nürnberg en München zijn goed bereikbaar, onder meer via de hoge 
snelheidslijn, ICE, die stopt op station Kinding, dat op 10 km afstand ligt van Beilngries.
Het midden en klein bedrijf is de motor van de lokale economie. Handel, dienstverlening, machinebouw en 
bouwbedrijven vervullen hierin een belangrijke rol. Er is een divers aanbod van detailhandelsbedrijven in het 
centrum van de stad die aan alle vraag van de regio tegemoet komt. Met 260.000 overnachtingen per jaar is 
ook het toerisme zeer belangrijk voor de stad.

 
De winkelmarkt in Beilngries
Aangezien de markt in Beilngries klein is vergeleken met de grote Duitse steden is er een beperkte hoeveelheid 
marktinformatie beschikbaar. Over het algemeen zijn de huren in Beieren hoog. In de stedelijke gebieden 
varieert die huur van € 70 per m2 in Ingolstadt tot € 280 per m2 per maand in München voor een A1 locatie 
met een oppervlakte van circa 100 m2. Vanzelfsprekend zijn de huren in het buitengebied velen malen lager. 

In Beilngries lopen de huren op tot € 11 per m2 per maand. De verwachting is dat deze huurniveaus in het 
komende jaar licht zullen stijgen. De huurprijs per vierkante meter hangt natuurlijk ook af van de inrichting van 
de verhuurde oppervlakte. Een prijsvechter zoals TEDI zal een voorkeur hebben voor een basale inrichting en 
dito huurprijs.
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Beleggingsobjecten7

Inleiding
Alvorens objecten worden aangekocht vindt uitvoerig onderzoek plaats naar de regionale- en lokale 
marktomstandigheden, de huur- en koopprijzen, het marktvolume, de nieuwbouw, de leegstand, de ligging 
van het object in relatie tot zijn omgeving, de ontwikkeling van de wijk, het verkeerscirculatieplan, de 
stedenbouwkundige visie, het vigerende bestemmingsplan, de mogelijke toekomstige veranderingen die van 
invloed kunnen zijn op de waardeontwikkeling, de bouwkundige- en technische staat in combinatie met 
de onderhoudsplanning voor de komende 10 jaar, het milieu en mogelijke verontreinigingen, de huidige 
marktwaarde, de juridische status van de huur- en koopcontracten, de hoogte van de servicekosten, de 
afgegeven borgstellingen en (huur)bankgaranties, de solvabiliteit van de commerciële huurders, kadastrale 
recherche, de taxatie van de bank, de verzekering en eventuele uitzonderingen, de beheermogelijkheden, enz. 

Het due diligence onderzoek, dat de voornoemde punten behelst, heeft geen aanleiding gegeven tot twijfel die 
de aankoop van de Objecten zou kunnen belemmeren. De commerciële due diligence is uitgevoerd door het 
in Duits onroerend goed gespecialiseerde kantoor Kenstone GmbH. De juridische due diligence is uitgevoerd 
door het advocatenkantoor Seidel Tax and Law. De bouwkundige due diligence is uitgevoerd door Euroland 
Projektierungen GmbH. 

Naast het te behalen rendement blijft de locatie van de Objecten het belangrijkste criterium bij de aankoop, 
nu en in de toekomst. Dit om te bepalen of bij de verkoop voldoende verkoopwinst te verwachten is om de 
hypotheek en met name de Obligaties met winstdeling te kunnen aflossen.

Het voornemen is een constante huurstroom tot stand te brengen. De Objecten dienen te passen in het 
geformuleerde aankoopbeleid van het groeifonds en bij de toekomstige ontwikkeling van dit fonds. Objecten 
worden aangekocht in één van de tranches van de Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed. De verkopende 
partijen van de Objecten zijn niet gelieerd aan Schild Holland Fonds N.V. noch aan Stichting Schild Duitsland 
Winkel Vastgoed. Uit de exploitatie van dit fonds wordt de rente op de obligatielening voldaan.

De risicospreiding vindt plaats doordat Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed alle huuropbrengsten van de 
objecten van de diverse tranches ontvangt en in het kader van de hoofdelijkheid van de vastgoedleningen de 
positieve exploitatiesaldi kan benutten, teneinde de couponrente aan de Obligatiehouders te kunnen uitkeren.

Het aankoopvolume van deze tweede tranche en de taxatie van de taxateurs van het landelijk werkende 
kantoor Kenstone is als volgt:

De taxatierapporten zijn opgenomen in hoofdstuk 18.

De Objecten zijn verzekerd via de verzekeringsmakelaars Demmin & Sohn en Unita die de Objecten bij 
verschillende Duitse verzekeringsmaatschappijen onderbrengen. Het eigendom van het Object in Beilngries zal 
begin 2009 worden verkregen. Het Object zal op het moment van overdracht worden verzekerd via Unita.

Object Koopsom Aankoopkosten Taxatie Kenstone Taxatiedatum

Ilmenau Am Markt € 6.135.000 € 645.797 € 6.500.000 15.07.2008

Aken Am Markt € 5.925.000 € 619.638 € 5.700.000 06.08.2008

Aken Couvenstrasse € 6.532.000 € 682.123 € 6.800.000 06.08.2008

Beilngries Eichstätterstr. € 4.588.400 € 465.979 € 4.500.000 02.03.2009

Totaal € 23.180.400 € 2.413.537 € 23.500.000
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Object Goethepassage Am Markt te Ilmenau 

Beschrijving 
Het Object is gelegen in het centrum van Ilmenau aan de Markt. De historische gebouwen in de omgeving 
zijn allen gerenoveerd. In het aangrenzende oude raadhuis is de VVV gevestigd. Aan hetzelfde plein is ook 
de gemeente gehuisvest. De Goethepassage is in 1994 opgeleverd en bestaat uit 3 verdiepingen en is geheel 
onderkelderd. 

Het Object is U-vormig en de passage is deels overdekt. De passage is toegankelijk vanaf elke aangrenzende 
straat. Het overgrote deel van de ruimte wordt gehuurd door detailhandel en horeca (3.528 m2). De overige 
ruimten zijn als kantoor, artsenpraktijk en woning verhuurd. In de kelder zijn 69 parkeerplaatsen voor klanten en 
bewoners aangelegd. Het gebouw is uitgevoerd in een zeer degelijke kwaliteit, zowel aan de buitenzijde als aan 
de binnenzijde. 

De gevel bestaat uit een spouwmuur met isolatie, opgetrokken uit de materialen beton en bakstenen. Het dak 
bestaat uit dakpannen van klei. 

Ligging
Het Object ligt in het centrum van Ilmenau en grenst aan het grote winkelgebied. 

In het centrum van Ilmenau zijn 
de grotere winkelketens gevestigd. 
De bereikbaarheid van het Object 
is als goed te kenschetsen. Ten 
behoeve van het parkeren 
kunnen cliënten gebruik maken 
van de parkeergarage die aan de 
Goethepassage toebehoort. 

Object Opstal Premie Maatschappij

Ilmenau Am Markt € 6.135.000 € 5.610 Bayerische LandesBank 

Versicherung AG

Aken Am Markt € 5.925.000 € 4.111 Allianz Versicherungen AG

Aken Couvenstrasse € 6.532.000 € 5.185 Alte Leipziger 

Versicherungen AG

Beilngries € 4.588.400 Na afbouw definitief te bepalen
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Aankoop 
Het winkelcomplex is gekocht van de Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH kantoorhoudende aan 
de Herman Kirchner Straße 6, D36251 Bad Hersfeld. Het Object is op 11 januari 2008 middels transport bij 
notaris Braunfels te Düsseldorf aangekocht door Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed voor een bedrag 
van € 6.135.000- K.K. Kadastraal bekend: Ilmenau Blatt 2801 Flur 2, Flurstücke 222-230/9. Hermann Kirchner 
Bauunternehmung GmbH heeft het complex in 1994 gebouwd en was sindsdien eigenaar. Het oppervlak van 
de grond is 4.038 m2. De totale verhuurbare oppervlakte bedraagt 7.054 m2. 
De oppervlakte van het kantoor en de artsenruimte bedraagt 1.369 m2. De appartementen (9) en 
studentenwoningen (10) hebben een oppervlakte van 1.191 m2. Er zijn 69 parkeerplaatsen in de garage en 17 
parkeerplaatsen buiten. 
In het Object is een mix van locale winkels aanwezig. In onderstaand overzicht is weergegeven welke winkels in 
het Object aanwezig zijn. 

Huurderoverzicht
Het huurderoverzicht van het Object is als volgt: 

Tegut Gutberlet Stiftung & co. (in SB Passage) is de grootste huurder van het Object. Zij vertegenwoordigt 12% 
van de huurinkomsten. Deze supermarkt is sinds 60 jaar actief op de Duitse markt. In 1947 openende Theo 
Gutberlet zijn eerste levensmiddelenwinkel. De onderneming is nog steeds in de handen van de familie, en 
wordt door de Wolfgang Gutberlet bestuurd. De onderneming heeft 300 vestigingen en 5.400 medewerkers.
Gegevens Creditreform Ulm 16-07-2008: solvabiliteit firma Tegut = 228 (norm: tussen 100 en 150 = uitstekend, 
tussen 150 en 200 = zeer goed en tussen 200 en 250 = goed). Over de omzetcijfers zijn gegevens beschikbaar. 
De huurprijs van Tegut bedraagt € 6 per m² per maand. Het huurcontract loopt tot 30 april 2011

Reno Schuhzentrum GmbH (Laden 10) is een Duitse schoenenzaak die in 1977 is opgericht. Zij vertegen-
woordigt 10% van de huurinkomsten. In 2005 is de firma gefuseerd met de Hamm Gruppe die vanaf 1888 
actief is, tot de HR Gruppe. De groep heeft 2.700 verkooppunten in (Oost) Europa en het Midden Oosten, 
waarvan 750 Reno filialen. De groep heeft onder andere de volgende labels: Reno, Payless, Hamm en Terra. In 
2007 heeft de onderneming 600 miljoen Euro omgezet. De 6.000 medewerkers verkopen circa 35 miljoen paar 
schoenen wereldwijd. Ook deze firma is niet beursgenoteerd en derhalve is er geen specificatie beschikbaar van 
de cijfers op groeps- en werkmaatschappij niveau.

Huurdersoverzicht huur m2 metrage expiratiedatum jaarhuur percentage

Laden 1-9b - 7,29 1.099 onbepaald € 96.174 19%

Laden 10-18 - 7,00 1.732 onbepaald € 145.523 28%

Hotel/Restaurant/Friseur - 6,22 702 onbepaald € 52.368 10%

SB Passage - 5,91 901 onbepaald € 63.972 12%

Buro/Praxis - 4,88 1.471 onbepaald € 86.163 17%

Woningen en appartementen - 3,45 1.191 onbepaald € 49.278 10%

Tiefgaragen Haus 2 - - - € 11.425 2%

Tiefgaragen Haus 2 - - - € 4.233 1%

STP Wallgraben - - - € 4.601 1%

Nebenraum - 21 - - -

Totalen 7.054 € 514.007 100%
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Gegevens Creditreform Ulm 16-07-2008: solvabiliteit firma Reno = 198 (norm: tussen 100 en 150 = uitstekend, 
tussen 150 en 200 = zeer goed en tussen 200 en 250 = goed)
De huurprijs van Reno bedraagt € 7 per m²/maand. Het huurcontract loopt tot 30 april 2009, maar er wordt op 
dit moment onderhandeld met Reno over een verlenging van het huurcontract. 

Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Hildburghausen GmbH (Laden 12)
Vanaf augustus 2008 huurt deze kliniek een 
oppervlakte van 566 m2 en vertegenwoordigt 
daarmee 9% van de totale huursom. Deze 
kliniek van psychologie en neurologie 
bestaat al 135 jaar in Thüringen. Er is een 
hoofdvestiging in Hildburghausen met 178 
bedden en daarnaast verschillende kleinere 
vestigingen. In Ilmenau laten zij mensen 
met een licht psychische afwijking langzaam 
terugkeren in de maatschappij. 
Gegevens Creditreform Ulm 16-07-2008: 
solvabiliteit = 184 (norm: tussen 100 en 150 
= uitstekend, tussen 150 en 200 = zeer goed 
en tussen 200 en 250 = goed). 
Deze huurder heeft een solvabiliteit van 184, 
dit is zeer goed te noemen. Het huurcontract 
loopt tot 1 augustus 2018.

Hiernaast wordt krantenartikel weergegeven 
d.d. 4 juni 2008 uit een lokale krant. 

Op basis van de bovenstaande gegevens 
concludeert Stichting Schild Duitsland Winkel 
Vastgoed dat, gezien de gunstige locatie en 
de kwaliteit van het Object, het huurrisico 
acceptabel is.

Huurprijzen winkels 
De huurprijzen in het centrum van Ilmenau kunnen oplopen tot € 35 per m2 per maand. De huren in het 
aangrenzende gebied liggen tussen de € 10 en € 15 per m2 per maand. De Goethepassage is gelegen in dit aan 
het centrum grenzende gebied. 
De huur van de winkels bedraagt gemiddeld € 7,50 per m2 per maand. Gezien de huidige positieve 
ontwikkeling van de stad en een succesvol management van de Goethepassage verwachten wij de huren op 
lange termijn te kunnen verhogen. 

Huurprijzen woningen
Het huurniveau in Ilmenau ligt tussen de € 4 en € 6 en per m2 per maand. Voor de woningen in de 
Goethepassage wordt een huur van circa € 4,50 per m2 per maand bewerkstelligd. Dat betekent dat, gezien de 
locatie en de goede staat waarin het Object verkeert, er op termijn hogere huren te realiseren zijn. 
In Ilmenau wonen 7.500 studenten, vergrijst de bevolking en stijgt het aantal éénpersoonshuishoudens, 
waardoor woningen die centraal gelegen zijn zeer gevraagd zijn.
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Servicekosten
De servicekosten zijnde de energiekosten, huismeester, tuinman, opstal- en glasverzekering evenals de 
onroerende zaakbelasting enz., bedragen € 1,70 per m² per maand en worden door de huurders vooraf betaald.

Onderhoud
Het onderhoud is goed geweest. Het pand functioneert nog als nieuw. Alle technische installaties worden door 
erkende bedrijven onderhouden. Verder is ook de buitenzijde zeer goed onderhouden. Voor dit onderhoud 
wordt samengewerkt met de locale huismeester die zelf in het Object woont.

Ilmenau centrum ligt op een hoogte van 550 m NormalNull (=NAP).

Object Am Markt te Aken 

Beschrijving 
Het Object Am Markt 1-3 is in 2000 opgeleverd. Het gebouw bestaat uit 5 verdiepingen inclusief de kelder. Er 
zijn 2 winkelruimten en 12 woningen inclusief een penthouse.

Het gebouw is uitgevoerd in een degelijke kwaliteit, zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde. Het Object 
is goed onderhouden en verkeert in goede staat.

De gevel bestaat uit een spouwmuur met isolatie, opgetrokken uit bakstenen muren. De gebruikte materialen 
zijn onderhoudsvriendelijk waardoor de onderhoudskosten beperkt blijven.
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Ligging
Het Object ligt zeer centraal in het stadscentrum van Aken op een A1 locatie in de voetgangerszone. Binnen 
2 minuten loopafstand staat het Stadhuis aan de markt. In de omgeving zijn veel winkels gevestigd die in het 
dagelijkse onderhoud voorzien. Er is parkeerruimte nabij.

Aankoop 
Het complex is gekocht van GbR Karsten Sauren en Albert Beginen, kantoorhoudende aan de Mies-van-der-
Rohe-Straße 25,52074 te Aken. Het Object is op 19 november 2008 middels transport bij notaris Braunfels 
te Düsseldorf aangekocht door Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed voor een bedrag van € 5.925.000 
K.K. (De vraagprijs bedroeg € 5.950.000). Het Object is kadastraal bekend als: Aachen Blatt 9871 Flur N-82, 
Flurstücke 185, 2524, 518, 1094, 1946, 1947, 2189, 1878, 2149, 1878 en 2159. In 2000 is het complex 
gebouwd en sindsdien was bovengenoemde partij eigenaar. De reden van verkoop is dat de verkoper een 
ontwikkelaar is en na een bepaalde tijd zijn gerealiseerde Objecten verkoopt. De oppervlakte van de grond 
is 703 m2. De totale oppervlakte van de winkels is 969 m2 en dat van de woningen 1.245 m2. In onderstaand 
overzicht is weergegeven welke winkelformules in het Object aanwezig zijn.

Huurderoverzicht
Het huurderoverzicht van het Object is als volgt: 

Huurdersoverzicht Huur m2 metrage expiratiedatum jaarhuur Percentage

MarcCain € 26,83 382 31.05.2016 € 123.000 33%

Villa Kunterbunt € 16,61 587 31.05.2016 € 117.000 31%

Woningen € 9,04 1.245 30.04.2018 € 138.000 37%

Totaal 2.214 € 378.000 100%



45

MarcCain is de grootste huurder van het Object. Zij vertegenwoordigt 33% van de huurinkomsten. MarcCain is 
een modeketen. De onderneming werd in 1973 gestart door de 2 huidige bestuurders en eigenaars. Inmiddels 
wordt dit merk in meer dan 1.000 winkels verkocht wereldwijd. Er zijn 83 ‘pure’ MarcCain winkels. In Duitsland 
heeft de onderneming 700 mensen in dienst. De totale omzet bedraagt 136 miljoen Euro en verwacht wordt 
dat deze in 2008 met circa 10% zal toenemen. De zogenoemde solvabiliteitsindex is zeer goed. Gegevens 
Creditreform 16-07-2008: solvabiliteit = 183. (norm: tussen 100 en 150 = uitstekend, tussen 150 en 200 = zeer 
goed en tussen 200 en 250 = goed).

Villa Kunterbunt is de tweede huurder van het Object (31%). Het betreft een speelgoedwinkel met een uniek 
concept wat ook blijkt uit hun diverse en originele aanbod. Aangezien de winkel niet behoort tot een keten is 
er een beperkte hoeveelheid gegevens beschikbaar. De winkel is eigendom van mevrouw Bartussek die deze 
winkel al meer dan 10 jaar exploiteert. Op de solvabiliteitsindex van het Creditreform scoort de onderneming 
200, wat een zeer goede score is (norm: tussen 100 en 150 = uitstekend, tussen 150 en 200 = zeer goed en 
tussen 200 en 250 = goed).

Huurprijzen winkels
De huren in het centrum van Aken op A1 locaties kunnen oplopen tot € 100 per m2 per maand. De gemiddelde 
huur in het centrum varieert van € 45 tot € 80 per m2 per maand. De hoogte van de huren hangt samen met 
de mate van bereikbaarheid, de ouderdom en het onderhoud van het Object. Daarnaast is ook de grootte en de 
spreiding over het aantal verdiepingen van een te verhuren winkelruimte van invloed op de prijs per vierkante 
meter. Het bovengenoemde Object aan Am Markt is zonder twijfel de centrumlocatie van de stad. 
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Huurprijzen woningen
In Aken staan 133.000 woningen met een gemiddelde bezetting van 1,9 personen. Van deze woningen zijn er 
109.000 in de vrije sector. De resterende 24.000 woningen zijn sociale woningbouw. De maximale huurprijs van 
deze gesubsidieerde woningen bedraagt € 4,85 per m2 per maand. De huurprijs in de vrije sector ligt tussen de 
€ 5,20 en € 9,50 per m2 per maand. De aangekochte woningen hebben een gemiddelde huur van circa € 9,12 
per m2 per maand. Het aantal nieuwbouw woningen is beperkt. In 2005 werden slechts 530 bouwvergunningen 
afgegeven. Tussen 2006 en 2011 zullen circa 5.000 woningen uit de sociale sector, waarvan de verplichting 
afloopt, terechtkomen in de vrije sector.
Vraag en aanbod van woningen wordt mede bepaald door de samenstelling van de bevolking in een stad. De 
30.000 studenten in Aken hebben een continue behoefte aan relatief kleine en goedkope woningen. Daarnaast 
daalt in Aken het aantal personen per huishouden, mede als gevolg van vergrijzing en het toegenomen aantal 
alleenstaanden. Deze factoren vergroten de vraag naar middelgrote appartementen in het stadscentrum. 

Recent woningbouwonderzoek, juli 2008, 
naar de prijsontwikkeling in de 50 grootste 
Duitse steden heeft uitgewezen dat Aken, 
gelet op de economische ontwikkelingen, 
tot de eerste 10 steden van Duitsland 
behoort die de beste toekomstkansen 
hebben.

Servicekosten
De servicekosten, zijnde energiekosten, 
huismeester, tuinman, opstal- en 
glasverzekering alsmede de onroerende 
zaakbelasting bedragen € 2,00 per m² 
per maand en worden door de huurders 
betaald.

Onderhoud
De staat van onderhoud van het Object 
is goed. Ook de binnenzijde is goed 
onderhouden. Wij verwachten in de 
komende jaren geen uitzonderlijke 
onderhoudskosten.

Object Couvenstrasse 21 / Alexanderstrasse 30 te Aken
Beschrijving 
Het Object is gelegen in het centrum van Aken en is in 2002 opgeleverd. Het gebouw bestaat uit 6 
verdiepingen en een kelder. Het bestaat uit één winkelruimte en 21 woningen.

Het gebouw is uitgevoerd in een zeer degelijke kwaliteit, zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde. Het 
Object is goed onderhouden en verkeert in goede staat.

De gevel bestaat uit een spouwmuur met isolatie, opgetrokken uit gestuukte muren met veel glas en licht. Het 
dak is uitgevoerd als een geïsoleerd staal-glas-betondak. De gebruikte materialen zijn onderhoudsvriendelijk 
waardoor de onderhoudskosten beperkt kunnen blijven.
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Ligging
Het Object ligt zeer centraal in het stadscentrum van Aken, circa 200 meter verwijderd van de voetgangerszone. 
Op 5 minuten loopafstand zijn het Stadhuis en de markt gelegen. In de omgeving zijn alle winkels te gevestigd 
die in het dagelijkse onderhoud voorzien. De bereikbaarheid van het Object is als goed te kenschetsen. 

Aankoop 
Het complex is gekocht van de GbR Karsten Sauren en Albert Beginen, kantoorhoudende aan de Mies-van-der-
Rohe-Straße 25, 52074 te Aken. Het Object is op 19 november 2008 middels transport bij notaris Braunfels te 
Düsseldorf aangekocht door Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed voor een bedrag van € 6.532.000 K.K. 
(NB. De vraagprijs was € 7.650.000). Het Object is kadastraal bekend als: Aachen Blatt resp.26895 en 26896 
Flur 83, Flurstücke resp. 1030, 1176, 2375, 2395 en 2374. In 2002 is het complex gebouwd en sindsdien was 
de bovengenoemde partij eigenaar. De reden van verkoop is dat de verkoper een ontwikkelaar is en na een 
bepaalde tijd zijn gerealiseerde Objecten verkoopt. De oppervlakte van de grond 699 m2. De totale oppervlakte 
bedraagt 2.950 m2. In het Object is een sterke zakelijke huurder aanwezig gecombineerd met 21 verhuurde 
woningen. In onderstaand overzicht is weergegeven wat de huuropbrengsten zijn.

Huurderoverzicht
Het huurderoverzicht van het Object is als volgt: 

Huurdersoverzicht Huur m2 metrage expiratiedatum jaarhuur Percentage

Sporthaus Drucks - Intersport € 17,66 1.330 31.10.2018 € 281.823 61%

Woningen Couvenstrasse 21 € 7,90 682 onbepaald € 68.555 15%

Woningen Alexanderstrasse 20 € 10,69 938 onbepaald € 112.026 24%

Totaal 2.950 € 462.400 100%



Sporthaus Drucks is de enige zakelijke huurder van het Object. Zij vertegenwoordigt 61% van de 
huurinkomsten. Sporthaus Drucks draagt de naam Intersport Drucks. 

In 1956 sloten 15 sportwinkels zich bij elkaar aan. Dit was het begin van Intersport. Tegenwoordig zijn er 
wereldwijd 5.000 winkels in 30 landen die dezelfde naam dragen, wat het de grootste sport winkelketen maakt 
ter wereld. Wereldwijd realiseert de keten 8,5 miljard Euro omzet. Het internationale hoofdkantoor zetelt in 
Bern. In Duitsland zijn er 1.400 vestigingen van Intersport en wordt er een omzet behaald van 2,3 miljard Euro. 
Gegevens Creditreform Müllheim 18-08-2007 : solvabiliteit Intersport Drucks = 208. (norm: tussen 100 en 150 
= uitstekend, tussen 150 en 200 = zeer goed en tussen 200 en 250 = goed).

Huurprijzen winkels en woningen
Voor een beschrijving van de winkels en woningen markt wordt verwezen naar de beschrijving van het Object 
aan de Markt in Aken.

Servicekosten
De servicekosten, zijnde de energiekosten, huismeester, tuinman, opstal- en glasverzekering alsmede de 
onroerende zaakbelasting enz., bedragen € 2,00 per m² per maand en worden door de huurders betaald.

Onderhoud
Het onderhoud van het pand is goed. Ook de binnenzijde is goed onderhouden. Wij verwachten in de komende 
jaren geen uitzonderlijke onderhoudskosten.
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Object Ringstrasse / Eichstätterstrasse te Beilngries 

Beschrijving 
Het Object is gelegen in het centrum van Beilngries. Het betreft een nieuwbouwproject. De oplevering heeft 
eind 2008 plaatsgevonden en de overdracht zal in de zomer van 2009 plaatsvinden.

Het winkelcentrum is gebouwd op een kavel met een omvang van 4.000 m2. Het hoofdgebouw heeft geen 
verdiepingen. Het bijgebouw heeft één verdieping extra waar de stadsbibliotheek en een drietal kantoren 
gehuisvest worden.
 
Het Object is gebouwd op een hoek en bestaat uit 2 delen. De laagbouw grenst aan de Ringstrasse en beslaat 
1.766 m2. De hoogbouw grenst aan de Eichstätterstrasse en beslaat 687 m2 op de begane grond en 634 m2 
op de eerste verdieping. De grootste huurders zijn Rossmann (drogist), Kik (textiel) en TEDI (non food). In het 
Object worden geen woningen gebouwd. Er worden tevens 89 openbare parkeerplaatsen aangelegd.
 
De gevel bestaat uit een spouwmuur met isolatie, opgetrokken uit de materialen beton en bakstenen. Het dak 
bestaat uit dakpannen van beton, de zogenaamde ´Frankfurter Pfanne`.

Ligging
Het Object ligt aan de rand van het centrum van Beilngries. Naast het Object staat de Frauenkirche. In de 
directe omgeving, schuin aan de overkant, zijn de Aldi en de NETTO gevestigd.

De bereikbaarheid van het Object is als goed te kenschetsen. Het Object ligt praktisch aan de hoofdstraat 
(Hauptstrasse) in het midden van de stad. Er zijn 89 parkeerplaatsen bij het winkelcomplex gebouwd.
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Aankoop 
Het winkelcomplex is gekocht van de firma Wertbau GmbH, kantoorhoudende aan de Eberhardsbergstrasse 27,  
91338 Igensdorf. Het Object is op 4 december 2008 middels transport bij notaris Braunfels te Düsseldorf 
aangekocht door Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed voor een bedrag van maximaal € 4.588.400 K.K. 
(De vraagprijs was € 4.730.000). Kadastraal bekend: Beilngries Blatt 1981, Flurstücke 254/2, 255/2, 257. 

Het oppervlak van het kavel is 4.000 m2. De totale verhuurbare oppervlakte bedraagt circa 3.100 m2. De 
grootste huurders: Kik, Rossmann en TEDI huren tezamen ca. 1.700 m2. De overige ruimten worden verhuurd 
aan onder meer de bibliotheek, een artsenpraktijk en een aantal kleinere winkels. 

In het Object is een mix van grotere ketens en een aantal kleine winkels aanwezig. In onderstaand overzicht is 
weergegeven welke huurders in het Object aanwezig zijn.

Huurderoverzicht
Het huurderoverzicht van het Object is als volgt: 

Huurderoverzicht huur m2 metrage expiratiedatum jaarhuur percentage

Kik € 9,43 525 30.06.2018 € 59.409 17%

Top Hair € 11,11 81 30.06.2013 € 10.800 3%

Laden 3 € 12,50 34 - € 5.055 1%

Laden 4 € 12,50 48 - € 7.200 2%

Physiotherapie € 8,44 222 30.11.2016 € 22.476 6%

Stadtbücherei € 7,50 130 30.11.2018 € 11.700 3%

Praxis € 8,00 77 € 7.421 2%

Appartement € 8,56 42 € 4.315 1%

Rechtsanwalt € 7,74 168 30.11.2013 € 15.600 4%

Café Entner € 14,95 180 30.11.2018 € 32.280 9%

Modehaus Götz € 9,51 226 30.11.2019 € 25.800 7%

Ernstings Family € 9,07 160 30.11.2013 € 17.400 5%

TEDI € 9,00 500 30.11.2018 € 54.000 15%

Rossmann € 9,04 700 30.11.2018 € 76.800 22%

Totalen 3.093  € 350.255 100%
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Dirk Rossmann GmbH is een Duitse drogisterij keten. Zij vertegenwoordigt 22% van de huurinkomsten. Deze 
onderneming is sinds 36 jaar actief op de Duitse markt. In 1972 opende Dirk Rossmann zijn eerste drogisterij in 
Hannover. Anno 2008 heeft de onderneming 2.000 vestigingen en 24.000 medewerkers. Rossmann is de op 
twee na grootste drogisterij keten van Duitsland. De onderneming is nog steeds in de handen van de familie. 

De omzet bedraagt 2,45 miljard Euro. Gegevens Creditreform Hannover 29-08-2008: solvabiliteit firma 
Rossmann = 155. (norm: tussen 100 en 150 = uitstekend, tussen 150 en 200 = zeer goed en tussen 200 en 250 
= goed). De huurprijs van Rossmann bedraagt € 9,14 per m²/maand. 

Kik Textilien und Non-Food GmbH verkoopt kleding en non food artikelen. Kik vertegenwoordigt 17% van 
de huurinkomsten. De keten is sinds 1994 actief op de Duitse markt. Anno 2008 heeft de onderneming meer 
dan 2.500 vestigingen en het doel is om door te groeien naar 3.000 vestigingen. Naast Duitsland heeft Kik 
vestigingen in Oostenrijk, Tsjechië en Slovenië. De onderneming is eigendom van de oprichters, dhr. Stefan 
Heinig en de Tengelmann Group, wiens geschiedenis teruggaat naar 1927 en een omzet realiseert van circa 25 
miljard Euro in de food en non food sector en OBI bouwmarkten.

De omzet over 2005 bedroeg 995 miljoen Euro volgens het Creditreform. Recentere omzetcijfers zijn niet 
beschikbaar. Gegevens Creditreform Hamm 29-08-2008: solvabiliteit firma Kik = 192. (norm: tussen 100 en 
150 = uitstekend, tussen 150 en 200 = zeer goed en tussen 200 en 250 = goed). De huurprijs van Kik bedraagt 
€ 9,40 per m²/maand. 

TEDI GmbH & Ko. KG is een snel groeiende discounter waar onder meer huishoudartikelen, kantoorartikelen, 
textiel, cosmetica en levensmiddelen worden verkocht. Focus ligt op artikelen voor € 1,00. TEDI 
vertegenwoordigt 15% van de huurinkomsten. In 2004 werd het eerste filiaal geopend en inmiddels zijn er 
meer dan 650 filialen. De omzet over 2007 bedroeg meer dan 145 miljoen Euro volgens het Creditreform. De 
solvabiliteit van TEDI = 220. (norm: tussen 100 en 150 = uitstekend, tussen 150 en 200 = zeer goed en tussen 
200 en 250 = goed). De huurprijs van TEDI bedraagt € 9,00 per m²/maand.

Entner GmbH, Bäckerei und Konditorei verkoopt brood, banket en koffie. Zij vertegenwoordigt 9% van de 
huurinkomsten. Deze keten is actief op de Duitse markt sinds 1955. Anno 2008 heeft de onderneming 329 
medewerkers. De onderneming is eigendom van de heer Entner. 

De omzet over 2007 bedroeg 8,7 miljoen Euro. Gegevens Creditreform Nürnberg 29-08-2008: solvabiliteit 
firma Entner = 231. (norm: tussen 100 en 150 = uitstekend, tussen 150 en 200 = zeer goed en tussen 200 en 
250 = goed). De huurprijs van Entner bedraagt € 14,95 per m²/maand. 

Op basis van de bovenstaande gegevens concludeert Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed dat, gezien de 
gunstige locatie en de kwaliteit van het Object, het huurrisico acceptabel is.

Huurprijzen winkels 
De huurprijzen in het centrum van Beilngries kunnen oplopen tot € 15 per m2 per maand. De huren aan de rand 
van het centrum liggen fractioneel lager. Aldi, die schuin tegenover het winkelcentrum gevestigd is, betaalt € 14 
per m2 per maand. 
 
De huur van de winkels in het winkelcentrum bedraagt gemiddeld € 9,50 per m2 per maand. Gezien de 
positieve ontwikkeling van regio en de stad en de relatief lage huurprijzen verwachten wij de huren op lange 
termijn te kunnen verhogen. 



Servicekosten
De servicekosten zijnde de energiekosten, huismeester, tuinman, opstal- en glasverzekering evenals de 
onroerende zaakbelasting enz., worden door de huurders vooraf betaald. Aangezien het Object nog niet geheel 
is afgebouwd zijn de definitieve kosten nog niet vastgesteld.

Onderhoud
Het Object wordt nieuw opgeleverd. Alle technische installaties zullen door erkende bedrijven onderhouden 
worden.

Beilngries ligt op een hoogte van 577 m NormalNull (=NAP).

52



Teneinde de Obligatiehouder inzicht te geven in het totaal der objecten opgenomen in Stichting Schild Duitsland 
Winkel Vastgoed en een inschatting te kunnen maken van eventuele risico’s wordt onderstaand een korte 
beschrijving gegeven van de in tranche 1 gekochte objecten. 

Alleestrasse te Remscheid
Het object gelegen aan de Alleestrasse 68 is in 1997 opgeleverd. Het onder architectuur opgetrokken pand 
(was in 1995 onderwerp van een architectuurprijsvraag die door het Engelse architectbureau Chapman Taylor 
Partners te Londen werd gewonnen) bestaat uit 6 verdiepingen en is geheel onderkelderd. De locatie is gelegen 
aan een aflopende straat waar met het gebouw op ingespeeld is. 

Het complex ligt in het kernwinkelapparaat van Remscheid aan de voetgangerszone van de Alleestrasse en 
grenst aan het grote winkelcentrum AlleeCenter met 26.000 m2 winkels. Naast en tegenover het object zijn 
alle belangrijke winkelketens gevestigd. De bereikbaarheid van het object is als uitermate goed te kenschetsen. 
Cliënten kunnen gebruik maken van de centrale parkeergarage onder het AlleeCenter en onder het 
naastgelegen stadhuisplein. Hier zijn 1.300 parkeerplaatsen voorhanden. Ook met het openbaar vervoer is het 
centrum van Remscheid goed bereikbaar. 

Hauptstrasse te Heiligenhaus
Het object Rathaus Center is gelegen aan de Hauptstrasse 163 te Heiligenhaus en is in 1990 opgeleverd.  
Het onder architectuur opgetrokken gebouw bestaat uit 4 verdiepingen en is geheel onderkelderd. De locatie is 
gelegen aan de Markt en naast het stadhuis. In de kelder is een parkeergarage gerealiseerd ten behoeve van de 
bewoners en bezoekers van het winkelcentrum. 

Het winkelcentrum ligt in het kernwinkelapparaat van Heiligenhaus aan de voetgangerszone van de 
Hauptstrasse. Naast en tegenover het object zijn alle belangrijke winkelketens gevestigd. Ten behoeve van 
het parkeren kunnen cliënten gebruik maken van de achtergelegen parkeerterreinen en garages met ruim 
voldoende gratis parkeerplaatsen. 

Vorige tranche8
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Dit verzekert het complex van een permanente voetgangersstroom. Ook met het openbaar vervoer is het 
centrum van Heiligenhaus goed bereikbaar. De bus stopt voor de deur van het centrum.
De totale fondsinvestering voor de eerste tranche bedraagt € 22.770.000. De hypothecaire geldlening bedraagt 
€ 16.170.000, de obligatielening € 6.600.000. De eerste tranche beoogt een jaarlijkse uitkering van de 
couponrente te realiseren van 7,0% op jaarbasis, berekend over een beleggingsperiode van 10 jaar. Naast dit 
directe rendement wordt een indirect rendement beoogd door (tussentijdse) verkoop van de winkelcomplexen. 
De rente op de hypothecaire geldlening, zijnde gemiddeld 4,32%, is vastgelegd voor een periode van 7 jaar. 
Deelname in tranche 1 was mogelijk vanaf € 10.000.

De in tranche 1 aangegane verplichtingen kunnen tot op het moment van uitbrengen van dit Prospectus 
worden nagekomen.

Totaal
Het totaal der beleggingsobjecten van de eerste en de tweede tranche wordt in onderstaande tabel weergegeven.

De huur in Remscheid betreft de jaarhuur 2008.

Objecten Koopsom Aankoopkosten Huren Taxatie Taxatiedatum

Tranche 2:

Ilmenau Am Markt € 6.135.000 € 645.797 € 514.007 € 6.500.000 15.07.2008

Aken Am Markt € 5.925.000 € 619.638 € 378.000 € 5.700.000 06.08.2008

Aken Couvenstrasse € 6.532.000 € 682.123 € 462.400 € 6.800.000 06.08.2008

Beilngries 

Eichstätterstr.

€ 4.588.400 € 465.979 € 350.255 € 4.500.000 02.03.2009

€ 23.180.400 € 2.413.537 € 1.704.662 € 23.500.000

Tranche 1:

Remscheid 

Alleestrasse

€ 12.400.000 € 1.263.560 € 955.761 € 12.300.000 19.12.2006

Heiligenhaus 

Hauptstrasse

€ 6.400.000 € 652.160 € 527.328 € 6.530.000 14.03.2007

€ 18.800.000 € 1.915.720 € 1.483.089 € 18.830.000

Totaal € 41.980.400 € 4.329.257 € 3.187.751 € 42.330.000
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Huursituatie Remscheid 
Bij het object te Remscheid zal Hennes & Mauritz (H&M) het pand gaan verlaten. Onderhandelingen met 
diverse winkelketens omtrent een nieuw huurcontract zijn gaande. De bovenliggende kantoren en woningen 
zijn verhuurd. Over de uitkomsten respectievelijk de gevolgen voor de exploitatie was op de datum van 
uitbrengen van dit Prospectus nog niets definitiefs te melden.

Geplaatste obligaties;
De obligatielening voor de eerste tranche bedraagt € 6.600.000. Per april 2009 zijn in de eerste tranche van 
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed 195 obligaties geplaatst voor een bedrag van € 5.550.000. 

De door de accountant goedgekeurde jaarrekening over het verlengde boekjaar 2007 is als Bijlage 6 
opgenomen in deze Prospectus.

Fondsoverzicht per 2009.

1) Bij CV 4 is geen sprake van een obligatie maar van een commanditaire vennootschap. 
 Hierbij is derhalve geen sprake van een obligatielening maar van eigen vermogen.
2) SHF 6 (Düsseldorf) is per januari 2009 afgerond en heeft voor de Obligatiehouders een 
 totaal rendement opgeleverd van 10,52% IRR.
3) De weergegeven rendementen van de lopende fondsen zijn de gerealiseerde rendementen 
 per 01-03-2009
4) het gemiddelde rendement (10,42%) betreft het gewogen gemiddelde IRR-rendement.

Naam Objecten datum soort Fondsvermogen Hypothecaire 

lening 

Obligatielening rendement

CV 4 Utrecht mei-05 kantoor € 8.802.500 € 5.937.500 € 2.865.000 9,35%

SHF 5 Mullheim nov-05 bouwmarkt € 11.195.000 € 8.000.000 € 3.195.000 7,90%

SHF 6 Dusseldorf mrt-06 woningen/

appartementen

€ 14.935.000 € 11.500.000 € 3.435.000 10,52%

SHF 7 Dusseldorf-2 jun-06 woningen/

appartementen

€ 7.025.000 € 5.000.000 € 2.025.000 10,22%

SHF 8 Olpe sep-06 winkelcentrum € 12.620.000 € 8.900.000 € 3.720.000 10,28%

SHF 9 Residentiefonds

tranche-1 mei-07 woningen/

appartementen

€ 18.659.000 € 13.319.000 € 5.340.000 10,97%

tranche-2 sep-07 woningen/

appartementen

€ 14.337.000 € 9.927.000 € 4.410.000 10,79%

SHF 10 Dresden jul-07 wink/kant/

appt.

€ 30.720.000 € 21.000.000 € 9.720.000 10,88%

SHF 11 Winkelfonds

tranche-1 dec-07 winkels € 22.770.000 € 16.170.000 € 6.600.000 10,85%

€ 141.063.500 € 99.753.500 € 41.310.000 10,42%
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Algemeen
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed richt zich op de particuliere en professionele belegger die een 
beleggingshorizon nastreeft van 7 tot 10 jaar met een beheerste groei in relatie tot een beheerst risico.

Het doel is het voor gezamenlijke rekening en risico exploiteren van de vastgoedportefeuille. Stichting Schild 
Duitsland Winkel Vastgoed is voor onbepaalde tijd opgericht, maar kan worden beëindigd bij de verkoop van 
alle vastgoedobjecten, dan wel van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed zelf.

Belangrijke activiteit
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed koopt en exploiteert het vastgoed. Ten behoeve van de aankoop 
van de objecten neemt Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed een hypothecaire geldlening en geeft een 
obligatielening uit.
 
Uitgangspunten
De gehanteerde uitgangspunten zijn, behoudens de post onderhoud, niet beïnvloedbaar door de beheerder 
en betreffen externe factoren of contractueel vastgelegde uitgangspunten. De beheerder kan op de post 
onderhoud invloed uitoefenen door het niet uitvoeren of uitstellen van onderhoud.

Er wordt in tranche 2 een obligatielening uitgegeven van € 12.500.000 in de vorm van Obligaties ter grootte 
van respectievelijk € 4.450, € 10.000, € 17.500, € 25.000 en € 50.000. De maximale looptijd van de 
verschillende obligatieklassen bedraagt 9 jaar, behoudens de obligatieklasse van € 10.000. Bij deze klasse is het, 
naast een looptijd van 9 jaar, mogelijk te kiezen voor een kortere looptijd, te weten 3 jaar.

De huurstijging wordt geraamd op 2,25% per jaar gemeten over een periode van 9 jaar.

Omzetbelasting
De commerciële huurders huren voor zover mogelijk de ruimten belast met Duitse omzetbelasting. De woning-
huurders, banken en medische praktijkruimten betalen geen omzetbelasting. Hierdoor kan een BTW deel 
over de aankoop en bijkomende kosten, waarover BTW dient te worden betaald, worden verrekend. Dit geldt 
eveneens tijdens de exploitatie periode.

Onderhoudskosten
Aangezien de vastgoedportefeuille in tranche 2 bestaat uit 3 bestaande Objecten en 1 nieuwbouwcomplex is 
het aan te bevelen een voorziening onderhoud in de exploitatie op te nemen. Bij de aankoop van de Objecten 
is vastgesteld, dat deze in goede staat verkeren. Voor de post onderhoud wordt jaarlijks 2% van de huursom 
gereserveerd.

Vestigings- en of woonvergunning
Bij de aankoop van de Objecten wordt vastgesteld dat een vestigingsvergunning en eventueel een 
woonvergunning voorhanden is.

Initiatiefnemer
Ten behoeve van het acquireren, selecteren, aankopen en onderzoeken van het vastgoed ontvangt SHF Real 
Estate B.V. een eenmalig honorarium van 2,50%, exclusief BTW over de koopsom. Schild Holland Fonds N.V. 
ontvangt ten behoeve van het structureren, de opzet van de marketing, het begeleiden en controleren van de 
aankoop, het afsluiten van de hypothecaire geldlening en verkoop van de Obligaties een eenmalig honorarium 
van 2,00%, exclusief BTW over de koopsom.

Financiële uitgangspunten9
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Beheer
Het beheer van de Objecten wordt verzorgd door SHF Real Estate B.V. en behelst het administratief, 
technisch en commercieel beheer. De rechten en verplichtingen van SHF Real Estate B.V. zijn vastgelegd in de 
Beheerovereenkomst (Bijlage 4).

Investeringen
In verband met de oprichting van het Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed en de verwerving van de 
Objecten worden diverse kosten gemaakt. Onderstaand overzicht laat zien welke uitgaven gedaan moeten 
worden c.q. zijn gedaan en op welke wijze zij worden betaald. 

De financiële gegevens in dit hoofdstuk zijn voor zover mogelijk gebaseerd op vaststaande bedragen. Daar 
waar dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij een aantal kosten in het exploitatieoverzicht), is sprake van een zeer 
zorgvuldige inschatting.

Investering tranche 2

Vastgoed

Koopsom Ilmenau € 6.135.000

Koopsom Aken Am Markt € 5.925.000

Koopsom Aken Couvenstrasse € 6.532.000

Koopsom Beilngries € 4.588.400

Renovatie ( Ilmenau & Aken ) € 400.000

Totaal € 23.580.400

Overdrachtsbelasting 3,5% € 811.314

Duitse makelaarskosten € 695.412

Selectie en acquisitiekosten € 579.510

Notariskosten € 173.853

Taxatiekosten € 81.131

Structureringskosten € 463.608

Marketingkosten € 347.706

Externe adviseurs € 104.312

Afsluitprovisie hypotheek € 152.370

Overbruggingsfinanciering € 943.216

Niet verrekenbare BTW € 106.104

Totaal fondskosten € 4.458.536 15,1%

Aankoop renteswap € 982.000

Totaal kosten € 982.000 3,3%

Fondsinvestering € 29.020.937

Liquiditeitsreserve € 409.063

Totale fondsinvestering € 29.430.000

Hypothecaire geldlening € 16.930.000 58%

Obligaties € 12.500.000 42%
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Toelichting posten in de investeringsopzet:

Overdrachtsbelasting  Dit betreft de Duitse overdrachtsbelasting die betaald wordt bij het transport 
van onroerend goed.

Makelaarskosten  Dit betreft het honorarium ten behoeve van de inschakeling van Nederlandse 
en Duitse makelaars. Het Duitse honorarium is een veelvoud van de reguliere 
Nederlandse tarieven.

Selectie- en acquisitiekosten  Dit betreft de kosten van de selectie en de beoordeling van de gebouwen, 
het voeren van de onderhandelingen met betrekking tot de aankoop van het 
vastgoed. Deze kosten bedragen 2,5% van de koopsom van de Objecten.

Notariskosten  Dit betreft de kosten van de notaris verbonden aan de overdracht van het 
vastgoed en de hypothecaire inschrijving.

  Deze kosten zijn inclusief de voorlopige inschrijving, de doorhaling van de 
oude inschrijvingen en de definitieve inschrijving in het Duitse kadaster.

Taxatiekosten  Dit betreft kosten verband houdende met diverse taxaties ten behoeve van de 
waardebepaling van de Objecten. 

Structureringskosten  Dit betreft het honorarium om de structuur vorm te geven, afstemmen van 
interne- en externe adviseurs, beoordeling van het Stichting Schild Duitsland 
Winkel Vastgoed en emissie van de obligaties. Deze kosten bedragen 2,0% 
van de koopsom van de Objecten.

Marketingkosten  Dit betreft alle marketingactiviteiten (persberichten, advertenties, persoonlijk 
advies/bezoek en dergelijke) en werkzaamheden die samenhangen met het 
verwerven van het benodigde obligatiekapitaal. Deze kosten hebben eveneens 
betrekking op het samenstellen en drukken van de vooraankondiging en de 
Prospectus.

Externe adviseurs  Deze post omvat de juridische, economische, fiscale en administratieve 
controle en adviezen door externe advocaten, notarissen, fiscalisten en 
accountants, evenals de kosten van externe deskundigen voor bodemanalyses, 
bouwinspecties en dergelijke. De kosten van het opstellen van een 
onderhoudsbegroting zijn hier eveneens in opgenomen.

Afsluitprovisie hypotheek  Dit betreft een eenmalige vergoeding die wordt betaald aan de bank bij 
afsluiting van de hypothecaire geldlening. 

Overbruggingsfinanciering  De aankoop en betaling van de Objecten vindt veelal eerder plaats 
dan de uitgifte van de obligaties. Gedurende deze periode wordt een 
overbruggingsfinanciering afgesloten Met een aan Stichting Schild Duitsland 
Winkel Vastgoed gerelateerde onderneming. Als onderdeel van de afspraken 
en de vergoedingen zal, indien het Stichting Schild Duitsland Winkel 
Vastgoed niet lukt alle Obligaties te plaatsen binnen een bepaalde termijn, de 
voorwaarde van deze financiering gelijk worden gesteld met de afspraken 
(looptijd, rente, winstdeling, etc.) van de vastgoedobligaties in de betreffende 
tranche.

Niet verrekenbare BTW  Bij woningen, banken en medische ruimten vindt geen verrekening van BTW 
plaats terwijl op een aantal kosten de omzetbelasting wordt berekend. Deze 
BTW dient te worden gezien als een kostenpost.

Liquiditeitsreserve  Deze voorziening is ten behoeve van het opvangen van liquiditeitsspanningen 
en ter overbrugging van de startkosten. 

Renteswap   Een financieel product waarbij voor een periode van bijvoorbeeld 7 jaar de 
rente is vastgelegd op een bepaalde hoogte.
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Details over de renovatiewerkzaamheden zijn terug te vinden in hoofdstuk 18 van deze Prospectus. Technisch 
en bouwkundig adviseur Euroland Projektierungen GmbH heeft de Objecten grondig onderzocht en een 
meerjaren onderhoudsplanning opgesteld. Voor de Objecten in Ilmenau en Aken is totaal aan onderhoud 
€ 214.450 voorzien. Voorzichtigheidshalve is uit ervaring een bedrag van 400.000 in de fondsinvestering 
opgenomen om onvoorziene omstandigheden gedurende de renovatie te kunnen bekostigen.

Vermogensstructuur
De beleggingen van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed zullen, met inachtneming van de geldende 
fiscale beperkingen, gedeeltelijk met vreemd vermogen worden gefinancierd tegen marktconforme 
voorwaarden. De financiering van de vastgoedbeleggingen vindt in de regel plaats op basis van een eerste 
hypotheek op de vastgoedobjecten ten gunste van de hypotheekbank. Bij het aantrekken van hypothecaire 
geldleningen wordt eveneens als zekerheid een (stille) verpanding van de huurcontracten gegeven. 
Om een gunstige financiering te verkrijgen heeft de hypotheekbank als onderpand alle vastgoedobjecten 
waarin wordt belegd. Hierdoor ontstaat, net zoals voor de Obligatiehouders, voor de hypotheekbank een 
risicospreiding. 

De rente van de hypothecaire geldlening voor deze tranche wordt vastgelegd voor een periode van 7 jaar. De 
financiering van het Object in Ilmenau is al voor 7 jaar vastgelegd met als geldverstrekker de EuroHypo AG 
bank Stuttgart (rating Moody’s Aaa, Fitch AAA). Voor de Objecten in Aken en Beilngries zijn de koopcontracten 
al getekend en is de financiering in een vergevorderd stadium.
Na deze rentevaste periode van 7 jaar zal een beslissing genomen worden over de meest gunstige prolongatie. 
Dat zal bij een gelijkblijvende rente fixatie kunnen zijn, bij hogere rente kunnen op dat moment rente-
instrumenten worden gekocht om de hoogte te beperken. 

Het doel van het Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is het gezamenlijk beleggen in onroerend goed 
zoals beschreven in de Prospectus. De opbrengsten uit hoofde van deze Obligaties evenals de hypothecaire 
geldlening dienen ter financiering van de Objecten. 
In totaal worden de Objecten enerzijds gefinancierd door middel van uit te geven Obligaties en anderzijds door 
middel van een hypothecaire geldlening.

In de onderstaande tabel is de vermogensstructuur opgenomen.

De hoogte van de hypothecaire geldlening wordt met name bepaald door de taxatie van de bank en de daarbij 
behorende Loan To Value (LTV). Deze taxatie wordt door de bank niet ter beschikking gesteld. 

Object  Hypotheek Huur

Ilmenau Am Markt € 4.030.000 € 514.007

Aken Am Markt € 4.708.800 € 378.000

Aken Couvenstrasse € 5.191.200 € 462.400

Beilngries Eichstätterstr € 3.000.000 € 350.255

Totaal Hypotheek € 16.930.000 € 1.704.662

Obligatielening € 12.500.000

Totaal vermogen € 29.430.000
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In de onderstaande tabel zijn de hypotheekcondities opgenomen.

In de onderstaande tabel is de totale vermogensstructuur tranche 1 en tranche 2 opgenomen.

Hypotheek Rente Rentebedrag jaar 1 Vast Looptijd Renteswap

€ 4.030.000 3,85% € 154.622 7 jaar 13-01-2015 € 361.000

€ 4.708.800 3,80% € 177.704 7 jaar 31-01-2016 € 200.243

€ 5.191.200 3,80% € 195.909 7 jaar 31-01-2016 € 220.757

€ 3.000.000 3,55% € 106.500 7 jaar 29-02-2016 € 200.000

€ 16.930.000 3,73% € 634.735 € 982.000

Object  Hypotheek Huur

Remscheid Alleestrasse € 10.600.000 € 1.010.054

Heiligenhaus Hauptstrasse € 5.570.000 € 559.635

Ilmenau Am Markt € 4.030.000 € 562.635

Aken Am Markt € 4.708.800 € 378.000

Aken Couvenstrasse € 5.191.200 € 470.456

Beilngries Eichstätterstr € 3.000.000 € 355.255

Totaal € 33.100.000  

Obligatielening € 19.100.000

Totaal € 52.200.000 € 3.336.035
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Algemeen
Het exploitatieresultaat van Stichting Schild Holland Winkel Vastgoed – tranche 2 wordt gerealiseerd door het 
batig saldo van de huurinkomsten minus de hypotheekrente en de exploitatiekosten, zijnde de eigenaarlasten, 
de fondskosten en de kosten van instandhouding van het vastgoed. 

Aangezien de huren worden geïndexeerd en de kosten redelijk goed kunnen worden ingeschat, laat de 
exploitatie zich normaliter goed prognosticeren. In het overzicht is rekening gehouden met een jaarlijkse 
betaling van de couponrente op de Obligaties. Na aftrek van alle verplichtingen resteert een exploitatie saldo, 
dat kan worden aangewend ten behoeve van eventuele onvoorziene kosten.

Exploitatieprognose en cash flow 
Hieronder volgt de prognose van het exploitatie uitgaande van de aangekochte vastgoedportefeuille. Niet alle 
jaren zijn in het overzicht opgenomen. 

Belasting
Het Duitse kabinet, de Bondsdag (Duitse parlement) en de Bondsraad hebben een hervorming van het 
belastingstelsel aangenomen. Deze belastingherziening is per 1 januari 2008 in werking getreden. Aanpassing 
van het belastingstelsel heeft gevolgen voor de aftrekbaarheid van de renten, beperking tot € 1.000.000, 
en dientengevolge effecten op de exploitatie. Deze beperking heeft betrekking op vennootschappen. 
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is door haar juridische vorm vrijgesteld van de beperking van de 
aftrekbaarheid van renten.

Exploitatie tranche 210

Exploitatieprognose Tranche 2 in E

Jaar 2009 2011 2013 2015 2017 2018

Maanden 8 12 12 12 12 4

Huurinkomsten 1.071.867 1.751.773 1.794.474 1.908.656 1.961.045 660.362

Frictieleegstand -14.200 -22.959 -23.635 -25.016 -25.869 -8.723

Gecorigeerde 

huurinkomsten

1.057.667 1.728.814 1.770.838 1.883.640 1.935.176 651.639

Eigenaarlasten 0 0 0 0 0 0

Fondskosten 66.104 108.051 110.677 117.728 120.948 40.727

Voorziening onderhoud 21.153 34.576 35.417 37.673 38.704 13.033

Niet verrekenbare BTW 3.159 5.244 5.387 5.724 5.901 1989

Kosten op jaarbasis 90.416 147.871 151.481 161.124 165.553 55.749

EBITDA 967.250 1.580.943 1.619.357 1.722.516 1.769.623 595.889

Hypotheekrente 392.293 625.170 612.686 622.803 698.778 230.679

Couponrente obligaties 541.667 812.500 812.500 812.500 812.500 270.833

Exploitatieresultaat voor Vpb 33.290 143.273 194.171 287.214 258.345 94.378

Te betalen Duitse

vennootschapsbelasting 

0 0 0 0 0 0

Exploitatieresultaat na Vpb 33.290 143.273 194.171 287.214 258.345 94.378

Aflossing hypothecaire 
geldlening

88.304 148.500 178.500 186.000 186.000 24.792

Kasstroom -55.014 -5.227 15.671 101.214 72.345 69.586

Kasstroom cumulatief -55.014 -91.031 -72.468 132.455 278.787 348.373

Liquiditeitsreserve 485.052 449.035 467.598 672.521 815.583 888.439
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Aangezien Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed nog geen definitieve aanslagen heeft gekregen van 
de Duitse belastingdienst inzake het boekjaar 2008 is er een onzekerheid, of de Duitse belastingdienst de 
zienswijze van Schild Holland met betrekking tot het niet toepassing zijn van de rente aftrek beperking voor 
Nederlandse stichtingen, zal volgen. 
Bij de berekeningen ten aanzien van de exploitatie en verkoopopbrengst is er voor de toepassing van de huidige 
Duitse vennootschapsbelasting vanuit gegaan, dat de vaste rente op zowel de hypothecaire lening als op de 
Obligaties alsmede de winstdeling op de Obligatie in het jaar van verkoop van de Objecten aftrekbaar zijn bij de 
berekening van de Duitse vennootschapsbelastinglast.
Het niet volgen van zienswijze inzake de aftrekbaarheid van renten door de Duitse belastingdienst en eventuele 
aanpassingen van het belastingstelsel kunnen een negatieve effecten hebben op de liquiditeitspositie en cash 
flow gedurende de looptijd van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed.

In de overzichten is uitgegaan van een ingangsdatum van de Obligaties per 1 mei 2009.
De Duitse vennootschapsbelasting is gebaseerd op grond van de huidige afschrijvingsmethodiek en is 
beoordeeld door de Duitse fiscale adviseur.

Toelichting exploitatieprognose en cash flow

Huurontvangsten
In de rendementsprognose is een indexering (basis consumentenprijsindexcijfer) van 2,25% per jaar 
aangehouden en een gelijke kostenstijging voor de exploitatiekosten.

Frictieleegstand
Deze voorziening is opgenomen ten behoeve van eventuele mutaties, gemiddeld 2%, omdat enerzijds Duitse 
huurders van winkels een goede betalingsmoraal hebben en anderzijds de gekochte locaties gewild zijn.

Hypotheekrente
In het exploitatieoverzicht is ervan uitgegaan dat de rente op de hypothecaire geldlening zich gedurende de 
eerste 7 jaar van de looptijd op gemiddeld 3,55% en 3,85% zal bewegen. Na deze periode van 7 jaar zal 
desgewenst een nieuwe rentevasteperiode worden overeengekomen, waarbij rekening gehouden is met een 
rentevoet van 4,50%. De betaling van de rente en de aflossing geschiedt maandelijks achteraf.

Eigenaarlasten
De kosten van de verzekeringen, de huismeesterkosten en de onroerende zaakbelasting worden ten laste van 
de huurders gebracht. Daardoor zijn hier geen kosten voor de verhuurder opgenomen.

Fondskosten
Dit zijn de kosten van beheer (asset- en property management) en een inschatting van de jaarlijkse algemene 
exploitatiekosten (accountant, inschrijving Kamer van Koophandel, enz.).
Het asset- en property management vindt plaats door SHF Real Estate B.V. tegen marktconforme voorwaarden. 
De vergoeding voor het bestuur van de Stichting Obligatiehouders SDF is voor de vervulling van zijn taken. 
De kosten voor het property management worden jaarlijks met 3,0% verhoogd, de kosten voor het asset 
management jaarlijks met 1,25% en de algemene exploitatiekosten jaarlijks met 2,0%.

Onderhoud
Van de huurinkomsten wordt 2% gereserveerd voor onderhoud. Mocht op basis van de technische rapportages 
van Euroland Projektierungen GmbH blijken dat er meer kosten gemaakt moeten worden, dan wordt hiervoor 
een voorziening getroffen.
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Niet verrekenbare BTW
Over een deel van de kosten kan de in rekening gebrachte BTW niet worden verrekend.

Aflossing hypotheek
Er zal een gemiddelde jaarlijkse aflossing van circa 1,0% op de hypothecaire geldleningen worden betaald. 

Couponrente Obligaties 
De te betalen couponrente is gebaseerd op een jaarlijkse rentevergoeding van 6,5% gedurende een periode  
van 9 jaar. Door afronding bij de optelling ontstaan kleine verschillen. De couponrente van de Obligaties wordt 
per kwartaal uitgekeerd. Na het verstrijken van de looptijd (tussen de 3 en 9 jaar) worden de Obligaties tegen 
een aflossingskoers van 100% afgelost. Tevens wordt bij de aflossing van de Obligaties met een looptijd van  
9 jaar de winstdeling uitgekeerd. De winstdeling is het variabele deel dat toekomt aan de Obligatiehouders met 
een Obligatie met een looptijd van 9 jaar. De winst wordt berekend door de aankoopprijs, de aankoop kosten, 
investeringen gedurende de looptijd en de verkoopkosten van de verkoopopbrengst af te trekken.

Liquiditeitsreserve
Liquiditeitsreserve betreft het jaarlijkse saldo dat kan worden aangewend om tegenvallers op onderdelen te 
bekostigen. Hierbij is geen rekening gehouden met de hoofdelijke verbondenheid van de verschillende tranches.
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Algemeen 
Uitgangspunt is dat de Objecten ongeveer 7 à 10 jaar worden geëxploiteerd. Een eerdere verkoop wordt niet 
uitgesloten doch is niet de opzet. Bij de verkoop worden 3% verkoopkosten in rekening gebracht. Dit betreft 
enerzijds de Duitse makelaarskosten en anderzijds de begeleidingskosten van SHF Real Estate B.V. 

Het tijdstip van verkoop wordt in belangrijke mate bepaald door de marktomstandigheden. Een voorspelling 
van de waarde bij verkoop kan slechts gedaan worden vanuit de huidige situatie en omvat meer dan het 
afwegen van specifieke vastgoedeigenschappen. De locatie is daarbij uitermate belangrijk. Voorts moet rekening 
worden gehouden met de illiquiditeit van de vastgoedmarkt ten opzichte van de aandelen- en obligatiemarkt. 
De waarde ontwikkeling wordt tevens beïnvloed door de plaatselijke economische bedrijvigheid, rentestand en 
conjuncturele ontwikkeling.

De aflossing van de obligaties, tussen de 3 à 9 jaar, vindt plaats na verkoop van de Objecten, dan wel 
herfinanciering van de obligaties. Een andere mogelijkheid kan zijn dat Stichting Schild Duitsland Winkel 
Vastgoed het gehele fonds verkoopt of herfinanciert

Ontwikkeling Kapitalisatiefactor 
De waardeontwikkeling van het vastgoed vertoont in Duitsland een stijging door de grote buitenlandse vraag. 
Het gevolg hiervan is dat de Kapitalisatiefactor stijgt. Deze factor drukt de waarde van de vastgoedportfolio uit 
in een veelvoud van de bruto jaarhuur. De Kapitalisatiefactor bij aankoop van de Objecten in Stichting Schild 
Duitsland Winkel Vastgoed – tranche 2 was gemiddeld 13,25 kosten koper. 
De waardegroei van vastgoed in Duitsland, conform de DIX German Index van de Investment Property 
Databank IPD geeft aan dat vanaf 1995 tot 2007 een gemiddelde stijging van 4,5% per jaar heeft 
plaatsgevonden (zie www.dix.de).

Prognose scenario’s 
Historisch onderzoek wijst uit dat de rendementen op vastgoed de laatste jaren in Nederland dalen en de prijzen 
stijgen. De verkoopprijzen van Nederlandse winkelcomplexen hebben inmiddels een Kapitalisatiefactor van 16 
tot 18 bereikt. Duitsland loopt hierop achter, maar de vraag in de markt is zo groot dat ook onze oosterburen 
niet aan deze ontwikkeling ontkomen.

Bij reeds door Schild Holland Fonds N.V. geëmitteerde vastgoedfondsen ontstaat regelmatig vraag uit de markt 
om dit recent aangekochte bezit weer te verkopen. Hierbij worden Kapitalisatiefactoren genoemd die ten 
opzichte van de aankoopfactor 10-20% hoger zijn.
Het is niet reëel aan te nemen dat deze factor in die mate blijft stijgen, doch niet uit te sluiten is dat de in 
Nederland gehanteerde Kapitalisatiefactor langzaam maar zeker ook in Duitsland bereikt zal worden.

Rendement en verkoopprognose
In de onderstaande scenario’s van de verkoopopbrengsten is uitgegaan van een Kapitalisatiefactor gebaseerd 
op de aankoopfactor (was Ilmenau: 12,33, Aken: 15,6 en Beilngries: 13,11 = gemiddeld 13,83) Bij de 
Kapitalisatiefactor van 13,83 zal in 2018 van de verkoopopbrengst de hypotheek en de obligatielening kunnen 
worden afgelost, maar resteert er niets meer om een winstdeling uit te keren. Bij een Kapitalisatiefactor van 
15,83, zijnde de aankoopfactor plus 2, ontstaat een situatie dat er tot verkoop kan worden overgegaan en dat 
er ook een winstdeling kan worden uitgekeerd. De optimistische tabel geeft de resultaten weer bij de realisatie 
van een maximale winstdeling.

Verkoop11
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Winstdeling
De winstdeling is het variabele deel dat toekomt aan de Obligatiehouders met een Obligatie met een looptijd 
van 9 jaar. De winst wordt berekend door de aankoopprijs, de aankoopkosten, investeringen gedurende de 
looptijd en de verkoopkosten van de verkoopopbrengst af te trekken.

Alleen bij de obligatieklassen met een looptijd van 9 jaar (A-4, A-10/9, A-17, A-25, A-50 en DA-50) zal, 
afhankelijk van de verkoopopbrengst van de Objecten, een winstdeling op de inleg  kunnen worden uitgekeerd 
van respectievelijk 30% bij de klasse A-4, 10% bij de klasse A-10/9, 12,5% bij de klasse A-17, 15% bij de klasse 
A-25, 20% bij de klasse A-50 en 25% bij de klasse DA-50. De maximale winstdeling bedraagt € 1.335 voor klasse 
A4, € 1.000 voor klasse A10/9, € 2.188 voor de klasse A-17, € 3.3750 voor klasse A25, € 10.000 voor klasse A50 
en € 12.500 voor klasse DA-50. De meerdere winst komt toe aan Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed.

In onderstaande analyses hebben de Obligatiehouders gedurende de looptijd hun jaarlijkse couponrente ontvangen.

Door afrondingsverschillen kunnen kleine verschillen ontstaan.
De verkoopkosten betreffen de Duitse makelaarskosten en de begeleidingskosten van SHF Real Estate B.V.
De aankoopkosten betreffen de kosten voor de overdrachtsbelasting, makelaarskosten, selectie- en 
acquisitiekosten, taxatiekosten, notariskosten en de niet verrekenbare BTW.

Verkoopopbrengst tranche 2 in € Break-even Realistisch Optimistisch

Jaarhuur 2018 2.071.551 2.071.551 2.071.551

Kapitalisatiefactor 13,83 15,83 20,46

Bruto verkoopopbrengst 26.776.000 30.649.000 39.610.000

Verkoopkosten 3,0% -803.280 -919.470 -1.188.300

Subtotaal 25.972.720 29.729.530 38.421.700

Aankoopprijs + aankoopkosten -26.325.603 -26.325.603 -26.325.603

Winst/verlies verkoop -352.883 3.403.927 12.096.097

Winstdeling per obligatie € 50.000 (gemiddelde) 20,0% 0 2.723 10.000

Winstdeling per obligatie € 25.000 (gemiddelde) 15,0% 0 1.021 3.750

Winstdeling per obligatie € 17.500 (gemiddelde) 12,5% 0 596 2.188

Winstdeling per obligatie € 10.000 (gemiddelde) 10,0% 0 272 1.000

Winstdeling per obligatie € 4.450 (gemiddelde) 30,0% 0 364 1.335
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Algemeen 
Het rendement op de Obligatie bestaat uit 2 componenten: de couponrente en de winstdeling. Het 
exploitatierendement wordt berekend door de huurinkomsten te verminderen met de exploitatiekosten, die 
verband houden met het beheer en de instandhouding van de Objecten. Een investeringsbeslissing moet 
bij vastgoed primair gemaakt worden op grond van de kwaliteit van de Objecten, de locatie, de huurder, de 
huurcontracten en de geprognosticeerde cash flow. Leden van bestuursorganen hebben geen invloed op de 
hoogte van kosten welke van invloed kunnen zijn op het rendement.

Totaal rendement Obligaties
De looptijd van de verschillende obligatieklassen bedraagt 9 jaar, behoudens de obligatieklasse van € 10.000. 
Bij deze klasse is het, naast een looptijd van 9 jaar, mogelijk te kiezen voor een kortere looptijd, te weten 3 
jaar. Alleen bij de obligatieklassen met een looptijd van 9 jaar (A-4, A-10/9, A-17, A-25, A-50 en DA-50) zal, 
afhankelijk van de verkoopopbrengst van de Objecten, een winstdeling op de inleg kunnen worden uitgekeerd
van respectievelijk 30% bij de klasse A-4, 10% bij de klasse A-10/9, 12,5% bij de klasse A-17, 15% bij de 
klasse A-25, 20% bij de klasse A-50 en 25% bij de klasse DA-50. De meerdere winst komt toe aan Stichting 
Schild Duitsland Winkel Vastgoed.

In onderstaande tabel zijn de 7 obligatieklassen van deze tranche aangegeven. In de IRR berekening in de 
laatste kolom is rekening gehouden met de maximale winstdeling bij een Obligatie met een looptijd van 9 jaar.

Rendement klasse A-4 (€ 4.450)
In de volgende tabel wordt de deelneming, jaarlijkse couponrente, uitkering en winstdeling in deze tranche 
aangegeven van de Obligatie klasse A-4 met een looptijd van 9 jaar. Hierbij is niet uitgegaan van de maximale 
winstdeling, maar van een winstdeling conform de verwachtingen, zoals opgenomen in deze Prospectus.

Indien de verkoopopbrengst hoger zal zijn dan de aangenomen verwachting in deze Prospectus, zal de 
Obligatiehouder een hogere winstdeling ontvangen tot een maximum van € 1.335, waardoor een IRR ontstaat 
van 7,82%. Inclusief emissiekosten wordt de IRR berekening resp. 5,75% en 7,49%.

Totaal rendement Obligatie12

Klasse A-4 2009 2010 tot 2017
elk jaar

2018

obligatie € -4.450

couponrente € 156 € 234 € 441

uitkering € 4.450

winstdeling 30% € 364

IRR 6,07%

Obligatie Klasse Looptijd Jaarrente Eff.rente Winstdeling Max.winstdeling Max.IRR

€ 4.450 A4 9 jaar 5,25% 5,35% 30,0% € 1.335 7,82%

€ 10.000 A10/3 3 jaar 5,50% 5,61% n.v.t. n.v.t. 5,61%

€ 10.000 A10/9 9 jaar 6,00% 6,14% 10,0% € 1.000 6,99%

€ 17.500 A17 9 jaar 6,25% 6,40% 12,5% € 2.188 7,44%

€ 25.000 A25 9 jaar 6,50% 6,66% 15,0% € 3.750 7,89%

€ 50.000 A50 9 jaar 6,75% 6,92% 20,0% € 10.000 8,52%

€ 50.000 (DA) DA-50 9 jaar 6,50% 6,66% 25,0% € 12.500 8,65%
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Rendement klasse A-10/3 (€ 10.000)
In de volgende tabel wordt de deelneming, jaarlijkse couponrente en uitkering in deze tranche aangegeven van 
de Obligatie klasse A-10/3 met een looptijd van 3 jaar. Hierbij is geen sprake van een winstdeling. 

Inclusief emissiekosten wordt de IRR berekening 4,68%

Rendement klasse A-10/9 (€ 10.000)
In de volgende tabel wordt de deelneming, jaarlijkse couponrente, uitkering en winstdeling in deze tranche 
aangegeven van de Obligatie klasse A-10/9 met een looptijd van 9 jaar. Hierbij is niet uitgegaan van de 
maximale winstdeling, maar van een winstdeling conform de verwachtingen zoals opgenomen in deze 
Prospectus.

Indien de verkoopopbrengst hoger zal zijn dan de aangenomen verwachting in deze Prospectus, zal de 
Obligatiehouder in deze tranche een hogere winstdeling ontvangen tot een maximum van € 1.000, waardoor 
een IRR ontstaat van 6,99% Inclusief emissiekosten wordt de IRR berekening resp. 6,07% en 6,69%.

Rendement klasse A-17 (€ 17.500)
In de volgende tabel wordt de deelneming, jaarlijkse couponrente, uitkering en winstdeling in deze tranche 
aangegeven van de Obligatie klasse A-17 met een looptijd van 9 jaar. Hierbij is niet uitgegaan van de maximale 
winstdeling, maar van een winstdeling conform de verwachtingen zoals opgenomen in deze Prospectus.

Indien de verkoopopbrengst hoger zal zijn dan de aangenomen verwachting in deze Prospectus, zal de 
Obligatiehouder in deze tranche een hogere winstdeling ontvangen tot een maximum van € 2.188, waardoor 
een IRR ontstaat van 7,44% Inclusief emissiekosten wordt de IRR berekening resp. 6,46% en 7,21%.

Klasse A-10/3 2009 2010 tot 2012
elk jaar

2012

obligatie € -10.000

couponrente € 367 € 550 € 183

uitkering € 10.000

IRR 5,61%

Klasse A-10/9  2009 2010 tot 2017
elk jaar

2018

obligatie € -10.000

couponrente € 400 € 600 € 472

uitkering € 10.000

winstdeling 10% € 272

IRR 6,37%

Klasse A17  2009 2010 tot 2017
elk jaar

2018

obligatie € -17.500

couponrente € 729 € 1.094 € 960

uitkering € 17.500

winstdeling 12,5% € 596

IRR 6,69%
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Rendement klasse A-25 (€ 25.000)
In de volgende tabel wordt de deelneming, jaarlijkse couponrente, uitkering en winstdeling in deze tranche 
aangegeven van de Obligatie klasse A-20 met een looptijd van 9 jaar. Hierbij is niet uitgegaan van de maximale 
winstdeling, maar van een winstdeling conform de verwachtingen zoals opgenomen in deze Prospectus.

Indien de verkoopopbrengst hoger zal zijn dan de aangenomen verwachting in deze Prospectus, zal de 
Obligatiehouder in deze tranche een hogere winstdeling ontvangen tot een maximum van € 3.750, waardoor 
een IRR ontstaat van 7,89% Inclusief emissiekosten wordt de IRR berekening resp. 6,85% en 7,74%.

Rendement klasse A-50 (€ 50.000)
In de volgende tabel wordt de deelneming, jaarlijkse couponrente, uitkering en winstdeling in deze tranche 
aangegeven van de Obligatie klasse A-50 met een looptijd van 9 jaar. Hierbij is niet uitgegaan van de maximale 
winstdeling, maar van een winstdeling conform de verwachtingen zoals opgenomen in deze Prospectus.
€

Indien de verkoopopbrengst hoger zal zijn dan de aangenomen verwachting in deze Prospectus, zal de 
Obligatiehouder in deze tranche een hogere winstdeling ontvangen tot een maximum van € 10.000, waardoor 
een IRR ontstaat van 8,52% Inclusief emissiekosten wordt de IRR berekening resp. 7,30% en 8,44%

Rendement klasse DA-50 (€ 50.000)
Klasse DA 50 is alleen voor de Duitse markt beschikbaar. In de volgende tabel wordt de deelneming, jaarlijkse 
couponrente, uitkering en winstdeling in deze tranche aangegeven van de Obligatie klasse A-50 met een 
looptijd van 9 jaar. Hierbij is niet uitgegaan van de maximale winstdeling, maar van een winstdeling conform de 
verwachtingen zoals opgenomen in deze Prospectus.

Klasse A-25 2009 2009 tot 2017
elk jaar

 2018

Obligatie € -25.000

Couponrente € 1.083 € 1.625 € 1.563

Uitkering € 25.000

winstdeling 15% € 1.021

IRR 7,00%

Klasse A-50 2009 2009 tot 2017
elk jaar

2018

Obligatie € -50.000

couponrente € 2.250 € 3.375 € 3.848

uitkering € 50.000

winstdeling 20% € 2.723

IRR 7,38%

Klasse A-50 2009 2009 tot 2017
elk jaar

2018

Obligatie € -50.000

Couponrente € 2.167 € 3.250 € 4.487

Uitkering € 50.000

Winstdeling 25% € 3.404

IRR 7,23%
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Indien de verkoopopbrengst hoger zal zijn dan de aangenomen verwachting in deze Prospectus, zal de 
Obligatiehouder in deze tranche een hogere winstdeling ontvangen tot een maximum van € 12.500, waardoor 
een IRR ontstaat van 8,65% Inclusief emissiekosten wordt de IRR berekening resp. 6,48% en 7,90%.

Gelet op de historische goede prestaties van hoogwaardig vastgoed wordt verwacht dat het verkoopresultaat de 
bovenstaande voorzichtige verwachting zal overtreffen. 

IRR
Rekening houdend met de looptijd is de IRR het totale jaarlijkse rendement op een investering op basis van de 
totale verkregen opbrengst bij verkoop en indien van toepassing het totale ontvangen bedrag in de vorm van 
dividend en/of rente in verhouding tot investering.
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13.1 NEDERLANDSE BELASTINGHEFFING

Belastingheffing in Nederland
De informatie in dit hoofdstuk is van algemene aard en niet bedoeld om een compleet beeld te verschaffen van 
alle aspecten van het Nederlandse belastingrecht die relevant zijn en/of kunnen zijn voor een Obligatiehouder. 
Potentiële Obligatiehouders wordt daarom geadviseerd hun belastingadviseur te raadplegen over de 
belastingconsequenties met betrekking tot het verkrijgen, het houden of het vervreemden van de Obligaties. 
Dit overzicht is gebaseerd op het Nederlandse belastingrecht zoals gepubliceerd en van toepassing op het 
moment van uitbrengen van deze Prospectus, zoals vastgelegd in de wet en geïnterpreteerd in de Nederlandse 
jurisprudentie, zonder rekening te houden met mogelijke wijzigingen die worden geïntroduceerd op een later 
moment en al dan niet worden geïmplementeerd met terugwerkende kracht. 
Voor het doel van dit hoofdstuk betekent de term ‘’Nederlandse Belastingen’’, belastingen van welke aard 
dan ook, geheven door of namens de Staat der Nederlanden, een lagere Nederlandse overheid of een ander 
Nederlands orgaan met de bevoegdheid om belastingen te heffen. 
Het onderstaande overzicht is opgesteld op verzoek van en gericht aan Schild Holland Fonds N.V. 
(“Initiatiefnemer”) en wordt beheerst door de algemene voorwaarden van Deloitte Belastingadviseurs B.V.. 

Bronbelasting 
Betalingen in welke vorm dan ook op de Obligaties zijn niet onderworpen aan inhouding van enige Nederlandse belasting. 

Belasting over inkomen en vermogenswinsten 
Hieronder worden niet de consequenties beschreven die relevant kunnen zijn voor Obligatiehouders, zijnde 
natuurlijke personen, die de Obligaties ontvangen als loon. 

Inwoners 
De beschrijving van de Nederlandse belastingconsequenties in deze paragraaf zijn alleen van toepassing op de 
volgende Obligatiehouders: 
(i)  natuurlijke personen die in Nederland wonen of geacht worden in Nederland te wonen; 
(ii)   natuurlijke personen die ervoor gekozen hebben als inwoner van Nederland aangemerkt te worden 

voor de toepassing van de Nederlandse belastingheffing ( (i) en (ii) samen ‘’Natuurlijke Personen’’) ; en 
(iii)   Lichamen die onderworpen zijn aan de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (‘’Wet Vpb’’) en die inwoner 

zijn of geacht worden inwoner te zijn van Nederland voor de toepassing van de Wet Vpb, met uitzondering van: 
 -  Pensioenfondsen en andere entiteiten die (volledig) zijn vrijgesteld van de Nederlandse 

vennootschapsbelasting; en
 - Beleggingsinstellingen; (hierna: ‘’Lichamen’’). 

Natuurlijke Personen 
Natuurlijke Personen die (geacht worden) winst uit ondermening of inkomsten uit overige werkzaamheden (te) 
genieten (BOX I). 
Natuurlijke Personen zijn in het algemeen onderworpen aan een inkomstenbelasting tegen progressieve 
belastingtarieven tot maximaal 52% over voordelen (met inbegrip van de vermogenswinst gerealiseerd bij 
vervreemding) die verkregen worden of geacht worden te zijn verkregen uit de Obligaties, die:
(i)   toerekenbaar zijn aan een onderneming waaruit de Natuurlijke Persoon als ondernemer of 

medegerechtigde tot het vermogen van die onderneming (anders dan als ondernemer of 
aandeelhouder) voordelen geniet; of 

(ii)   toerekenbaar zijn aan inkomsten uit overige werkzaamheden, inclusief het rendabel maken van de 
Obligaties op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te boven gaat. 

Fiscale aspecten13
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Natuurlijke Personen die niet (geacht worden) winst uit onderneming of inkomsten uit overige werkzaamheden 
(te) genieten (BOX III). 

De inkomsten uit de Obligaties gehouden door Natuurlijke Personen die niet geacht worden winst uit 
onderneming of inkomsten uit overige werkzaamheden te genieten, zullen als inkomen uit sparen en beleggen 
worden belast. De omvang van het totaal aan inkomsten wordt gesteld op een forfaitair bedrag van 4% per jaar 
van de rendementsgrondslag. De rendementsgrondslag is de gemiddelde waarde van de bezittingen minus de 
daarmee verbonden schulden op 2 peildata, te weten: 1 januari en 31 december. De inkomsten die in een jaar in 
werkelijkheid worden genoten, zijn niet van belang. Het huidige tarief onder het regime voor sparen en beleggen 
is 30%. Over het totale vermogen dat in BOX III valt, wordt derhalve effectief 1,2% inkomstenbelasting geheven. 

Nederlandse Lichamen 
Nederlandse Lichamen zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting over de door hen behaalde belastbare winst. 
Voordelen die zijn verkregen of geacht worden te zijn verkregen uit de Obligaties (met inbegrip van vermogenswinst 
gerealiseerd bij vervreemding) behoren tot de belastbare winst. Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 
25,5%, zij het dat de eerste € 200.000 belastbare winst wordt belast tegen een lager tarief. 

Niet inwoners 
Een Obligatiehouder die niet een Natuurlijk Persoon of Lichaam is en die geen inwoner is van 
Nederland, is niet onderworpen aan Nederlandse belastingheffing over inkomsten en vermogenswinsten met 
betrekking tot het houden en het vervreemden van de Obligaties, tenzij: 
(i)   de Obligatiehouder inkomen geniet als ondernemer of medegerechtigde tot het vermogen van een 

onderneming (anders dan als ondernemer of aandeelhouder), of een gedeelte van een onderneming, 
die wordt gedreven met behulp van een vaste inrichting of een vaste vertegenwoordiger in Nederland 
waaraan de Obligaties zijn toe te rekenen; of 

(ii)   de Obligatiehouder een natuurlijk persoon is en een resultaat uit overige werkzaamheden in Nederland 
geniet met betrekking tot de Obligaties, inclusief het rendabel maken van de Obligaties op een wijze 
die normaal, actief vermogensbeheer te boven gaat. 

Successierecht 
Er is geen schenkingrecht of successierecht verschuldigd met betrekking tot een schenking van de Obligaties of 
vererving van de Obligaties bij overlijden van een Obligatiehouder, tenzij: 
( i ) de Obligatiehouder inwoner van Nederland is of wordt geacht te zijn; of 
( ii )  de Obligaties op het moment van schenking door of overlijden van de Obligatiehouder toerekenbaar 

zijn aan een onderneming (of een belang in een onderneming) dat geheel of gedeeltelijk wordt 
uitgeoefend door middel van een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger in Nederland; of 

( iii )  de Obligatiehouder overlijdt binnen 180 dagen na de schenking terwijl hij ten tijde van de schenking 
niet in Nederland woonde, maar ten tijde van het overlijden wel binnen Nederland woonde; of 

( iv )  de Obligatiehouder gerechtigd is tot een aandeel in de winst van een onderneming die haar feitelijke 
leiding in Nederland heeft, anders dan door het houden van effecten of door middel van een 
arbeidersovereenkomst, aan welke onderneming de Obligaties zijn toe te rekenen. 

Voor het doel van het Nederlandse successie- en schenkingsrecht wordt een Nederlander geacht inwoner te zijn 
van Nederland ten tijde van zijn overlijden of het doen van een schenking, indien hij binnen Nederland heeft 
gewoond en binnen 10 jaar nadat hij Nederland heeft verlaten, is overleden of een schenking heeft gedaan. 

Ieder ander die binnen Nederland heeft gewoond en binnen een jaar nadat hij Nederland heeft verlaten, een schen-
king heeft gedaan, wordt geacht ten tijde van het doen van de schenking binnen Nederland te hebben gewoond.
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Andere Nederlandse Belastingen 
Er is geen andere Nederlandse Belasting - met inbegrip van omzetbelasting, kapitaalsbelasting, 
registratiebelasting of zegelbelasting - verschuldigd door of namens een Obligatiehouder uitsluitend op basis 
van de uitgifte, verkrijging of vervreemding van de Obligaties. 

Inwonerschap 
Een Obligatiehouder is of wordt geen inwoner van Nederland voor Nederlandse belastingdoeleinden uitsluitend 
als gevolg van het houden van de Obligaties. 

EU Spaarrenterichtlijn 
Op grond van de EU Richtlijn 2003/48/EC is Nederland verplicht aan andere lidstaten van de Europese Unie 
informatie te verstrekken over de betaling van rente en soortgelijke betalingen vanuit Nederland aan natuurlijke 
personen woonachtig in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Nederlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed 
(hierna: “de Stichting”) 
Indien en voor zover de feitelijke werkzaamheden van de Stichting bestaan uit het beleggen van vermogen, 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend in onroerende zaken waarvan het beheer wordt uitbesteed aan derden dan wel 
aan SHF Real Estate B.V., is de Stichting niet belastingplichtig voor de heffing van vennootschapsbelasting. Dit is 
schriftelijk bevestigd door de Belastingdienst Utrecht-Gooi/Kantoor Amersfoort waar de Stichting onder ressorteert. 

Nederlandse omzetbelastingpositie van de Stichting 
Ter zake van de aankoop, verkoop en verhuur van in Duitsland gelegen onroerende zaken is geen Nederlandse 
btw verschuldigd. Nederlandse btw over kosten die in rekening gebracht zijn aan de Stichting, kan in 
voorkomend geval (gedeeltelijk) worden teruggevraagd. Voor welk deel deze Nederlandse btw teruggevraagd 
kan worden hangt af van de kwalificatie van de verhuur van in Duitsland gelegen onroerende zaken als zijnde 
btw-belast of btw-vrijgesteld.

13.2 DUITSE BELASTINGHEFFING

Duitse vennootschapsbelasting
Het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland geeft aan Duitsland het recht van belastingheffing over de 
resultaten uit de Objecten, omdat deze in Duitsland gelegen zijn. Aldus zal de stichting in Duitsland
belastingplichtig zijn voor de exploitatieresultaten en de verkoopresultaten uit het vastgoed. Het Duitse kabinet, 
de Bondsdag (Duitse parlement) en de Bondsraad hebben per 1 januari 2008 een
hervorming van het belastingstelsel aangenomen. Deze belastinghervorming impliceert op hoofdlijnen een 
beperking in de aftrekbaarheid van rente tot een bedrag van € 1.000.000 en een verlaging van de
vennootschapsbelasting van 25% naar 15%.
Bij de opzet van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is ermee rekening gehouden, dat de beperking van 
de aftrekbaarheid van rente niet op Nederlandse stichtingen van toepassing is. Schild Holland Fonds N.V. heeft 
zich inzake de belastingherziening laten adviseren door een gerenommeerd Duits advocatenkantoor en deze 
hebben bevestigd dat voor Stichtingen deze aftrek beperking waarschijnlijk niet van toepassing is. De opinie 
ligt ter inzage ten kantore van Stichting Schild Holland Fonds N.V. Aangezien Stichting Schild Duitsland Winkel 
Vastgoed nog geen definitieve aanslagen heeft gekregen van de Duitse belastingdienst inzake het boekjaar 
2008 is er een onzekerheid, of de Duitse belastingdienst de zienswijze van Schild Holland met betrekking tot het 
niet toepassing zijn van de rente aftrek beperking voor Nederlandse stichtingen, zal volgen.
Bij de berekeningen ten aanzien van de exploitatie en verkoopopbrengst is er voor de toepassing van de huidige 
Duitse vennootschapsbelasting vanuit gegaan, dat de vaste rente op zowel de hypothecaire lening als op de 
Obligaties alsmede de winstdeling op de Obligatie in het jaar van verkoop van de Objecten aftrekbaar zijn bij de 
berekening van de Duitse vennootschapsbelastinglast.
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Het niet volgen van zienswijze inzake de aftrekbaarheid van renten door de Duitse belastingdienst en eventuele 
aanpassingen van het belastingstelsel kunnen een negatieve effecten hebben op de liquiditeitspositie en cash 
flow gedurende de looptijd van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed.
Tevens is bij de berekening van de Duitse vennootschapsbelasting, zoals vermeld bij de exploitatieprognose, 
rekening gehouden met kosten gemaakt in verband met de acquisitie van het vastgoed en met de overige 
kosten, waaronder marketingkosten, financieringskosten en externe advieskosten. Verondersteld is dat de 
marketing- en prospectuskosten voor Duitse vennootschapsbelastingdoeleinden eveneens beschouwd kunnen 
worden als aftrekbare financieringskosten. De kosten gemaakt in verband met de acquisitie van het vastgoed 
zijn pro rata toegerekend aan de opstallen en aan de ondergrond, waarbij is verondersteld dat de totale 
objectwaarde voor 75% toerekenbaar is aan de opstallen en voor 25% aan de ondergrond. Voor zover kosten 
toerekenbaar zijn aan de ondergrond, komen zij niet in mindering op de belastbare exploitatiewinst. Over  
de verkoopopbrengst, minus de verkoopkosten, de fiscale boekwaarde van het vastgoed ten tijde van de 
verkoop en mogelijk de winstdeling aan de Obligatiehouders kan eveneens Duitse vennootschapsbelasting 
verschuldigd zijn.
 
Duitse omzetbelasting
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed wordt voor de BTW als ondernemer aangemerkt. Over de koopsom 
van de Objecten is geen BTW verschuldigd. Indien sprake is van verhuur van commerciële ruimten wordt in 
beginsel voor zover mogelijk geopteerd voor BTW belaste verhuur. De BTW kan pro rato alleen over het deel 
van de kosten die betrekking hebben op de commerciële ruimten als voorbelasting in aftrek gebracht worden. 
Dit geldt ook voor de onderhoudskosten, de fondskosten en de kosten van beheer.
 
Duitse overdrachtsbelasting
Bij de aankoop evenals bij een latere verkoop van de Objecten is Duitse overdrachtsbelasting verschuldigd. Het 
tarief is thans 3,5% over de koopsom met uitzondering van de deelstaat Berlijn-Brandenburg die sinds 1 januari 
2007 een tarief kent van 4,5%.
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Juridische structuur14

Algemeen
Alvorens in te gaan op de juridische structuur wordt eerst een verduidelijking gegeven op de wijze van inrichting 
van deze structuur.
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed geeft de Obligaties uit. Een deelnemer wordt Obligatiehouder 
nadat de betaling van de Obligatie is ontvangen, de Obligatiehouder in het register van Obligatiehouders is 
ingeschreven en de Obligatiehouder een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen. 
Obligatiehouders betalen hun deelname aan de Stichting Obligatiehouders SDF die deze gelden overmaakt 
aan Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed. Overboeking geschiedt echter eerst nadat de Stichting 
Obligatiehouders SDF de Obligatiehouders in het register van Obligatiehouders heeft ingeschreven en heeft 
vastgesteld of het Object is gekocht en kadastraal is ingeschreven. 
De uit de Objecten komende huuropbrengsten worden aangewend om de eigenaarlasten, de fondskosten, de 
hypotheek (rente en aflossing) en de couponrente op de obligatielening te betalen. Op gelijke wijze zal Stichting 
Schild Duitsland Winkel Vastgoed te zijner tijd bij verkoop of herfinanciering de hieruit voortvloeiende opbrengsten 
als winstdeling aan de Obligatiehouders, die een Obligatie met een looptijd van 9 jaar hebben, uitbetalen.

Groeifonds
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is een groeifonds en uitsluitend opgericht ter exploitatie van 
winkelobjecten in Duitsland. Schild Holland Fonds N.V. is voornemens om in de toekomst meerdere 
winkelcomplexen toe te voegen aan het vastgoedfonds. Deze volgende winkelcomplexen zullen onderdeel 
vormen van volgende tranches en te emitteren obligaties. Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed financiert 
met de ontvangen gelden uit toekomstige obligatieleningen en hypothecaire geldleningen de aankoop van 
nieuwe vastgoedobjecten. Indien een vastgoedtranche niet of ten dele aan haar verplichtingen kan voldoen 
zullen uit andere tranches, die over voldoende liquiditeiten beschikken, middelen worden vrijgemaakt om de 
verplichtingen van de onderhavige tranche te kunnen nakomen. Doordat alle tranches in één stichting zijn 
ondergebracht en derhalve alle huuropbrengsten uit de verschillende vastgoedobjecten in deze ene stichting 
samenvloeien, ontstaat een spreiding van risico. In deze Prospectus en de volgende prospectussen van Stichting 
Schild Duitsland Winkel Vastgoed wordt ervan uitgegaan dat de exploitatie van Stichting Schild Duitsland 
Winkel Vastgoed tranche 2 geen gevolgen heeft voor de exploitatie van andere Stichting Schild Duitsland 
Winkel Vastgoed tranches en omgekeerd. 

Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed 
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is gestructureerd als een stichting (voorheen een NV) naar 
Nederlands recht. De NV is bij notariële akte per 5 september 2006 opgericht. Met ingang van 20 juni 2008 
is de Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V., middels goedkeuring per 12 juni 2008 van de rechtbank te 
Amsterdam, omgezet in de Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed. Inschrijving heeft plaatsgevonden in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi, Eem- en Flevoland te Hilversum onder 
nummer 32117850. 
De reden van het omzetten van een NV naar een stichting is dat de vennootschapsbelastingwetgeving in 
Duitsland is gewijzigd en de aftrekbaarheid van rente in een N.V. werd beperkt terwijl deze beperking niet bij 
een Nederlandse Stichting van toepassing is. De statuten zijn integraal opgenomen in de Prospectus als Bijlage 1.

Het doel van de stichting is omschreven in artikel 2 van Bijlage 1 van de Prospectus en omvat de volgende 
bepalingen; 
a.  het beleggen in registergoederen in de breedste zin van het woord, alsmede het beschikken over en 

beheren van registergoederen;
b.  het verstrekken van leningen aan vennootschappen en ondernemingen, het aangaan van geldleningen ten 

behoeve van de stichting en andere vennootschappen en het stellen van zekerheden daartoe;
c.  het beleggen van vermogen in onder meer effecten en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, in 

obligaties en in andere rentedragende schuldvorderingen onder welke naam en in welke vorm ook;
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d.  het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van het beheer over en het financieren 
en besturen van vennootschappen en andere ondernemingen; 

e.  het steunen van goede doelen, door een door het bestuur vast te stellen percentage van de winst (na 
belasting) te schenken aan door het bestuur aan te wijzen algemeen nut beogende instellingen in de zin 
van artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Er zijn geen personen die lid zijn van de bestuurs, leidinggevende of toezichthoudende organen van Stichting 
Schild Duitsland Winkel Vastgoed, dat krachtens het nationale recht dat op Stichting Schild Duitsland Winkel 
Vastgoed van toepassing is, in welke vorm dan ook, moet worden aangemeld. Een stichting is een afzonderlijke 
juridische entiteit.

Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is opgericht en wordt bestuurd door Schild Holland Fonds N.V. die op 
haar beurt wordt bestuurd door ’t ZuiderOord N.V. Het bestuur van ’t ZuiderOord N.V. wordt gevormd door de heer  
D. van Dijck (algemeen directeur), de heer drs. P. Visscher (financieel directeur) en de heer mr. E. van Veen 
(commercieel directeur). Er zijn geen potentiële belangenconflicten van bestuurders tussen de plichten jegens 
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed en hun eigen belangen en/of andere plichten. De directie ontvangt 
geen vergoeding voor de werkzaamheden. Het kantooradres is Utrechtseweg 63, 1213 TL Hilversum.

De heer D. van Dijck is algemeen directeur van ’t ZuiderOord N.V. Ooit begonnen als binnenhuisarchitect en 
vanaf 1968 werkzaam als ontwikkelaar van woningen, kantoren en winkelcentra. Vanaf 1983 actief als adviseur 
van semi-overheidsinstanties zoals Arbeidsvoorziening (thans Centrum Werk en Inkomen), Riagg’en, Algemeen 
Psychiatrische Ziekenhuizen, Thuiszorgorganisaties, Revalidatie Centra, Politiekorpsen, Gemeenten, Regionale 
Opleiding Centra, Management Centrum VNO-NCW De Baak, Wereld Natuur Fonds, enz. De adviezen 
omvatten huisvesting, financiering en organisatievraagstukken. Sinds 7 jaar is Schild Holland Fonds N.V. actief 
op het gebied van het structureren van vastgoedfondsen. Aanvankelijk in Nederland (SHF 1 t/m 4) doch nu 
hoofdzakelijk in het buitenland. 

De heer drs. P. Visscher is de financieel directeur en sinds 2007 in dienst. Hij is afgestudeerd aan universiteit 
Nijenrode in Controlling. Voorheen heeft de heer Visscher een brede ervaring opgebouwd in de functie van 
financieel manager bij diverse werkgevers in verschillende branches. Hij is ondermeer 5 jaar werkzaam geweest 
bij Ernst & Young, 3 jaar bij Uniekaas en 10 jaar bij Numico. 

De heer mr. E. van Veen is commercieel directeur en heeft zijn studie Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam voltooid. De heer Van Veen werkte een 6-tal jaar voor een internationale handelsonderneming 
in de voormalige Oostbloklanden. Vanaf 1994 is hij werkzaam in de financiële dienstverlening en assurantiën. 
In 2006 bij Schild Holland Fonds N.V. in dienst getreden en binnen Schild Holland Fonds N.V. als bestuurder 
verantwoordelijk voor de marketing en sales activiteiten.

Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed valt onder het Nederlands recht en voor het aanbieden van effecten 
aan het publiek of het toelaten van effecten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende 
gereglementeerde markt is zij niet vergunningplichtig ingevolge de wet en staat niet onder toezicht van de AFM 
(art. 53 lid 2 Wft).
 



77

Stichting Obligatiehouders SDF
Stichting Obligatiehouders SDF treedt op als trustee (trustee wordt gedefinieerd als zijnde de vertegenwoordiger van 
de Obligatiehouder en houder van de zekerheden ten behoeve van de Obligatiehouder) voor de Obligatiehouders.
Stichting Obligatiehouders SDF is opgericht op 20 juli 2005 en is statutair gevestigd te Hilversum. De Stichting 
Obligatiehouders SDF is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland. 
De statuten van de Stichting Obligatiehouders SDF zijn integraal opgenomen in de Prospectus als Bijlage 2.
De Stichting Obligatiehouders SDF is een juridisch volstrekt onafhankelijke derde partij die de belangen van de 
Obligatiehouders en de aan de Obligaties verbonden rechten, zekerheden, executoriale titels en bewijsstukken 
zal behartigen. Het boekjaar van de Stichting Obligatiehouders SDF valt samen met het kalenderjaar. Het 
bestuur is verplicht jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van de baten 
en lasten van de Stichting Obligatiehouders SDF op te maken. 
De jaarrekening van de Stichting Obligatiehouders SDF zal ter inzage komen te liggen ten kantore van de 
Stichting Obligatiehouders SDF.

   

Stichting Obligatiehouders SDF behartigt onafhankelijk de belangen van de Obligatiehouders. Het bestuur van 
Stichting Obligatiehouders SDF bestaat uit: prof. dr. P. Schnabel, mr. Dr. drs. A. Hagedorn, D. van der Snoek RA 
en ing. D. Lindenbergh MBA. Het bestuur is tevens beleidsbepaler van de Stichting Obligatiehouders SDF.
De Stichting Obligatiehouders SDF heeft een beleggingscommissie ingesteld die de Objecten beoordeelt. Deze 
beleggingscommissie bestaat uit ing. D. Lindenbergh MBA, bestuurslid, en mr. P.P.A.M. Buys, extern adviseur. 
De heer Buys is reeds tientallen jaren actief als adviseur en makelaar en de laatste jaren als Europees directeur 
van Makelaarskantoor CBRE. De beleggingscommissie vormt zich een oordeel en adviseert de directie van Schild 
Holland Fonds N.V. omtrent de mogelijke aankoop van Objecten. 

‘t ZuiderOord N.V.

Stichting Schild Duitsland
Winkel Vastgoed

Objecten Hypothecaire
geldlening

Schild Holland Fonds N.V. SHF Real Estate B.V.

Stichting 
Obligatiehouders SDF

Obligatiehouders

100% 100%

Bestuur

storting

storting

rente

obligatie-
lening
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Obligatiehouders
De Obligatiehouders beleggen in Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed door middel van het kopen van 
één of meer obligatie(s). Door het kopen van een Obligatie wordt een Obligatiehouder voor dat gedeelte 
waarvoor wordt deelgenomen gerechtigd tot de rechten en verplichtingen zoals genoemd in de lening- en 
trustvoorwaarden van de obligatielening (zie Bijlage 3 van de Prospectus). 

Vergaderingen 
Vergaderingen van Obligatiehouders worden door de Stichting Obligatiehouders SDF bijeengeroepen zo dikwijls 
het bestuur dat wenselijk acht, zulks met inachtneming van het bepaalde in de lening- en trustvoorwaarden. 

Nauwe banden 
Het beheer zal worden uitbesteed aan SHF Real Estate B.V. SHF Real Estate B.V. is een 100% 
dochteronderneming van ’t ZuiderOord N.V., welke vennootschap eveneens 100% aandeelhouder is van Schild 
Holland Fonds N.V. Uiteindelijk aandeelhouder van ’t ZuiderOord N.V. is de Stichting Administratiekantoor 
’t ZuiderOord. Alle transacties tussen gelieerde partijen zullen tegen marktconforme voorwaarden worden 
uitgevoerd. 

Gelieerde partijen
Schild Holland Fonds N.V. (de Initiatiefnemer) en Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed (de Uitgevende 
Instelling en Vastgoedeigenaar) zijn te beschouwen als gelieerde partijen. Indien tussen voornoemde partijen 
transacties worden aangegaan dan wel gebruik wordt gemaakt van hun diensten zal dit geschieden tegen 
marktconforme condities.
In beginsel zal de Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed geen onroerend goed selecteren dat afkomstig is 
van haarzelf dan wel van aan haar gelieerde partijen. Mocht zich echter een geval voordoen waarbij het Bestuur 
van oordeel is dat verwerving door de Stichting van onroerend goed dat van haar of van aan haar gelieerde 
partijen in het belang is van de Stichting, dan zal de betreffende transactie te allen tijde tegen marktconforme 
condities worden aangegaan. De bestuurder zal er verder voor zorgdragen dat zal worden voldaan aan de ter 
zake van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Overdracht Obligaties 
De deelname van de Obligatiehouders omvat tenminste 1 (één) Obligatie. Vervreemding van een Obligatie 
is uitsluitend mogelijk overeenkomstig het bepaalde in de lening- en trustvoorwaarden van de obligatielening 
(zie Bijlage 3 art 1.9 van de Prospectus). De Obligatiehouder van Obligaties uit de klasse A-4 tot en met klasse 
A-50 kan, onverminderd het in de wet ter zake bepaalde, een Obligatie slechts overdragen door middel van een 
notariële of onderhandse akte en mededeling daarvan aan de Trustee. Voor de verwerking van een overdracht van 
een Obligatie in het Register van Obligatiehouders dient de Obligatiehouder die een Obligatie uit de Klasse A-4 
tot en met Klasse A-50 vervreemdt, de Trustee een betalingsbewijs te overleggen waaruit blijkt dat de betaling van 
de koopsom heeft plaatsgevonden alsmede de betreffende akte waarmee de Obligatie is overgedragen.

De Obligatiehouder van Obligaties uit de klasse DA-50 kan, onverminderd het in de wet ter zake bepaalde, een 
Obligatie slechts overdragen door middel van de opname, op de achterzijde van het obligatiebewijs, van een 
ondertekende verklaring van de overdrager dat de Obligatie is overgegaan op de daarbij genoemde verkrijger 
(endossement) en overdracht van het betreffende obligatiebewijs aan de verkrijger. De verkrijger dient kopie 
van de voor- en achterzijde van het obligatiebewijs te zenden aan de Trustee.

Schild Holland Fonds N.V. kan een verkopende Obligatiehouder in contact brengen met een potentiële koper. Bij 
tussentijds overlijden van een Obligatiehouder kan de Obligatie worden toebedeeld aan één persoon, mits deze 
persoon erfgenaam of legataris van de overleden Obligatiehouder is en daarvan schriftelijk mededeling aan de 
Stichting Obligatiehouders SDF is gedaan. De Obligatie gaat bij scheiding naar de in de boedel gerechtigde. 
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Verslaglegging
Het boekjaar van de Stichting Obligatiehouders SDF en Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is gelijk 
aan een kalenderjaar. Voor 30 juni van een jaar maken de Stichting Obligatiehouders SDF en Stichting Schild 
Duitsland Winkel Vastgoed een balans en een winst- en verliesrekening op over het afgelopen boekjaar. 

De jaarrekening zal worden gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V. te Utrecht en zal binnen 6 maanden  
na afloop van het boekjaar voor de Obligatiehouders ter inzage liggen ten kantore van de Stichting Obligatie-
houders SDF en Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed.

Waarderingsgrondslagen
Voor de waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar bijlage 6 van deze Prospectus, waar de jaarrekening over 
het verlengde boekjaar 2007 is opgenomen.

AFM
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is een uitgevende instelling in de zin van de Wet op het financieel 
toezicht (Wft). Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed maakt voor de onderhavige aanbieding van 
Obligaties gebruik van de vrijstelling onder art. 53 lid 2 Vrijstellingsregeling Wft. 
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed valt onder het Nederlands recht en voor het aanbieden van effecten 
aan het publiek of het toelaten van effecten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende 
gereglementeerde markt is zij niet vergunningplichtig ingevolge de wet en staat niet onder toezicht van de AFM 
(art. 53 lid 2 Wft).
 
De Prospectus is niet onderworpen aan goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten. 

Bij de opzet van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. 
Desondanks wordt potentiële deelnemers geadviseerd, mede in verband met hun specifieke omstandigheden, 
hun eigen (financiële en fiscale) adviseurs te raadplegen. 

De Prospectus is opvraagbaar ten kantore van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed.
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Deelnemen
De geschiedenis heeft laten zien dat (indirecte) beleggingen in vastgoed zeer rendabel kunnen zijn. Om dit 
soort investeringen goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat de deelnemer zich bewust is van de in 
hoofdstuk 2 genoemde risicofactoren.

De Obligatiehouder ontvangt jaarlijks een vaste rente en een winstdeling gelijktijdig met de aflossing van de 
Obligatie. De winstdeling is alleen van toepassing bij een Obligatie met een looptijd van 9 jaar.

Er zijn in tranche 2 van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed 7 klassen Obligaties, variërend van 
respectievelijk € 4.450 (Klasse A-4), € 10.000 (Klasse A-10/3 en A-10/9), € 17.500 (Klasse A-17), € 25.000 
(Klasse A-25), en € 50.000 (Klasse A-50). Per klasse kan tot € 2.500.000 worden geëmitteerd, met uitzondering 
van klasse A-50 en DA 50 waarvoor geen beperking geldt. Klasse DA 50 is alleen voor de Duitse markt 
beschikbaar.

De maximale looptijd van de verschillende obligatieklassen bedraagt 9 jaar, behoudens de obligatieklasse van  
€ 10.000. Bij deze klasse is het, naast een looptijd van 9 jaar, mogelijk te kiezen voor een kortere looptijd, te 
weten 3 jaar. De emissievergoeding per obligatieklasse bedraagt:
bij een Obligatie van € 4.450 is de emissievergoeding € 100
bij een Obligatie van € 10.000 met een looptijd van 3 jaar is de emissievergoeding 2,5%
bij een Obligatie van € 10.000 met een looptijd van 9 jaar is de emissievergoeding 2,0%
bij een Obligatie van € 17.500 met een looptijd van 9 jaar is de emissievergoeding 1,5%
bij een Obligatie van € 25.000 met een looptijd van 9 jaar is de emissievergoeding 1,0%
bij een Obligatie van € 50.000 met een looptijd van 9 jaar is de emissievergoeding 0,5%
bij een Obligatie van € 50.000 (DA) met een looptijd van 9 jaar is de emissievergoeding 5,0%

Inschrijving
De inschrijving start op het moment van uitbrengen van deze Prospectus en geschiedt door middel van het 
opsturen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en de daarbij behorende bescheiden.

Deelname vindt plaats door volledige invulling, ondertekening en inzending van het inschrijfformulier. Het 
inschrijfformulier stuurt u samen met een kopie van geldig paspoort of rijbewijs naar Schild Holland Fonds N.V. 
Indien u inschrijft via een rechtspersoon, dient u tevens een recent uittreksel uit het handelsregister mee te 
zenden.
Door middel van het ondertekende inschrijfformulier verleent de inschrijver een volmacht tot aanvaarding 
van deelname aan de Stichting Obligatiehouders SDF, indien de obligatie(s) aan de inschrijver wordt (worden) 
toegewezen.
Toewijzing vindt plaats binnen 3 dagen na ontvangst van een ondertekend inschrijfformulier.
De Obligaties worden slechts uitgegeven, indien het volledig ingevulde inschrijfformulier inclusief de daarbij 
behorende bescheiden is ontvangen door de Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed.
Storting van het bedrag dient plaats te vinden binnen 1 week na schriftelijke toewijzing van een Obligatie aan 
de Obligatiehouder. Er worden geen contante stortingen aanvaard. Stortingen ter verkrijging van de Obligaties 
dienen giraal plaats te vinden. Het bedrag van de deelname dient gestort te worden op de bankrekening van de 
Stichting Obligatiehouders SDF (zie inschrijfformulier). 
Zodra het bedrag van de deelname is bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting Obligatiehouders SDF 
ontvangt de Obligatiehouder uiterlijk binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van de verkrijging van de 
obligatie(s). 
Deelname in de Stichting Obligatiehouders SDF staat open voor beleggers met een minimum deelname van één 
Obligatie. De Obligaties zijn op naam.

Deelname15
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Plaatsing
Indien er sprake is van overtekening van het voor plaatsing beschikbare bedrag zal toewijzing van de Obligaties 
plaatsvinden op basis van volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier inclusief de deelnamesom. De 
datum waarop het compleet ingevulde en ondertekende inschrijfformulier ontvangen wordt ten kantore van 
Schild Holland Fonds N.V. zal worden gebruikt om de hiervoor beschreven volgorde van binnenkomst en de 
daarvan afhankelijke toewijzing te bepalen. 
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed houdt zich het recht voor, inschrijvingen zonder opgaaf van redenen 
geheel of gedeeltelijk niet in aanmerking te nemen, alsmede de obligatielening niet tot stand te doen komen 
indien zich belangrijke redenen voordoen, zulks ter beoordeling van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed. 
Indien de obligatielening niet zal worden aangegaan, ontvangen beleggers de door hen gestorte gelden 
onverwijld terug, onder vergoeding van rente die over het betreffende bedrag op de bankrekening van de 
Stichting Obligatiehouders SDF is ontvangen. 

Vragen
Wie na het lezen van deze Prospectus nog vragen heeft, kan contact opnemen met zijn/haar 
vermogensadviseur of Schild Holland Fonds N.V. Voorts wordt u gewezen op de Vereniging Vastgoed 
Participanten die zich ten doel stelt de belangen te behartigen van alle beleggers die in collectieve 
vastgoedconstructies participeren. Nadere informatie over deze vereniging is te vinden in hoofdstuk 19.

Klachten
Voor klachten over Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed kan men zich richten tot Initiatiefnemer Schild 
Holland Fonds N.V. Het reglement van de klachtenprocedure, overeenkomstig het KiFiD (Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening), is te vinden op de website van Schild Holland Fonds N.V.: www.schildhollandfonds.nl.
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Algemeen
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is een bestaande juridische entiteit. Derhalve kan een historisch 
overzicht worden gegeven van de jaarrekening en andere financiële informatie (zie Bijlage 6). Alle over-
eenkomsten, garanties, zekerheden, taxaties, verplichtingen, verklaringen van deskundigen en jaarstukken 
liggen ter inzage ten kantore van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed, Schild Holland Fonds N.V. en de 
Stichting Obligatiehouders SDF, welke domicilie hebben aan de Utrechtseweg 63 te Hilversum. 

Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed, noch de Initiatiefnemer Schild Holland Fonds N.V. zijn over een  
periode van ten minste de voorafgaande 12 maanden betrokken bij overheidsingrepen, rechtszaken of arbi-
trageprocedures welke een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad 
op de financiële positie of de rentabiliteit van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed of Schild Holland 
Fonds N.V. Evenmin heeft er een onderbreking van hun activiteiten plaatsgevonden die van invloed is op hun 
financiële positie. 

Ten aanzien van de directie van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed, Schild Holland Fonds N.V. en de 
bestuursleden van de Stichting Obligatiehouders SDF geldt dat er geen veroordelingen zijn in verband met 
fraudemisdrijven. Er zijn geen bijzonderheden bekend over eventuele faillissementen, surseances of liquidaties, 
waarbij de directieleden of de bestuursleden betrokken waren en daarbij handelden in het kader van een van 
hun functies. De corporate governance code is niet van toepassing aangezien noch Stichting Schild Duitsland 
Winkel Vastgoed, noch Schild Holland Fonds N.V. een beursgenoteerde onderneming is. Er is geen wijziging van 
betekenis in de financiële of handelspositie van ofwel Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed na de laatste 
verslagperiode.

Ten aanzien van de directie van de Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed of Schild Holland Fonds N.V.  
en de bestuursleden van de Stichting Obligatiehouders SDF zijn geen nadere bijzonderheden bekend van de  
wettelijke of toezichthoudende autoriteiten in officieel en openbaar geuite beschuldigingen en/of opgelegde  
sancties van instellingen of bedrijven waarvan de directie deel heeft uitgemaakt en geen van de directieleden 
ooit door een rechtelijke instantie onbekwaam verklaard om te handelen als lid van een bestuurs, leiding-
gevende of toezichthoudende organen van een uitgevende instelling of in het kader van het beheer of de 
uitoefening van de activiteiten van een uitgevende instelling. 

Daar waar verklaringen in deze Prospectus zijn opgenomen van een persoon handelend in de hoedanigheid van 
een deskundige, op verzoek van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed, verklaart Stichting Schild Duitsland 
Winkel Vastgoed:
a) dat deze persoon geen wezenlijke belangen heeft in de Uitgevende Instelling.
b)  dat deze persoon de verklaring(en) op ons verzoek heeft opgesteld en dat de opsteller de inhoud van 

het desbetreffende deel van het registratiedocument heeft goedgekeurd en dat wordt ingestemd met de 
opneming van de verklaring in de Prospectus en dat wordt ingestemd met vorm en context waarin de 
verklaring is opgenomen.

Daar waar van een derde afkomstige informatie in de Prospectus is opgenomen, is deze informatie correct 
weergegeven en zijn er, voor zover Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed weet en heeft kunnen opmaken 
uit door de betrokken derde gepubliceerde informatie, geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven 
informatie onjuist of misleidend zou worden.

Verklaringen van deskundigen alsmede de wijze van vermelding dienaangaande in deze Prospectus zijn met 
instemming van de betrokkenen opgenomen. 

Overige informatie16
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Uitsluitend Schild Holland Fonds N.V. is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie in de 
Prospectus. Schild Holland Fonds N.V. verklaart dat voor zover hem redelijkerwijs bekend had kunnen zijn en 
na het treffen van alle redelijke maatregelen, de gegevens in de Prospectus in overeenstemming zijn met de 
werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van de Prospectus  
zou wijzigen. 

Financiële situatie 
De onderneming is sinds 5 september 2006 operationeel. De jaarrekening over het verlengde boekjaar 2007 
(05.09.06 - 31.12.07) is per 27 februari 2009 vastgesteld. Bij de jaarrekening heeft Deloitte Accountants B.V.  
op 27 februari 2009 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

Over het boekjaar 2008 zijn geen tussentijdse cijfers opgesteld, tevens in het jaarverslag over het boekjaar 
2008 nog niet is opgesteld. Op de datum van het verschijnen van dit Prospectus, is de informatie ten aanzien 
van de financiële situatie, de baten en de lasten, de ontwikkeling van het vermogen en het rendement alleen 
beschikbaar over de periode tot en met 31 december 2007.

De financiële situatie zal jaarlijks worden aangepast aan de veranderende (markt)omstandigheden en vervolgens 
worden gepubliceerd op de website van de Stichting. Tevens is de definitieve en meest recente jaarrekening 
opvraagbaar bij Stichting Obligatiehouders SDF.

De winst- en verliesrekening over het verlengde boekjaar 2007 is als volgt:

De jaarrekening van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is over het verlengde boekjaar 2007  
(05.09.2006 tot en met 31.12.2007) is opgenomen als Bijlage 6 in deze Prospectus.

Per 31 december 2007 heeft de entiteit een negatief eigen vermogen van € 377.341. De leiding van de 
onderneming verwacht bij verkoop van het onroerend goed en de exploitatie een winst te maken en heeft
hiertoe diverse prognoses berekend.
 
Hilversum, 28 mei 2009

Boekjaar 2007

Netto huuropbrengsten € 1.082.457

Afschrijvingskosten € 402.787

Overige bedrijfskosten € 168.121

Bedrijfsresultaat € 511.549

Financiële baten en lasten € 977.464

Resultaat voor belastingen € -485.915

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening € 63.574

Resultaat na belastingen (verlies) € -422.341
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Schild Holland Fonds N.V. (Initiatiefnemer) 
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed (Uitgevende Instelling en Vastgoedeigenaar)
Stichting Obligatiehouders SDF (Trustee)

Medewerkers Schild Holland Fonds
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Beleggingen Schild Holland Fonds N.V. De hierna genoemde beleggingen zijn opgezet, danwel aangekocht door 
Schild Holland Fonds N.V.

 Olpe: Binnenstad winkelcentrum

 Müllheim: Bouw- en tuinmarkt Hela

 Berlijn: woningen Prenzlauer Berg

 Düsseldorf: woningen en parkeergarage

Beleggingsfondsen17
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 Düsseldorf: woningen Oberkassel

 Düsseldorf: woningen Oberkassel

 Dresden: winkel- en wooncomplex An der Frauenkirche

 Willich: woningen Knickelsdorf
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 Erfurt: woningen Am Stadtpark

 Stralsund: kernwinkel-wooncentrum

 Berlijn: senioren residentie Pankow
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Onderzoeksrapporten18

Algemeen
Ten einde een goed inzicht te krijgen in de waarde van de Objecten heeft het Duitse taxatiekantoor Kenstone 
GmbH een uitgebreid taxatierapport opgesteld.

Technisch en bouwkundig adviseur Euroland Projektierungen GmbH, heeft de Objecten grondig onderzocht 
en een meerjaren onderhoudsplanning opgesteld. Hieronder worden per Object de belangrijkste zaken 
weergegeven. Euroland is gevestigd in Hamburg. De complete rapporten liggen ter inzage ten kantore van 
Schild Holland Fonds N.V.

Kenstone GmbH is een landelijk werkend taxatiekantoor met 6 vestigingen verspreid over Duitsland. Het 
hoofdkantoor zetelt in Stuttgart. Kenstone GmbH opereert volledig onafhankelijk en is een dochterbedrijf van 
Eurohypo AG. Eurohypo is een grote financiële instelling, actief in vastgoedfinancieringen. 

Onderstaand is telkens één pagina opgenomen van de taxatierapporten die Kenstone in 2008 heeft uitgevoerd. 
De volledige rapporten liggen ter inzage op het kantoor van Schild Holland Fonds N.V. in Hilversum. 

Voor de waardering van de Objecten wordt door Kenstone de huurwaardekapitalisatiemethode gehanteerd. 
Dit betekent dat de waarde van een object wordt bepaald door de huurwaarde te vermenigvuldigden met 
een Kapitalisatiefactor. Een Kapitalisatiefactor wordt bepaald aan de hand van vergelijkbare transacties uit 
het verleden. De Kapitalisatiefactor geeft de verhouding weer tussen de jaarlijkse huurinkomsten en de 
marktwaarde van een vastgoedobject. Om het huurniveau te kunnen bepalen, moet er een markt van 
verhuurtransacties voor gelijksoortige objecten zijn. Gezien Kenstone een toonaangevende onderneming is in de 
Duitse markt hebben zij toegang tot de juiste marktgegevens. 
Het gebruik van de huurwaardekapitalisatiemethode is voor de Duitse hypotheekverstrekkers een vereiste. 
Op de Duitse markt is het alternatief, de ´Discounted Cash Flow’ methode (DCF), nog geen gangbare 
waarderingsmethode.

De belangrijkste bevindingen uit de taxatierapporten van Kenstone staan hieronder weergeven.

Ilmenau
De taxatie is uitgevoerd op 15 juli 2008. Het taxatierapport is eveneens gedateerd op 15 juli 2008. De 
marktwaarde is vastgesteld op € 6.500.000. De markthuur is vastgesteld op € 531.684 wat een BAR oplevert 
van 8,22%. Nadien hebben er geen veranderingen van materiële aard aan het Object plaatsgevonden die de 
taxatie zouden kunnen beïnvloeden.

Schild Holland Fonds N.V. beschikt reeds over een taxatierapport dat in 2007 opgesteld is, in opdracht van 
Schild Holland Fonds N.V.. Deze taxatie heeft op 16 augustus 2007 plaatsgevonden. Het taxatierapport is op 
31 augustus 2007 verschenen. De marktwaarde werd op € 6.200.000 getaxeerd. Deze taxatiewaarde was 
gebaseerd op een hogere BAR van 8,38%.

De inspectie door Euroland heeft op 16 juli 2007 plaatsgevonden. In de tabel wordt de onderhoudkostenraming 
weergegeven. In het rapport van 16 juli werden een aantal werkzaamheden genoemd die op korte termijn 
(binnen 1 jaar) plaats moesten vinden. Onder meer onderhoud aan de gevel waarvan de kosten geschat worden 
op € 35.000. In de laatste 6 maanden is het grootste gedeelte hiervan reeds afgerond. Op de middellange 
termijn (binnen 5 jaar) zal het trappenhuis geschilderd moeten worden, waarvan de kosten op € 15.000 geschat 
worden. Op lange termijn (binnen 10 jaar) zal het gebruikelijke onderhoud moeten worden uitgevoerd aan de 
gevel waarvan de kosten op € 50.000 worden geschat.
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Aachen Am Markt
De taxatie is uitgevoerd op 17 juli 2008. Het taxatierapport is gedateerd op 6 augustus 2008. De marktwaarde 
is vastgesteld op € 5.700.000. De markthuur is vastgesteld op € 367.872 wat een BAR oplevert van 6,47%. 
Nadien hebben er geen veranderingen van materiële aard aan het Object plaatsgevonden die de taxatie zouden 
kunnen beïnvloeden.

De inspectie door Euroland heeft op 27 augustus 2008 plaatsgevonden. In de tabel wordt de 
onderhoudkostenraming weergegeven. Op korte termijn (binnen 1 jaar) zullen er werkzaamheden moet 
plaatsvinden aan het dak en de gevel waarvan de kosten geschat worden op € 13.000. Op de middellange 
termijn (binnen 5 jaar) zal het trappenhuis geschilderd moeten worden en het dak en gevel onderhouden 
moeten worden, waarvan de kosten op € 23.000 geschat worden. Op lange termijn (binnen 10 jaar) zal het 
gebruikelijke onderhoud moeten worden uitgevoerd aan de gevel en de elektrische apparaten, waarvan de 
kosten op € 25.000 worden geschat.

Aachen Couvenstrasse / Alexanderstrasse
De taxatie is uitgevoerd op 17 juli 2008. Het taxatierapport is gedateerd op 6 augustus 2008. De marktwaarde 
is vastgesteld op € 6.800.000. De markthuur is vastgesteld op € 464.448 wat een BAR oplevert van 6,75%. 
Nadien hebben er geen veranderingen van materiële aard aan het Object plaatsgevonden die de taxatie zouden 
kunnen beïnvloeden.

De inspectie door Euroland heeft op 27 augustus 2008 plaatsgevonden. In de tabel wordt de onderhoud-
kostenraming weergegeven. Op korte termijn (binnen 1 jaar) zullen er werkzaamheden moeten plaatsvinden 
in de kelder o.a. om de brandveiligheid te vergroten, waarvan de kosten geschat worden op € 5.950. Op de 
middellange termijn (binnen 5 jaar) zal het trappenhuis geschilderd moeten worden, waarvan de kosten op 
€ 10.000 geschat worden. Op lange termijn (binnen 10 jaar) zal het gebruikelijke onderhoud moeten worden 
uitgevoerd aan de gevel en de elektrische apparaten, waarvan de kosten op € 37.000 worden geschat.

Euroland Onderhoud Termijn Kosten E

Gevel
Diversen

Beschadigde zand-, natuursteen tegels 
vervangen

< 1 jaar 35.000

Trappenhuis Schilderen/sauzen < 5 jaar 15.000

Gebruikelijke Onderhoud Kelder Gevel reinigen/schilderen
Vochtbestrijding

< 10 jaar 50.000

Euroland Onderhoud Termijn Kosten €

Dak

Gevelbekleding/dak

Afdekfolie platdak wegwerken
Waterafvoer plat dak verbeteren
Gebarsten natuursteen vervangen

< 1 jaar 13.000

Gevel/Dak/Trappenhuis Schilderen < 5 jaar 23.500

Gebruikelijke Onderhoud
Gevel

Elektrisch systeem, Aggregaat, Pompen
Gevel reinigen/onderhoud

< 10 jaar 25.000

Aachen Couvenstrasse Onderhoud Termijn Kosten €

Kelder Brandpreventie: deurposten met gips 
betimmeren

< 1 jaar 5.950

Trappenhuis Schilderen/sauzen < 5 jaar 10.000

Gebruikelijke Onderhoud
Gevel

Electrisch systeem, Aggregraat, Pompen
Gevel reinigen/onderhoud

< 10 jaar 37.000
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Beilngries Eichstätterstrasse / Ringstrasse
De taxatie is uitgevoerd op 2 maart 2009. Het taxatierapport is gedateerd op 9 maart 2009. De marktwaarde 
is vastgesteld op € 4.500.000. De markthuur is vastgesteld op € 352.255 wat een BAR oplevert van 7,63%. 
Nadien hebben er geen veranderingen van materiële aard aan het Object plaatsgevonden die de taxatie zouden 
kunnen beïnvloeden.

De inspectie door Euroland heeft op 22 mei 2008 plaatsgevonden. Aangezien dit een nieuwbouw project 
betreft zijn er nog geen aandachtspunten die worden meegenomen in de algemene onderhoudsplanning
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Mededeling van de accountant

Onderzoeksrapport

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben de in hoofdstuk 10 opgenomen exploitatieprognose en cashflow van tranche 2 van Stichting Schild 
Duitsland Winkel Vastgoed te Hilversum voor de periode 1 mei 2009 tot en met 30 april 2018 onderzocht. 
De prognose, met inbegrip van de veronderstellingen waarop deze is, is opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur van de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een onderzoeksrapport inzake de prognose te 
verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 
3400, ‘Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie’. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden 
bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van 
cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens en het vaststellen dat de veronderstellingen op de juiste 
wijze zijn verwerkt.
Ons onderzoek betreffende de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd, kan als gevolg van de 
aard van dit onderzoek, slechts resulteren in het geven van een conclusie die een beperkte mate van zekerheid 
geeft. Ons onderzoek betreffende de opstelling en de toelichting van de prognose in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 BW resulteert in een oordeel dat een redelijke mate van zekerheid geeft.

Conclusie en oordeel
Op grond van ons onderzoek van de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd is ons niets 
gebleken op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de veronderstellingen geen redelijke basis 
vormen voor de prognose.
Naar ons oordeel is de prognose op een juiste wijze op basis van de veronderstellingen opgesteld en toegelicht 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW, waarbij tevens de van toepassing zijnde grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling zoals gehanteerd in de jaarrekening in aanmerking zijn genomen.

Overige aspecten

1 Realiseerbaarheid toekomstige uitkomsten
De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk afwijken van de prognose, aangezien de veronderstelde 
gebeurtenissen zich veelal niet op gelijke wijze zullen voordoen als hier is aangenomen. De hieruit 
voortvloeiende afwijkingen kunnen van materieel belang zijn. Daarnaast vestigen wij de aandacht op het feit 
dat deze prognose alleen de verwachte cash flow betreft van de objecten van de tweede tranche en geen 
betrekking heeft op cash flow van het geheel van de activiteiten van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed.

2. Duitse belastingen
Wij vestigen de aandacht op punt “Belastingen”op pagina 61 van het prospectus, waarin de onzekerheid 
uiteengezet is met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente van de hypothecaire financiering en de 
obligatielening. Deze situatie doet geen afbreuk aan onze conclusie.
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3 Beperking in gebruik
De prognose en ons onderzoeksrapport daarbij zijn opgesteld voor dit Prospectus en zijn uitsluitend bedoeld 
voor investeerders die geïnteresseerd zijn in de aankoop van Obligaties in Stichting Schild Duitsland Winkel 
Vastgoed en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Utrecht, 28 mei 2009
Deloitte Accountants B.V.
 
was getekend,

drs. R. Hoos RA

Mededeling van de belastingadviseur

Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed
Het fiscale hoofdstuk van de Prospectus van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed (hoofdstuk 13, paragraaf 
13.1 “Nederlandse belastingheffing”) is door ons opgesteld. Vooraf zij benadrukt, dat het door ons beoordeelde 
niet beoogt een oordeel te geven over commerciële risico’s die verbonden zijn aan het participeren als 
Obligatiehouder in de Uitgevende Instelling. Het Nederlandse fiscale hoofdstuk is gebaseerd op op het moment 
van het verschijnen van de Prospectus geldende fiscale wetgeving en de tot op dat moment gepubliceerde 
rechtspraak. Het Nederlandse fiscale hoofdstuk beoogt slechts een algemeen kader te schetsen. Dit is uit-
drukkelijk geen fiscaal advies in een individueel geval. Gezien het algemene karakter van het Nederlandse 
fiscale hoofdstuk en de specifieke (persoonlijke) omstandigheden van iedere Obligatiehouder, adviseren wij de 
Obligatiehouders hun individuele fiscale positie te laten beoordelen door hun eigen fiscaal adviseur.

Voor zover ons bekend, zijn de in het Nederlandse fiscale hoofdstuk weergegeven Nederlandse fiscale aspecten 
met betrekking tot de uitgifte van de Obligatielening Tranche 2 in overeenstemming met de werkelijkheid en 
zijn geen gegevens weggelaten waarvan vermelding de strekking van deze Prospectus in belangrijke mate zou 
wijzigen.

Hoogachtend, 

Deloitte Belastingadviseurs B.V.

mr. L.A. van Dijk  drs. H. Leverman
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Informatie Vereniging Vastgoed Fondsen
Schild Holland Fonds N.V. is lid van de Vereniging Vastgoed Fondsen hetgeen een 
belangenbehartigingsorganisatie is voor aanbieders van besloten niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen 
die zich in hoofdzaak richten op de particuliere beleggersmarkt. Haar leden zijn voornamelijk actief met het 
professioneel initiëren en beheren van vastgoed CV’s, vastgoedmaatschappen, vastgoedobligaties en andere 
fondsstructuren.
De Vereniging Vastgoed Fondsen heeft ten doel het behartigen van de belangen van haar leden zoals onder 
meer:
•  het versterken van het vertrouwen van het beleggend publiek in niet-beursgenoteerde 

vastgoedbeleggingsproducten,
•  het formuleren van kwaliteitsvoorwaarden ten aanzien van organisatie, producten alsmede deskundigheid en 

integriteit van bij leden werkzame personen,
•  het voeren van overleg met wetgevende en toezichthoudende instanties,
•  het onderhouden en bevorderen van communicatie met andere marktpartijen,
•  het verstrekken van adviezen, het nemen van maatregelen en waar mogelijk anticiperend handelen op voor de 

leden relevante fiscale, financiële en andere maatschappelijke ontwikkelingen.

Gedragscode
Om de doelstelling te realiseren heeft Vereniging Vastgoed Fondsen een Gedragscode opgesteld. In deze 
Gedragscode is het ethisch handelen van aanbieders van besloten vastgoedfondsen vastgelegd ten aanzien van 
kapitaalverschaffers (beleggers), huurders en derden.
Een van de belangrijkste elementen van de Gedragscode is dat haar leden zich in materieel opzicht committeren 
aan de wettelijke verplichtingen voortvloeiende uit de Wft (Wet op het financieel toezicht), ook al zijn leden 
vrijgesteld van dit wettelijke toezicht. 
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed heeft geen transparantiebijsluiter opgesteld omdat deze niet 
toepasbaar is op Duits vastgoed.
Website : www.verenigingvastgoedfondsen.nl

Vereniging Vastgoed Fondsen19
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SHF Symposia
Jaarlijks wordt door Schild Holland Fonds een symposium georganiseerd omtrent de ontwikkelingen op de 
vastgoedmarkt. 

Foto Schild Holland Fonds Duitsland Symposium Scheveningen oktober 2007 met gastspreker Dr. H. Kohl, voormalig 
Bondskanselier Duitsland, drs. G. Zalm, voormalig Minister van Financiën en D. van Dijck, algemeen directeur  
Schild Holland Fonds NV. 

Foto Schild Holland Fonds Symposium Utrecht juni 2008 met gastspreker prof. Dr. Dr. H.C. Tietmeijer, voormalig president 
Deutsche Bundesbank, mr. Dr. drs. A. Hagedorn, bestuursvoorzitter Van Diepen Van der Kroef Advocaten en voorzitter  
Duits-Nederlandse advocaten vereniging, D. van Dijck, algemeen directeur Schild Holland Fonds NV en mr. D. Bartels MRE MRICS, 
jurist, o.l.v. Astrid Joosten.
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Bijlage 1
AKTE VAN OMZETTING

Heden, twintig juni tweeduizend en acht, verschijnt voor mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, kandidaat-notaris, hierna verder te noemen “notaris”, waarnemer 
van mr. Ingeborg Marguérithe Duyverman, notaris te Utrecht:
mevrouw mr. Lilian Thijssen, geboren te Enschede op drieëntwintig augustus negentienhonderd zevenenzeventig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3581 
CG Utrecht, Maliebaan 81 en handelend als hierna gemeld.
De comparante verklaart:

-  dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de statutair te Hilversum gevestigde naamloze vennootschap Schild Duitsland Winkel Vastgoed 
N.V., kantoorhoudende te Hilversum, Utrechtseweg 63, postcode 1213 TL, ingeschreven in het handelsregister te Utrecht onder nummer 32117850, 
hierna te noemen: de vennootschap, op vijfentwintig maart tweeduizend en acht heeft besloten tot de onderhavige omzetting en statutenwijziging;

- dat de algemene vergadering van aandeelhouders voorts heeft besloten de comparante aan te wijzen om deze akte te verlijden;
  dat van de gemelde besluiten van de algemene vergadering
  van aandeelhouders blijkt uit een aan deze akte gehecht geschrift.

De comparante, handelend als vermeld, verklaart voorts:

A. CONSIDERANS
1.  De vennootschap is opgericht bij notariële akte op vijf september tweeduizend en zes voor mr. I.M. Duyverman, notaris te Utrecht. De statuten van de 

vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd op één juni tweeduizend en zeven, verleden voor mr. I.M. Duyverman, notaris te Utrecht;
2.  de directie van de vennootschap heeft het standpunt ingenomen dat het in het belang van de vennootschap is de rechtsvorm van de vennootschap te 

wijzigen in die van een stichting, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek;
3. in verband met het vorenstaande heeft de algemene vergadering van aandeelhouders op vijfentwintig maart tweeduizend en acht besloten:
 a. de vennootschap om te zetten in een stichting;
  b.  de statuten, ter uitvoering van het bepaalde onder a. te wijzigen, welke besluiten met inachtneming van het ter zake in de wet en de statuten  

bepaalde zijn genomen en van welke besluiten blijkt uit een aan deze akte gehecht geschrift;
4.  op grond van het bepaalde in artikel 2:18 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek is voor de onderhavige omzetting rechterlijke machtiging vereist. De rechtbank 

te Amsterdam heeft op twaalf juni tweeduizend en acht machtiging verleend, waarvan blijkt uit het aan deze akte gehechte document;
5. de omzetting beëindigt het bestaan van de rechtspersoon niet.

B. OMZETTING
Ter uitvoering van de hiervoor sub 3 bedoelde besluiten verklaart comparante, handelend als vermeld, de vennootschap om te zetten in een stichting en daarvoor 
de statuten van de vennootschap in hun geheel te wijzigen zodat deze komen te luiden als volgt: 

STATUTEN

NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed.
2. Zij is gevestigd te Hilversum.

DOEL
Artikel 2.
De stichting heeft ten doel: 
a. het beleggen in registergoederen in de breedste zin van het woord, alsmede het beschikken over en beheren van registergoederen;
b.  het verstrekken van leningen aan vennootschappen en ondernemingen, het aangaan van geldleningen ten behoeve van de stichting en andere 

vennootschappen en het stellen van zekerheden daartoe;
c.  het beleggen van vermogen in onder meer effecten en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, in obligaties en in andere rentedragende schuldvorderingen 

onder welke naam en in welke vorm ook;
d.  het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van het beheer over en het financieren en besturen van vennootschappen en andere 

ondernemingen; 
e.  het steunen van goede doelen, door een door het bestuur vast te stellen percentage van de winst (na belasting) te schenken aan door het bestuur aan te 

wijzen algemeen nut beogende instellingen in de zin van artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks 
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

BESTUUR
Artikel 3.
1. De stichting wordt bestuurd door Schild Holland Fonds N.V., haar rechtsopvolger of een door Schild Holland Fonds N.V. aan te wijzen derde.
2. Bestuurders worden benoemd door het bestuur. 
3. De benoeming van een bestuurder geschiedt voor onbepaalde tijd. 
4.  In geval Schild Holland Fonds N.V., haar rechtsopvolger of een door Schild Holland Fonds N.V. aangewezen derde komen te ontbreken zal de meest 

gerede belanghebbende de rechtbank van het Arrondissement waarbinnen de stichting statutair is gevestigd kunnen verzoeken een bestuurder te  
benoemen.

Bijlagen20
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5. Een bestuurder defungeert:
 a. voor wat betreft een natuurlijk persoon door zijn overlijden;
 b. voor wat betreft een rechtspersoon door ontbinding;
 c. door zijn aftreden;
 d. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 e. door zijn ontslag door de rechtbank;
 f. door zijn ontslag door het bestuur; het besluit hiertoe kan slechts worden genomen met algemene stemmen van de overige bestuurders.

TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BELONING
Artikel 4.
1.  Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan 

anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2.  Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, alsook tot 

het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich 
tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, met dien verstande dat het bestuur voor de in dit lid omschreven rechtshandelingen de 
voorafgaande goedkeuring behoeft van de stichting: Stichting Obligatiehouders SDF, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 32109776.

3. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder jaarlijks een door het bestuur vast te stellen marktconforme beloning. 
4. Het bestuur kan besluiten aan een bestuurder een onkostenvergoeding toe te kennen.

BESLUITVORMING
Artikel 5.
1. Bestuursvergaderingen worden ten minste éénmaal per zes maanden gehouden.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door het bestuur. 
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door het bestuur.
4. Toegang tot de vergaderingen heeft het bestuur, alsmede zij die ter vergadering door het bestuur worden toegelaten. 
5.  Van het verhandelde in de vergadering worden door een ter vergadering door het bestuur aangewezen secretaris notulen opgemaakt. De notulen worden 

vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan door het bestuur en de ter vergadering aangewezen secretaris ondertekend. 
6.  Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle bestuurders zich schriftelijk omtrent het desbetreffende voorstel hebben  

uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen 
antwoorden door het bestuur een relaas opgemaakt, dat bij de notulen wordt gevoegd.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6.
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. 
2.  Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
3.  Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

en Fabrieken.
4. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de stichting kan hij niettemin de stichting vertegenwoordigen.

REGLEMENTEN
Artikel 7.
1.  Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt 

geacht.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
4.  Ten aanzien van een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement vindt het bepaalde in artikel 9, leden 1 en 2, overeenkomstige 

toepassing.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 8.
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen 

die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

3.  Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting 
van de stichting te maken en op papier te stellen. Deze stukken dienen te worden ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van 
een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

4.  Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen 
deskundige. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit.

5. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, worden door het bestuur vastgesteld.
6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING
Artikel 9.
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten. 
2.  Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen 

wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
3.  De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde  

notariële akte te verlijden.
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ONTBINDING
Artikel 10.
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3.  De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar 

uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
 De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
4.  De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag 

van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen derde.
6.  Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het bestuur 

aangewezen persoon.

SLOTBEPALING
Artikel 11.
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

OVERGANGSBEPALING
Artikel 12.
In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 2 wordt de bestuurder voor de eerste maal bij deze akte benoemd.

SLOTVERKLARING
Tenslotte verklaart de comparante, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 12, dat voor de eerste maal tot bestuurder van de stichting wordt benoemd:  
Schild Holland Fonds N.V..

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR
Op het ontwerp van de onderhavige akte werd op zestien april tweeduizend en acht de ministeriële verklaring van geen bezwaar verkregen, Ministerie van 
Justitie, nummer N.V. 1390.364; de verklaring van geen bezwaar wordt aan deze akte gehecht.

SLOT
De comparante is mij, notaris, bekend.
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparante en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de 
akte voortvloeiende gevolgen.
De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te 
stemmen met de beperkte voorlezing van de akte.
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparante en door mij, notaris, ondertekend.
De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld om
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Bijlage 2
Statuten Stichting Obligatiehouders SDF

Heden, 20 juli 2005,
verschijnt voor mij, mr. Jacobus Pieter Dierkens Schuttevaer, notaris te Utrecht:
de heer Dominicus van Dijck, wonende te Bilthoven, Vermeerlaan 11 (postcode 3723 EM), geboren te Zeist op twee december negentienhonderd zevenenveertig, 
paspoortnummer: N95370592, gehuwd,
ten dezen handelende als gevolmachtigde van
Prof. Dr. P. Schnabel, 
Prof. Mr. L.H.A.J.M. Quant, 
Ing. D. Lindenbergh MBA, 
T. ter Hoeven.

De comparant verklaart bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders SDF.
2. Zij is gevestigd te Hilversum.

DOEL
Artikel 2.
De stichting heeft ten doel: 
het ten behoeve van obligatiehouders optreden als houder der obligaties met betrekking tot obligatieleningen die wordt uitgegeven door de naamloze 
vennootschappen van Schild Holland Fonds, statutair gevestigd te Hilversum, danwel een rechtsopvolger onder algemene titel (hierna ook: Stichting Schild 
Duitsland Winkel Vastgoed). en het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden als bewaarder voor zover het betreft gemelde obligatieleningen. 
Als zodanig kan de stichting zekerheden aanvaarden, houden en uitwinnen voor zover deze zijn gesteld ten behoeve van obligatiehouders en voorts kan de 
stichting gelden ontvangen, bewaren en betalen van en aan Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed, de obligatiehouders en betrokken derden, alsmede al 
hetgeen met vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

BESTUUR
Artikel 3.
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie (3) personen.
2. Bestuurders worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, doch in ieder geval binnen drie maanden.
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden.
4. De benoeming van een bestuurder geschiedt voor onbepaalde tijd, tenzij in het betreffende benoemingsbesluit een bepaalde tijd is vastgesteld.
5. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur belast.
  Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven bestuurders of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. Het bestuur is 

echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.
6. Een bestuurder defungeert:
 a. door zijn overlijden;
 b. door zijn aftreden;
 c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 d. door zijn ontslag door de rechtbank;
 e.  indien het bestuur uit meer dan drie (3) bestuurders bestaat door zijn ontslag door het bestuur; het besluit hiertoe kan slechts worden genomen met 

algemene stemmen van de overige bestuurders.
 f. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd.
7.  Indien het bestuur te eniger tijd geheel komt te ontbreken zonder dat in de vervulling van de vacatures is voorzien, zullen de in artikel 2 genoemde 

obligatiehouders in een vergadering drie (3) of meer nieuwe bestuurders benoemen. Dit besluit dient te worden genomen met volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aantal obligatiehouders. De voorwaarden van de in artikel 2 gemelde 
obligatielening geven de wijze van oproeping en vergaderen aan. 

TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BEZOLDIGING
Artikel 4.
1.  Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan 

anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2.  Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, alsook tot 

het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder een vergoeding. 
4.  Kosten worden een bestuurder vergoed, tenzij het bestuur in bepaalde gevallen anders beslist.
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BESLUITVORMING
Artikel 5.
1.  Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders zulks wensen, doch ten minste éénmaal 

per vier maanden.
2.  De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders, danwel namens deze(n) 

door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven werkdagen, de dag van de 
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

  Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping 
is geschied op een termijn korter dan zeven werkdagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde bestuurders 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4.  Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. Een bestuurder 

kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd mede bestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen.
5. Iedere bestuurder heeft één stem.
  Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen.
 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 Staken de stemmen bij benoeming van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
8.  Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door een door deze onder zijn verantwoordelijkheid en met instemming van het 

bestuur aangewezen persoon notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris 
van de desbetreffende vergadering ondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter inzage voor alle bestuurders. Afschriften worden aan hen kosteloos 
verstrekt.

9.  Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle bestuurders zich schriftelijk omtrent het desbetreffende voorstel hebben 
uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen 
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

10. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6.
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de stichting worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende bestuurders.
2.  Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuurders alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die 

volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
3.  Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

en Fabrieken.
4. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de stichting kan hij niettemin de stichting vertegenwoordigen. 

VERGADERING van OBLIGATIEHOUDERS
Artikel 7.
Vergaderingen van obligatiehouders worden door de stichting bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, zulks met inachtneming van het 
bepaalde in de lening- en trustvoorwaarden. 

REGLEMENTEN
Artikel 8.
1.  Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt 

geacht.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
4.  Ten aanzien van een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement vindt het bepaalde in artikel 9, leden 1 en 2, overeenkomstige 

toepassing.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 9.
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen 

die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

3.  Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting 
van de stichting te maken en op papier te stellen.

4.  Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen 
deskundige. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit.

5.  De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, wordt ten blijke van de vaststelling door alle bestuurders ondertekend; ontbreekt 
de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

6. De in dit artikel genoemde stukken liggen na vaststelling ter inzage ten kantore van de stichting voor de in artikel 2 genoemde obligatiehouders. 
7. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
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STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING
Artikel 10.
1.  Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid 

van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een 
vergadering, waarin een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee 
en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders 
rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/
derde van de uitgebrachte stemmen.

2.  Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen 
wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.

3.  De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële 
akte te verlijden.

ONTBINDING
Artikel 11.
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3.  De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar 

uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
 De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
4.  De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag 

van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
5. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. 
6.  Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het bestuur 

aangewezen persoon.

SLOTBEPALING
Artikel 12.
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

OVERGANGSBEPALING
Artikel 13.
In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 2 worden de bestuurders voor de eerste maal bij deze akte benoemd.

SLOTVERKLARING
Tenslotte verklaart de comparant, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 12, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:
1. de heer prof. dr. P. Schnabel, voorzitter;
2. de heer prof. mr. L.H.A.J.M. Quant, secretaris;
3. de heer T. ter Hoeven, penningmeester;
4. de heer ing. D.Lindenbergh MBA.
Voorts verklaart de comparant dat het eerste boekjaar van de stichting 
eindigt op eenendertig december tweeduizendvijf.

SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparant en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte 
voortvloeiende gevolgen.
De comparant verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparant uitdrukkelijk in te 
stemmen met de beperkte voorlezing van de akte.
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.
De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld.



Bijlage 3
LENING- EN TRUSTVOORWAARDEN VAN DE OBLIGATIELENING

UITGEGEVEN DOOR

STICHTING SCHILD DUITSLAND WINKEL VASTGOED 

DEFINITIES

Aanvangsdatum
De datum waarop de obligatielening aanvangt, te weten op 1 mei 2009.

Bank
Bank Eurohypo AG te Stuttgart die middels een hypothecaire geldlening de objecten mede zal financieren.

Belastingen
Huidige of toekomstige belastingen, heffingen, aanslagen of overheidskosten van welke aard dan ook verschuldigd ter zake van enige betaling ter zake van de 
Obligaties door de Uitgevende Instelling aan een Obligatiehouder (“Belastingen”).

Gekwalificeerd Besluit
Een besluit van de Vergadering dat wordt opgenomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Obligatie
Een door de Uitgevende Instelling uitgegeven schuldvordering met een nominale waarde van resp. Klasse A-4: € 4.450, Klasse A-10: € 10.000, Klasse A-17:
 € 17.500, Klasse A-25: € 25.000, Klasse A-50 € 50.000, of Klasse DA-50 € 50.000 elk, waaraan de rechten zijn verbonden zoals die nader zijn omschreven in 
de Prospectus en deze voorwaarden.

Obligatiehouder
De houder van één of meer Obligaties.

Obligatielening
De gezamenlijke nominale waarde van alle uitstaande Obligaties.

Schuld
De schuld van de Uitgevende Instelling aan de Trustee zoals gedefinieerd in artikel 15.3.

Primaire Verplichtingen
De verplichtingen zoals gedefinieerd in artikel 15.3.

Projecten 
De investeringsobjecten gelegen in Duitsland.

Prospectus
De Prospectus d.d. mei 2009 opgesteld door de Uitgevende Instelling ter zake van de aanbieding en uitgifte van de Obligaties.

Register van Obligatiehouders
Het register als bedoeld in artikel 1.8.

SSDWV
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed, een stichting naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Hilversum, zijnde de eigenaar van de objecten die worden 
gekocht met gebruikmaking van de Obligatielening.

Stortingsdatum
De datum waarop degene aan wie op grond van zijn inschrijving Obligaties zijn toegewezen, de (cumulatieve) uitgifteprijs van de betreffende Obligaties, 
alsmede de daarmee samenhangende (cumulatieve) emissiekosten, heeft voldaan door betaling op het bankrekeningnummer omschreven in artikel 1.5.

Uitgevende Instelling
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed, de Uitgevende Instelling van de Obligaties, een Stichting naar Nederlands recht gevestigd te Hilversum.

Trustee
Stichting Obligatiehouders SDF, statutair gevestigd te Hilversum.

Vergadering
De vergadering van Obligatiehouders.

Voorwaarden 
De onderhavige lening- en trustvoorwaarden inclusief alle daarbij behorende annexen, bijlagen en overige bescheiden.
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Winstdeling
De winst wordt berekend door de aankoopprijs, de aankoopkosten, investeringen gedurende de looptijd en de verkoopkosten van de verkoopopbrengst af te 
trekken. De winstdeling is de variabele vergoeding die toekomt aan de Obligatiehouders met één of meerdere Obligaties met een looptijd van 9 jaar, met een 
maximum van € 1.335 per Obligatie van € 4.450, van € 1.000 per Obligatie van € 10.000, van € 2.188 per Obligatie van € 17.500, van € 3.750 per Obligatie 
van  € 25.000, van € 10.000 per Obligatie van € 50.000 en van € 12.500 per DA-Obligatie van € 50.000.

Zekerheden
De door de Trustee gehouden zekerheden en garanties ten behoeve van de Obligatiehouders gevestigd krachtens artikel 15 of de zekerheden die deze zullen 
vervangen. 

Indien in de Voorwaarden naar een artikel wordt verwezen betreft dit tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven een artikel uit de Voorwaarden. 

Artikel 1 - Geldlening

1.1   De Uitgevende Instelling geeft onder deze voorwaarden Obligaties uit waarmee maximaal een totaalbedrag van € 12.500.000 (twaalf miljoen 
vijfhonderdduizend euro) zal worden geleend van de Obligatiehouders.

1.2 De Uitgevende Instelling mag de gelden verkregen door uitgifte van de Obligaties uitsluitend gebruiken teneinde het Project mede te financieren. 

1.3  De Obligaties van de Klasse A-4 tot en met A-50 luiden op naam. De Obligaties van de Klasse DA-50 zijn vorderingen aan order. Uitsluitend van de 
Obligaties van de Klasse DA-50 worden obligatiebewijzen afgegeven.

1.4 De Trustee verstrekt aan een Obligatiehouder van de KlasseA-4 tot en met Klasse A-50 desgevraagd een afschrift van zijn inschrijving in het Register.

1.5  Binnen één week na toewijzing van de Obligaties dient de beoogde Obligatiehouder de nominale waarde en de daarmee samenhangende emissiekosten 
van alle aan hem toegewezen Obligaties te storten op de door de Uitgevende Instelling aangewezen bankrekening. 

1.6  De Uitgevende Instelling behoudt zich expliciet het recht voor zonder opgaaf van redenen een inschrijving te weigeren dan wel niet te effectueren. De 
inschrijvingsperiode eindigt op het moment dat alle Obligaties zijn geplaatst, tenzij het management besluit de inschrijvingsperiode vervroegd te sluiten. 
Eventuele stortingen in verband met inschrijvingen voor Obligaties zullen worden gestorneerd op het bankrekeningnummer waarvan de oorspronkelijke 
storting werd gedaan.

1.7 Voor de uitgifte onder deze Voorwaarden geldt geen minimum aantal inschrijvingen. 

1.8  Voor de Uitgevende Instelling wordt door de Trustee een register gehouden, waarin de naam, het adres en de bankrekening van iedere Obligatiehouder 
van de Klasse A-4 tot en met Klasse A-50 zijn opgenomen, onder vermelding van het aantal en de nummers van de gehouden Obligaties.

1.9  De Obligatiehouder van Obligaties uit de Klasse A-4 tot en met Klasse A-50 kan, onverminderd het in de wet ter zake bepaalde, een Obligatie slechts 
overdragen door middel van een notariële of onderhandse akte en mededeling daarvan aan de Trustee. Voor de verwerking van een overdracht van 
een Obligatie in het Register van Obligatiehouders dient de Obligatiehouder die een Obligatie uit de KlasseA-4 tot en met Klasse A-50 vervreemdt, de 
Trustee een betalingsbewijs te overleggen waaruit blijkt dat de betaling van de koopsom heeft plaatsgevonden alsmede de betreffende akte waarmee de 
Obligatie is overgedragen.

1.9A  De Obligatiehouder van Obligaties uit de Klasse DA-50 kan, onverminderd het in de wet ter zake bepaalde, een Obligatie slechts overdragen door middel 
van de opname, op de achterzijde van het obligatiebewijs, van een ondertekende verklaring van de overdrager dat de Obligatie is overgegaan op de 
daarbij genoemde verkrijger (endossement) en overdracht van het betreffende obligatiebewijs aan de verkrijger. De verkrijger dient kopie van de voor- en 
achterzijde van het obligatiebewijs te zenden aan de Trustee.

1.10  Ingeval op een Obligatie uit de Klasse A-4 tot en met Klasse A-50 een pandrecht of een recht van vruchtgebruik is gevestigd, wordt dit na kennisgeving 
door een Obligatiehouder in het Register van Obligatiehouders aangetekend, onder vermelding van de naam, het adres en de bankrekening van 
de pandhouder respectievelijk vruchtgebruiker en van de rechten die hem als pandhouder respectievelijk vruchtgebruiker ter zake van de Obligatie 
toekomen. Iedere aantekening in het Register van Obligatiehouders wordt door of namens de Trustee getekend. 

1.11  In geval van overdracht of vestiging van vruchtgebruik op een Obligatie uit de Klasse A-4 tot en met Klasse A-50 is de Trustee bevoegd, krachtens een 
hierbij door de Uitgevende Instelling onvoorwaardelijk en onherroepelijk verleende volmacht, als gevolmachtigde van de Uitgevende Instelling de daartoe 
benodigde voorwaarden van cessie respectievelijk vestiging van het vruchtgebruik aan zich te doen betekenen, dan wel de overdracht respectievelijk 
vestiging van het vruchtgebruik, onder overlegging van die voorwaarden als gevolmachtigde van de Uitgevende Instelling schriftelijk te erkennen. Ingeval 
van verpanding van een Obligatie is de Trustee bevoegd als gevolmachtigde van de Uitgevende Instelling van die verpanding aan zich kennis te doen 
geven en van die in pandgeving en kennisgeving schriftelijk bewijs te verlangen. 

1.12  Iedere Obligatiehouder is verplicht aan de Trustee zijn adres op te geven, alsmede de bankrekening waarop de hem ter zake van zijn Obligatie toekomende 
rente en aflossing - onder aftrek van de op de betaling daarvan als zodanig vallende kosten - zullen worden voldaan. De verkrijger van een Obligatie dient 
kopie van de in artikel 9 c.q. 9A genoemde stukken te zenden aan de Trustee alvorens hij zijn rechten onder de Obligatie jegens de Uitgevende Instelling 
kan uitoefenen. De door een Obligatiehouder opgegeven gegevens blijven tegenover de Trustee gelden, zolang de Obligatiehouder niet schriftelijk aan 
de Trustee een ander adres respectievelijk een andere bankrekening heeft opgegeven. Alle gevolgen van het niet mededelen van wijzigingen daarvan 
zijn voor rekening van de Obligatiehouder. Alle kennisgevingen, aan het (laatst) opgegeven adres gedaan, worden geacht wettig te zijn geschied. Het 
hiervoor in dit lid bepaalde geldt mutatis mutandis voor de pandhouder en de vruchtgebruiker van een Obligatie. 
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Artikel 2 - Rente, betaalbaarstelling

2.1  De Obligaties dragen vanaf de Aanvangsdatum dan wel latere Stortingsdatum een jaarlijkse rente van respectievelijk 5,25%, 5,5%, 6,0%, 6,25%, 6,5% 
en 6,75%. De rente wordt per kwartaal betaald.

2.2  Naast de in artikel 2.1 genoemde rente, deelt iedere Obligatiehouder met een Obligatie met een looptijd van 9 jaar mee in een vergoeding ter grootte 
van de Winstdeling. De Uitgevende Instelling is de Winstdeling uitsluitend verschuldigd aan de Obligatiehouders, indien er sprake is van winst.  
De Winstdeling zal slechts opeisbaar zijn nadat de jaarrekening voor het boekjaar, waaruit blijkt dat er winst is (zo die er is), is opgemaakt.

2.3  De gelden, bestemd voor de betaling van rente en aflossing moeten door de Uitgevende Instelling uiterlijk de tweede werkdag vóór de aflossings- 
respectievelijk rentebetaaldatum worden gestort op een bankrekening ten name van de Trustee onder vermelding dat het saldo van deze rekening strekt 
ten bate van de Obligatiehouders. De Uitgevende Instelling zal hierdoor jegens Obligatiehouders en de Trustee zijn gekweten.

2.4  Alle gelden ontvangen door de Trustee zullen worden aangewend ter aflossing van de opeisbare Obligatielening, de opeisbare geaccumuleerde 
renteverplichtingen of andere opeisbare vorderingen onder de voorwaarden worden uitbetaald in de volgorde zoals uiteengezet in artikel 2.5.

2.5  Alle gelden die de Trustee heeft ontvangen door uitwinning van de Zekerheden (zoals omschreven in artikel 15) zullen, voor zover Nederlands recht zich 
daar niet tegen verzet, aangewend worden in de volgende volgorde:

  (i)  ter betaling van opeisbare verplichtingen die volgens Nederlands recht prioriteit genieten ten opzichte van de vorderingen die vallen onder de 
Zekerheden;

 (ii)  ter betaling van de opeisbare vorderingen waarop de Zekerheden rusten in de volgorde zoals uiteengezet in artikel 2.6;
  (iii)  ter (terug)betaling aan de Uitgevende Instelling (nadat eventuele overige preferente schuldeisers naar Nederlands recht zijn voldaan) of enig ander 

persoon die gerechtigd is tot de desbetreffende betaling.

2.6  Indien de Trustee een betaling ontvangt van de Uitgevende Instelling die onvoldoende de op dat moment opeisbare Obligatielening, geaccumuleerde 
opeisbare renteverplichtingen en andere opeisbare vorderingen onder deze Voorwaarden dekt, zal de Trustee de ontvangen gelden aanwenden 
overeenkomstig de volgende volgorde:

 (i) ter betaling van onbetaalde kosten of uitgaven verband houdend met de totstandkoming van de Voorwaarden en naleving daarvan;
 (ii) ter betaling pro rata van de geaccumuleerde opeisbare renteverplichtingen onder de Voorwaarden;
 (iii) ter pro rata aflossing van de Obligatielening;
 (iv) ter betaling pro rata van enige andere openstaande vordering op de Uitgevende Instelling van een derde indien de Obligatielening is voldaan.
 De volgorde zoals uiteengezet in dit artikel 2 gaat voor op iedere andere volgorde van betaling toegepast door de Uitgevende Instelling.

2.7  De Trustee is gehouden in overleg met de Uitgevende Instelling een eventueel tegoed op de in artikel 2.3 genoemde bankrekening zo lang mogelijk 
rentedragend uit te zetten. De aldus aangekweekte rente komt toe aan de Uitgevende Instelling en zal aan haar worden uitgekeerd op de wijze zoals 
door haar aan de Trustee verzocht.

2.8  De vorderingen tot betaling van de Obligatielening, de vorderingen tot rentebetaling en overige vorderingen onder de Voorwaarden, waarvan na 
verloop van vijf (5) jaren na de vervaldatum geen gebruik is gemaakt, vervallen ten bate van de Uitgevende Instelling. De Trustee is dient alsdan haar 
medewerking te verlenen aan de terugbetaling van de gestorte gelden aan de Uitgevende Instelling.

2.9  Alle betalingen ter zake van de Obligaties door of namens de Uitgevende Instelling worden gedaan zonder inhouding of aftrek voor of wegens huidige 
of toekomstige belastingen, heffingen, aanslagen of overheidskosten van welke aard dan ook (“Belastingen”) tenzij de inhouding of aftrek van de 
Belastingen door enige huidige of toekomstige wet wordt vereist. In dat geval verwerkt de Uitgevende Instelling de vereiste inhouding of aftrek van de 
betreffende Belastingen en betaalt de Uitgevende Instelling de Obligatiehouders geen extra bedragen.

Artikel 3 - Looptijd, aflossing en status Obligaties

3.1  Aflossing van de Obligatielening zal plaatsvinden circa 1 februari 2018 en niet eerder dan 1 februari 2016, één en ander ter bepaling door Stichting Schild 
Duitsland Winkel Vastgoed krachtens de voorwaarden van de lening.

3.2  Aflossing vindt te allen tijde plaats tegen 100% van de nominale waarde van de Obligatie, te weten resp. € 4.450 (vierduizend vierhonderd en vijftig Euro), 
€ 10.000 (tienduizend euro), € 17.500 (zeventienduizend vijfhonderd Euro), € 25.000 (vijfentwintigduizend euro) of € 50.000 (vijftigduizend Euro).

3.3  De Uitgevende Instelling heeft het recht over te gaan tot vervroegde aflossing van de gehele of gedeeltelijke Obligatielening, zodra de objecten voor 1 
november 2015 worden overgedragen/verkocht.

3.4   Geheel of gedeeltelijke vervroegde aflossing vóór 1 november 2015 is naast hetgeen opgenomen in artikel 3.3 uitsluitend mogelijk indien de Uitgevende 
Instelling hierom verzoekt en de Vergadering deze vervroegde aflossing heeft goedgekeurd met een gewone meerderheid.

3.5  De Obligaties vormen directe en onvoorwaardelijke verplichtingen van de Uitgevende Instelling die onderling gelijk in rang zijn zonder enig verschil in 
preferentie en van gelijke rang zijn met alle huidige en toekomstige verplichtingen van de Uitgevende Instelling met uitzondering van de schulden van 
de Uitgevende Instelling ter zake van de hypothecaire banklening bij de Bank ten opzichte waarvan de Obligatielening is achtergesteld. Ten aanzien 
van deze hypothecaire banklening tussen de Bank en Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed geldt dat alle vorderingen onder deze voorwaarden 
uitsluitend op het vastgoed verhaald kunnen worden nadat de vorderingen uit hoofde van het aan deze hypothecaire banklening gekoppelde eerste recht 
van hypotheek zijn voldaan.
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3.6  Alle betalingen ter zake van de Obligaties door of namens de Uitgevende Instelling worden gedaan zonder inhouding of aftrek voor of wegens huidige 
of toekomstige belastingen, heffingen, aanslagen of overheidskosten van welke aard dan ook (“Belastingen”) tenzij de inhouding of aftrek van de 
Belastingen door enige huidige of toekomstige wet wordt vereist. In dat geval verwerkt de Uitgevende Instelling de vereiste inhouding of aftrek van de 
betreffende Belastingen en betaalt de Uitgevende Instelling de Obligatiehouders geen extra bedragen.

Artikel 4 - Kennisgeving en mededeling

4.1 Kennisgevingen en mededelingen aan Obligatiehouders zullen geschieden door de Trustee aan hun adres zoals opgenomen in het register.

Artikel 5 - Gebondenheid aan Voorwaarden, gezamenlijk gerechtigden 

5.1  De Obligatiehouders worden geacht door de enkele daad van deelneming in deze lening bekend te zijn met en zich te hebben onderworpen aan alle 
bepalingen en bedingen in deze voorwaarden en die bepalingen ook te beschouwen als tussen hen onderling gemaakt.

5.2  Indien uit enigerlei hoofde meer dan één persoon gerechtigd is tot een Obligatie zullen de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door een schriftelijk 
door hen gezamenlijk daartoe aangewezen persoon tegenover de Trustee doen vertegenwoordigen.

Artikel 6 - Vervroegde opeisbaarheid

6.1  De Trustee kan de Obligatielening of het nog resterende gedeelte daarvan, vermeerderd met de rente en kosten en overige vorderingen onder de 
voorwaarden onmiddellijk voor het geheel opeisen, en zal zulks doen in het geval van een desbetreffend besluit van de Vergadering indien de Uitgevende 
Instelling:

 (i)  nalatig is met de betaling van de aflossing van en/of rente op de Obligaties;
 (ii) enige andere verplichting voor haar uit deze voorwaarden voortvloeiend niet nakomt;
 (iii)  wordt ontbonden, surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard en in het algemeen indien zij van rechtswege het 

vrije beheer over haar vermogen verliest; en/of
 (iv)  haar onderneming wordt overgedragen, gestaakt of beëindigd hetzij geheel, hetzij ten dele, bij verlies van haar rechtspersoonlijkheid, één en ander 

zodanig dat daardoor de belangen van de Obligatiehouders naar het oordeel van de Trustee kunnen worden geschaad. 

6.2  De Uitgevende Instelling zal zodra één der feiten of omstandigheden als genoemd in het vorige lid plaatsvindt en het verschuldigde onmiddellijk opeisbaar 
wordt, de Trustee onverwijld, doch uiterlijk binnen 7 dagen daarna, kennis geven. 

 6.3  Indien de Trustee de Obligatielening of het nog resterende gedeelte daarvan krachtens dit artikel 6 vervroegd opvorderbaar verklaart, zal hij bevoegd 
zijn de rekening op te maken van alle volgens zijn registers uitstaande Obligaties, met de lopende rente en van al hetgeen verder door de Uitgevende 
Instelling ter zake van deze lening verschuldigd is, met de kosten - waaronder ook is bedoeld de beloning van de Trustee - en dit totaal bedrag direct 
op te eisen. Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed gaan hierbij bij voorbaat akkoord met de rekening zoals die door de Trustee zal zijn opgemaakt - 
behoudens tegenbewijs - en stemmen er nu voor alsdan in toe, dat de eventuele executie en uitwinning van de Zekerheden zal geschieden voor en om 
het eindbedrag van die rekening te voldoen. 

Artikel 7 - Exclusieve Bevoegdheid Trustee

7.1  Behalve wat betreft het stemmen in Vergaderingen worden de rechten en belangen van de Obligatiehouders, zowel tegenover de Uitgevende Instelling 
als tegenover derden, zowel in als buiten rechte, zonder hun tussenkomst door de Trustee uitgeoefend en waargenomen en kunnen individuele 
Obligatiehouders niet rechtstreeks optreden.

Artikel 8 - Beloning Trustee

De beloning van de Trustee wordt bij afzonderlijke overeenkomst geregeld en komt, met alle kosten uit deze voorwaarden voortvloeiende, krachtens de 
voorwaarden van de lening, voor rekening van de Uitgevende Instelling.

8.2 De Trustee zal zich steeds kunnen voorzien van de bijstand van één of meer deskundigen.

8.3  De Trustee oefent zijn functie uit buiten medewerking of tussenkomst van de Obligatiehouders, treedt voor hen op in de hoedanigheid van Trustee en is 
verplicht ter vertegenwoordiging van de Obligatiehouders op te komen zo dikwijls hij in die hoedanigheid in of buiten rechte wordt aangesproken.

8.4  De Trustee zal echter niet verplicht zijn enige maatregel te nemen of stappen te doen die kosten veroorzaken, dan nadat tegenover hem zekerheid is 
verschaft of te zijnen name een bedrag is gedeponeerd naar zijn oordeel vermoedelijk voldoende ter dekking van de te maken kosten, een en ander 
hetzij door de Uitgevende Instelling, hetzij door Obligatiehouders of door anderen. Al hetgeen de Trustee als zodanig mocht toekomen aan beloning, 
verschotten of anderszins, zal hij, in geval van niet-voldoening door de Uitgevende Instelling, mogen afhouden van hetgeen hij voor rekening van de 
Obligatiehouders in zijn bezit mocht hebben of verkrijgen.

8.5  De Trustee is ter zake van de taak, door hem bij deze voorwaarden op zich genomen, niet verder aansprakelijk dan voor grove schuld of ernstige 
nalatigheid in de uitvoering van zijn verplichtingen krachtens deze voorwaarden.

8.6  Indien en zodra de Uitgevende Instelling in faillissement verkeert, is de Trustee gerechtigd zelf een beloning voor de door hem te verrichten werkzaamheden 
vast te stellen. Deze beloning dient een zakelijke vergoeding te zijn tegen een tarief dat gebruikelijk is in de markt. De Trustee is op eerste verzoek van de 
Obligatiehouders verplicht verantwoording aan hen af te leggen over de in rekening gebrachte beloning.
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Artikel 9 - Rapportageplicht Uitgevende Instelling en Verslag Trustee

9.1   De Uitgevende Instelling is verplicht aan de Trustee een kopie te sturen van alle rapportages die zij gehouden is, uit hoofde van de bij of krachtens de Wet 
op het financieel toezicht (Wft) gestelde regels en/of enige andere huidige of toekomstige toepasselijke regelgeving, openbaar te maken. 

9.2  De rapportages van de Uitgevende Instelling alsmede het verslag van de Trustee liggen bij de Trustee ter inzage voor de Obligatiehouders. 

Artikel 10 - Opzegging Trustee 

10.1  De Trustee is bevoegd zijn functie op te zeggen door kennisgeving aan de Uitgevende Instelling en aan de Obligatiehouders mits op een termijn van ten 
minste drie maanden en tegen de eerste van een maand. In dat geval zal de Trustee dienen te worden vervangen door een met de instemming van de 
Uitgevende Instelling aangewezen nieuwe Trustee krachtens een Gekwalificeerd Besluit. De Trustee kan zijn functie evenwel nooit eerder beëindigen dan 
nadat de nieuwe Trustee zijn functie zal hebben aanvaard.

10.2  De Trustee zal van zijn functie kunnen worden ontheven en door een andere Trustee kunnen worden vervangen krachtens een Gekwalificeerd 
Besluit te nemen door een vergadering, waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal uitstaande Obligaties vertegenwoordigd is. Indien in een 
zodanige vergadering even bedoeld aantal uitstaande Obligaties niet vertegenwoordigd is, zal binnen een maand daarna een tweede vergadering, met 
inachtneming van dezelfde oproepingsformaliteiten als van de eerste vergadering, moeten worden gehouden, waarin opnieuw een Gekwalificeerd 
Besluit kan worden genomen en waarin ten minste één/vierde van het aantal uitstaande Obligaties vertegenwoordigd zal moeten zijn. De Trustee kan 
van zijn functie evenwel nooit eerder worden ontheven dan nadat een nieuwe Trustee zijn functie zal hebben aanvaard. 

10.3  De zich onder de aftredende Trustee bevindende waarden, registers en bescheiden op deze voorwaarden betrekking hebbende, zullen door deze tegen 
kwijting aan zijn opvolger worden overgedragen. 

Artikel 11 - De Vergadering 

11.1  De Vergaderingen worden door de Trustee bijeengeroepen zo dikwijls hij dat wenselijk acht. De Uitgevende Instelling is te allen tijde bevoegd een 
Vergadering bij te wonen.

11.2  De Trustee is verplicht een Vergadering te houden op een daartoe gedane schriftelijke aanvraag van (i) de Uitgevende Instelling; en/of (ii) de houders van 
ten minste 25% van het totaal aantal uitstaande Obligaties.

11.3 De aanvraag moet bevatten het te behandelen onderwerp, alsmede een volledige toelichting daarop. 

11.4  In het geval de Uitgevende Instelling verzoekt een vergadering te houden zal de Trustee, gelijktijdig met de oproeping tot de Vergadering een schriftelijk 
rapport over het te behandelen onderwerp aan de Obligatiehouders uitbrengen en dat rapport kosteloos verkrijgbaar stellen. De Trustee zal van de 
verkrijgbaarstelling aan de Obligatiehouders mededeling doe. 

11.5  In het geval bedoeld in artikel 11.2 sub (ii) moeten de betreffende Obligatiehouders tegelijk met de indiening van de aanvraag een afschrift daarvan en 
van het te behandelen onderwerp, alsmede van de toelichting daarop aan de Uitgevende Instelling sturen. 

11.6  Bij gebreke van voldoening aan het in artikel 11.3 en 11.5 bepaalde vervalt de verplichting van de Trustee tot het oproepen van de Vergadering. 

11.7  Indien de Trustee in gebreke blijft de in artikel 11.2 bedoelde Vergadering binnen een maand na de ontvangst van de aanvraag bijeen te roepen, heeft 
de Uitgevende Instelling respectievelijk hebben de Obligatiehouders zelf het recht de Vergadering uit te schrijven met inachtneming van de in dit artikel 
11 omschreven termijnen en formaliteiten.

11.8  De vergaderingen worden gehouden ter plaatse en ten tijde als in de oproeping tot de vergadering aangegeven. De oproeping tot alle vergaderingen 
geschiedt ten minste 14 kalenderdagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. 

11.9  In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de Trustee, kan de oproepingstermijn ten aanzien van een tweede vergadering als bedoeld in artikel 10.2 
en artikel 12.3 worden teruggebracht tot ten minste 7 dagen. 

11.10  De oproeping tot een vergadering geschiedt op de wijze als in artikel 4 vermeld. De Trustee zal in de oproeping hetzij de inhoud van de agenda en 
van alle stukken, die volgens de wet, de statuten van de Uitgevende Instelling of deze voorwaarden voor Obligatiehouders, in verband met de te 
houden vergadering, ter inzage moeten leggen, opnemen, hetzij vermelden dat en op welke plaatsen deze stukken kosteloos voor Obligatiehouders 
verkrijgbaar zijn. Omtrent de onderwerpen, die niet in de agenda of in een aanvulling daarop met inachtneming van de voor oproeping getelde termijn 
zijn aangekondigd of ten aanzien waarvan niet overeenkomstig het overigens in de vorige zin bepaalde, kan niet geldig worden besloten, tenzij het besluit 
met algemene stemmen wordt genomen in de Vergadering, waarin alle uitstaande Obligaties zijn vertegenwoordigd. 

11.11  De Obligatiehouders hebben na legitimatie toegang tot de Vergadering. Een Obligatiehouder kan zich ter Vergadering slechts bij schriftelijke volmacht 
doen vertegenwoordigen.

11.12  De Vergaderingen worden voorgezeten door een door de Trustee aan te wijzen persoon. Indien de door de Trustee aangewezen persoon niet ter 
Vergadering aanwezig is of de Trustee geen persoon heeft aangewezen, wordt de Vergadering voorgezeten door een door de Vergadering uit haar 
midden aan te wijzen persoon. 

11.13 Elke Obligatie geeft recht tot het uitbrengen van één stem. 
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11.14  De Uitgevende Instelling zal géén stemrecht kunnen ontlenen aan door hem of zijn dochtermaatschappijen gehouden Obligaties, terwijl dergelijke 
Obligaties bij de berekening van het uitstaande aantal evenmin in aanmerking worden genomen. 

Artikel 12 - Besluitvorming in de Vergadering

12.1  Voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald, wordt in de Vergadering over alle onderwerpen bij volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen beslist. In geval de stemmen staken, beslist de voorzitter. 

12.2  In de rechten van Obligatiehouders voortvloeiend uit de voorwaarden kan, voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald, geen wijziging worden 
aangebracht. 

12.3  In spoedeisende gevallen, zoals dreigend faillissement, surseance van betaling of reorganisatie van de Uitgevende Instelling, zulks ter beoordeling van 
de Trustee, zal de Trustee gerechtigd zijn de rechten van Obligatiehouders geheel of gedeeltelijk prijs te geven, te verminderen of te veranderen zomede 
andere maatregelen in het belang van de Obligatiehouders te treffen, indien de Trustee van oordeel is dat deze handelingen geen uitstel dulden, ook 
zonder machtiging van de Vergadering. Voor het al dan niet gebruik maken van de aan de Trustee in dit lid verleende bevoegdheid en de gevolgen 
daarvan zal deze nimmer aansprakelijk zijn respectievelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. 

Artikel 13 - Notulen en uitvoering besluiten

13.1  Alle in de Vergaderingen wettig genomen besluiten zijn bindend zowel voor de minderheid als voor de niet ter Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde 
Obligatiehouders. 

13.2  Van het ter Vergadering verhandelde worden notulen gehouden, ondertekend door de voorzitter en één door de Vergadering aan te wijzen persoon. 
Indien van het verhandelde in een Vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de medeondertekening daarvan door de voorzitter 
voldoende. 

13.3  De Trustee is verplicht een door de Vergadering genomen besluit binnen de in dat besluit te bepalen termijn, nadat het besluit definitief is geworden uit 
te voeren. 

13.4  Indien de Trustee in gebreke blijft tot uitvoering van een genomen besluit over te gaan, zal hij, behoudens het bij het in artikel 14 van deze voorwaarden 
bepaalde van zijn functie kunnen worden ontheven door een Gekwalificeerd Besluit. 

Artikel 14 - Opschorting uitvoering van besluiten

14.1  Ingeval een door een Vergadering genomen besluit naar het oordeel van de Trustee indruist tegen het belang van de Obligatiehouders, is de Trustee 
bevoegd de uitvoering van bedoeld besluit op te schorten en een nieuwe Vergadering bijeen te roepen, welke oproeping binnen 14 dagen na de daaraan 
voorafgaande Vergadering moet geschieden. Zodanige Vergadering moet uiterlijk één maand na de voorafgaande Vergadering worden gehouden. 

14.2  In de in het vorige lid bedoelde nieuwe Vergadering zal, ongeacht het ter Vergadering vertegenwoordigd aantal Obligaties, bij Gekwalificeerd Besluit 
kunnen besluiten betreffende het onderwerp, waarop het in de voorafgaande Vergadering genomen besluit betrekking had. 

14.3  Wordt door de Trustee binnen 14 dagen nadat een besluit werd genomen geen gebruik gemaakt van het in artikel 14.1 toegekende recht, dan wordt het 
besluit definitief. 

Artikel 15 - Zekerheid

15.1  Tot zekerheid voor de betaling van de Obligatielening en de rente, de kosten en al hetgeen de Obligatiehouders verder uit hoofde van deze voorwaarden 
te vorderen mochten hebben van de Uitgevende Instelling kan de Uitgevende Instelling er toe leiden dat er gelijktijdig met de uitgifte van de Obligaties 
zekerheden worden verschaft bij afzonderlijke akte of overeenkomst waarin de Trustee mede voor en namens de Obligatiehouders genoemde zekerheden 
aanneemt onder de voorwaarden en bepalingen als nader opgenomen in de desbetreffende overeenkomst of akte. 

15.2  De Uitgevende Instelling verklaart hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zowel de Trustee als de Obligatiehouders afzonderlijk de Obligatielening 
en eventueel overige betalingsverplichtingen onder deze voorwaarden (de “Primaire Verplichtingen”) te zullen voldoen aan de Trustee met in achtneming 
van de voorwaarden (de hieruit voortvloeiende betalingsverplichting en eventuele aansprakelijkheden).

15.3  Iedere Obligatiehouder erkent 
 (i)  dat de Schuld van de Uitgevende Instelling ten opzichte van de Trustee alle verplichtingen onder deze voorwaarden omvat die de Uitgevende 

Instelling in zijn relatie tot de Trustee heeft en dat deze verplichtingen los staan van de Primaire Verplichtingen en 
 (ii)  dat de Schuld een eigen vorderings(recht) behelst van de Trustee op de Uitgevende Instelling met betrekking tot het voldoen van de verplichtingen 

onder de Schuld, daarbij in acht nemend dat de totale verplichtingen die verschuldigd zijn onder de Schuld in geen geval de Primaire Verplichtingen 
kunnen overstijgen.

15.4  Met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 15.5, maar niettegenstaand de bepalingen van dit artikel 15.4 zal (i)het totale bedrag dat dient te 
worden voldaan door de Uitgevende Instelling als Schuld onder dit artikel 15 worden verminderd met het bedrag gelijk aan ieder bedrag dat Uitgevende 
Instelling heeft betaald aan de Obligatiehouders (of één afzonderlijk van hen) ter voldoening van een verplichting die valt onder de Primaire Verplichtingen 
(behalve zoals uiteengezet in artikel 15.3. (ii)); en zullen (ii), in het geval de Uitgevende Instelling enige betalingsverplichting die valt onder de Schuld 
aan de Trustee heeft voldaan, de Primaire Verplichtingen worden verminderd met een gelijk bedrag voor zover een dergelijke betaling is gedaan in 
overeenstemming met artikel 2.6 en niet in strijd is met bepalingen van dwingend Nederlands recht.



15.5  In het geval een betaling is voldaan door Uitgevende Instelling aan de Trustee of één van de Obligatiehouders welke betaling vervolgens is vernietigd, 
verminderd of anderszins verlaagd als gevolg van bepalingen verband houdend met faillissement, surseance van betaling, ontbinding of gelijksoortige 
wettelijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van de Uitgevende Instelling ten aanzien van een dergelijke betaling dezelfde zijn alsof deze betaling 
niet is gedaan danwel niet is verlaagd. Zodoende zijn de Trustee en de Obligatiehouders gerechtigd tot het bedrag alsof de betaling of verlaging niet heeft 
plaatsgevonden.

15.6  De Trustee handelt voor de werking van dit artikel 15 volledig in eigen naam en voor eigen rekening, maar ten behoeve van de Obligatiehouders (zoals 
uiteengezet in artikel 7). De zekerheden die de Trustee houdt tot zekerheid van de verplichtingen onder deze voorwaarden zijn aan de Trustee toegekend 
in haar hoedanigheid als enige inningbevoegde van alle vorderingen onder de voorwaarden.

15.7  De Trustee is jegens de Obligatiehouders, met uitzondering van het in artikel 15.9 bepaalde, niet gerechtigd tot het geven van toestemming tot 
vervreemding, ontslaan van en/of tot het verlenen van royement of op de door de zekerheden verbonden goederen dan na goedkeuring van de 
Vergadering tenzij de Uitgevende Instelling al hetgeen zij ter zake van deze voorwaarden voor hoofdsom, rente of anderszins verschuldigd zijn, zal 
hebben voldaan met uitzondering van het achterstellen van zekerheden van de Obligatiehouders ten opzichte van door de Uitgevende Instelling te geven 
zekerheden aan kredietinstellingen die geldleningen verstrekken aan de Uitgevende Instelling.

15.8  Onder het verlenen van royement, indien van toepassing, wordt verstaan het geven van toestemming tot doorhaling van enig pandrecht of andere 
verstrekte vorm van zekerheid.

15.9  Onverminderd het in artikel 15.7 bepaalde is de Trustee voorts gerechtigd toestemming te geven tot vervreemding, ontslaan van en/of tot het verlenen 
van royement op de door de zekerheden verbonden goederen mits de Uitgevende Instelling naar het oordeel van de Trustee voldoende vervangende 
zekerheid stelt, bestaande uit:

 (i) een ten gunste van de Obligatiehouders gestelde onherroepelijke bankgarantie, waarover de Trustee kan beschikken;
 (ii) storting van een door de Trustee in redelijkheid vast te stellen bedrag op de in artikel 2.3 bedoelde bankrekening; en/of
 (iii)  vestiging van zekerheden op aan de Uitgevende Instelling in eigendom toebehorende goederen waarvan de onderhandse verkoopwaarde ten 

minste gelijk is aan die van de door de te vervangen zekerheden gebonden goederen. 

15.10 De Trustee behoeft voor de in artikel 15.10 bedoelde handelingen geen machtiging of goedkeuring van de Vergadering.

Artikel 16 - Toepasselijk recht 

16.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van deze voorwaarden zullen door de bevoegde rechter in Amsterdam worden beslist.

Aldus overeengekomen, en getekend te Hilversum, 27 november 2007
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Bijlage 4
Beheerovereenkomst

Ondergetekenden:
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed, gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te Hilversum (Utrechtseweg 63, 1213 TL, Hilversum), te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directie van Schild Holland Fonds N.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 32117850, hierna te noemen “Opdrachtgever”;

en

SHF Real Estate BV gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te Hilversum (Utrechtseweg 63, 1213 TL, Hilversum), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de directie van Schild Holland Fonds N.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32104540, hierna te noemen 

“Asset Manager”;

In aanmerking nemende dat:
1)  Opdrachtgever juridisch en economisch eigenaar is van de in de prospectus van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed vermelde onroerende 

goederen, hierna gezamenlijk te noemen “het Onroerend Goed”;
2)  Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed, gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te Hilversum (Utrechtseweg 63, 1213 TL, Hilversum), hierna te 

noemen: “het Fonds”;
3) genoemd Onroerend Goed geen nadere aanduiding behoeft en aan partijen volledig bekend is;
4)  Opdrachtgever krachtens deze overeenkomst het administratieve, technische en commerciële beheer, als nader omschreven in deze overeenkomst, 

opdraagt aan de Asset Manager;
5) Asset Manager het feitelijke beheer uitbesteed aan een externe partij.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 - Opdracht

1.1  Opdrachtgever geeft opdracht aan Asset Manager, gelijk deze aanvaardt, tot het namens Opdrachtgever voeren van het Asset management over het 
Onroerend Goed.

Artikel 2 - Duur, verlenging en opzegging

2.1  Deze overeenkomst vangt aan op 1 januari 2006 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst wordt beëindigd door opzegging, behoudens 
in een geval als weergegeven in 2.4 en 4.1.

2.2  Tussentijdse opzegging, anders dan in de gevallen als opgenomen in de artikelen 2.4 en 4.1, kan door één der partijen geschieden bij aangetekend 
schrijven, waarbij een termijn van zes (6) kalendermaanden in acht dient te worden genomen.

2.3  In geval van tussentijdse opzegging door de Opdrachtgever als opgenomen in lid 2 van dit artikel, is de Opdrachtgever jegens de Asset Manager een 
vergoeding verschuldigd voor reeds opgedragen werkzaamheden waarvan de uitvoering gestart is en –ook na beëindiging van deze overeenkomst- zal 
worden voltooid. De Opdrachtgever zal deze kosten doorbelasten aan het Fonds.

2.4  Indien het Onroerend Goed tijdens de duur van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verkocht eindigt deze overeenkomst met betrekking tot 
het betreffende Onroerend Goed van rechtswege op de datum van feitelijk overdracht. Opdrachtgever spant zich ervoor in de koper van het Onroerend 
Goed ertoe te brengen de beheerovereenkomst over te nemen. 

2.5  Indien het Onroerend Goed geheel of gedeeltelijk tenietgaat, kan deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort tot een nader te 
bepalen datum of tussentijds worden beëindigd, één en ander naar keuze van Opdrachtgever. De Asset Manager is alsdan niet gerechtigd tot  
schadevergoeding.

Artikel 3 - Vergoedingen

3.1  De beheeractiviteiten worden uitgevoerd tegen een percentage van 6% berekend op basis van de huuropbrengsten voortvloeiend uit het Onroerend 
Goed. Bij toekenning van huurkortingen en/of huurvrije periodes, zal de Asset Manager een beheervergoeding ontvangen, als ware de ruimten verhuurd 
zonder huurkorting en/of huurvrije periodes.

  Voornoemde beheervergoedingen zullen op basis van de theoretische huurinkomsten per kwartaal vooraf aan de Opdrachtgever in rekening worden 
gebracht. Aan het einde van ieder boekjaar zal een verrekening plaatsvinden op basis van nacalculatie.

3.2  Asset Manager ontvangt daarnaast een administratievergoeding van € 5.000 voor elke eerste tranche en €2.500 voor elke volgende tranche per 
kalenderjaar. Deze vergoeding is exclusief de kosten voor controle op de jaarrekeningen en fiscale aangiften. Deze kosten worden separaat door de beheerder  
in rekening gebracht aan het fonds.

3.3   De vergoedingen genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel zullen per kwartaal op basis van een voorschot vooraf aan de Opdrachtgever in rekening worden 
gebracht. Aan het einde van ieder boekjaar zal met betrekking tot de vergoeding uit lid 1 een verrekening plaatsvinden op basis van nacalculatie.
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3.4  Asset Manager is gerechtigd om de begeleiding van bijzondere onderhoudswerkzaamheden die het reguliere onderhoudswerk te boven gaan separaat 
bij Opdrachtgever in rekening te brengen. In de basis zal worden gerekend met 10% van de totale onderhoudssom. Deze activiteiten omvatten het 
volledig initiëren, begeleiden en controleren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, alsmede het selecteren van de opdrachtnemers van deze 
uit te besteden werkzaamheden. Als bijzondere onderhoudswerkzaamheden worden aangemerkt, al datgene dat niet in het kader van “dagelijks’’ 
onderhoud aan het onroerend goed wordt uitgevoerd, teneinde een goede technische staat van het onroerend goed te waarborgen. Voorafgaand 
aan dit type werkzaamheden wordt door Asset Manager en Opdrachtgever in gezamenlijk overleg bepaald welke onderhoudswerkzaamheden als 
bijzondere onderhoudswerkzaamheden kunnen worden aangemerkt. Tevens zal door Asset Manager een kostenindicatie worden afgegeven van de 
begeleidingskosten, waarna Opdrachtgever Asset Manager schriftelijk opdracht zal verstrekken voor deze werkzaamheden. 

 De vergoeding van de in artikel 3 lid 4 genoemde kosten zal plaatsvinden na afronding van de werkzaamheden.

3.5  Indexering van de vergoedingen genoemd in artikel 3 lid 2 en 4 vindt éénmaal per jaar plaats, voor het eerst op 1 januari 2009, op basis van de stijging 
van de ”Verbraucherpreisindex für Deutschland” zoals vastgesteld door het Statistisches Bundesambt Deutschland, tussen het moment twee jaar en een 
jaar voor de indexeringsdatum.

3.6  De in dit artikel genoemde vergoedingen wordt verhoogd met de geldende omzetbelasting.

Artikel 4 - Beëindiging

4.1  Deze overeenkomst kan onverlet de in artikel 2.2. genoemde mogelijkheid worden beëindigd indien één der partijen niet of niet behoorlijk of niet tijdig aan 
haar verplichtingen voldoet dan wel nakoming aan ernstige twijfel onderhevig is en indien kan worden aangetoond dat dit met het oog op het behartigen 
van de belangen van de beleggers in het Fonds noodzakelijk of wenselijk is, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, beëindiging van 
de economische activiteiten, ontbinding en/of liquidatie of geconfronteerd wordt met een executoriaal beslag, is de wederpartij gerechtigd - althans 
indien de nalatige partij niet binnen veertien (14) dagen na sommatie en ingebrekestelling aan haar ter zake geldende verplichting heeft voldaan - zonder 
rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten, hetzij deze met onmiddellijke ingang te ontbinden. Beëindiging van 
deze overeenkomst op basis van één of meerdere van de hiervoor genoemde gronden, laat het recht schadevergoeding te eisen onverminderd.

4.2  Indien deze overeenkomst wordt beëindigd, stelt de Asset Manager op eerste verzoek van Opdrachtgever de van belang zijnde beheerbescheiden, welke 
hij onder zich heeft, aan Opdrachtgever dan wel aan de opvolgende Asset Manager ter hand.

Artikel 5 - Informatie

5.1 Opdrachtgever zal zich inspannen alle informatie te verstrekken die de Asset Manager bij het uitoefenen van zijn plichten redelijkerwijs nodig zal hebben.

5.2   De Asset Manager zal aan de Opdrachtgever alle benodigde informatie verschaffen, die de Opdrachtgever noodzakelijk acht om te kunnen voldoen aan 
haar (wettelijke) verplichtingen.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1 De onderhavige opdrachtverlening tast de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Opdrachtgever niet aan.

6.2  Indien de Asset Manager zijn werkzaamheden voortvloeiende uit deze overeenkomst niet heeft vervuld zoals van een goed Asset Manager mag worden 
verwacht, is hij aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade voor de Opdrachtgever. Indien de Asset Manager opdrachten verleent voor of 
namens de Opdrachtgever vrijwaart hij laatstgenoemde ter zake van alle gevolgen en aanspraken welke zouden kunnen voortvloeien uit het niet 
opvolgen van de “Wet Ketenaansprakelijkheid”.

6.3  De Asset Manager is niet aansprakelijk voor schade in, aan of op de eigendommen van Opdrachtgever als gevolg van verborgen gebreken, als ook niet 
voor schade als gevolg van enig van buitenaf komende oorzaak die de Asset Manager zelf redelijkerwijs niet heeft kunnen afwenden.

6.4  Onvoorziene omstandigheden zoals brand-, explosie-, inbraak-, storm- en waterschade, welke direct of indirect schade aan het Onroerend Goed hebben 
veroorzaakt, zullen zo spoedig mogelijk na het gebeurde door de Asset Manager aan Opdrachtgever worden medegedeeld, waarna in overleg met 
Opdrachtgever bepaald zal worden, welke maatregelen genomen dienen te worden om herstel van de schade te bewerkstelligen.

6.5  Asset Manager neemt, indien deze onvoorziene omstandigheden zich voordoen, alle directe noodzakelijke maatregelen ter beperking van de schade of 
de gevolgen daarvan, in overleg met Opdrachtgever.

6.6  Asset Manager is voldoende verzekerd tegen de aansprakelijkheidsrisico’s die zich uit hoofde van de in deze overeenkomst bedoelde taakuitoefeningen 
kunnen voordoen. Een kopie van de desbetreffende polis zal desgevraagd aan Opdrachtgever worden toegezonden.

Artikel 7 - Werkzaamheden

7.1  Algemeen

7.1.1  Het Asset management omvat een rationeel totaalbeheer zoals hierna nader omschreven, gericht op rendementsoptimalisering van het Onroerend Goed.
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7.1.2 Het Asset management bestaat uit:
 A. administratief beheer
 B. technisch beheer
 C. commercieel beheer.

7.1.3  De Asset Manager is verantwoordelijk voor de juiste uitoefening van zijn taak en de door hem opgedragen werkzaamheden aan (een) huismeester(s) en 
(andere) personen in zijn dienst alsmede aan derden.

7.1.4  Asset Manager zal de belangen van Opdrachtgever optimaal behartigen en zal zich onthouden van die activiteiten welke de goede naam en faam van 
Opdrachtgever schade kunnen berokkenen.

7.1.5  Het Asset management zal geschieden op de wijze als in deze overeenkomst omschreven. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de inhoud van 
de opgedragen werkzaamheden te allen tijde aan te passen dan wel te herzien. Deze aanpassingen zullen eerst worden doorgevoerd na overleg met de 
Asset Manager en schriftelijk worden bevestigd.

7.1.6  Asset Manager verschaft de Opdrachtgever periodiek alle gewenste inlichtingen over het Onroerend Goed overeenkomstig instructies en eventueel nader 
gemaakte afspraken.

7.1.7  Tot het in de artikelen 7.2 t/m 7.4 genoemde werkzaamheden behoren voorts alle werkzaamheden die niet met name zijn genoemd, doch niettemin naar 
hun aard redelijkerwijs met genoemde werkzaamheden samenhangen dan wel die voor een goed Asset management redelijkerwijs zijn vereist.

7.2  Administratief beheer

  Onder administratief beheer wordt op grond van deze overeenkomst verstaan: een vorm van beheer dat is gericht op een efficiënte en doorzichtige wijze 
van vastleggen van relevante gegevens betreffende het Onroerend Goed, het periodiek geven van overzichten daarvan alsmede het uitvoeren middels 
voorschriften en instructies gegeven opdrachten.

Meer in het bijzonder bestaat het administratief beheer uit:
 -  het administreren en controleren van huurpenningen, voorschotheffingen inzake de door of namens de Opdrachtgever verzorgde leveringen en 

diensten en overige gelden die in verband staan met het gehuurde;
 -  het nemen van maatregelen om tot tijdige betaling van huurders te komen. Eventueel te treffen betalingsregelingen met huurders behoeven vooraf 

schriftelijke toestemming van Opdrachtgever;
 - het periodiek rapporteren aan Opdrachtgever inzake gevoerde administratie;
 -  het tijdig aan huurders schriftelijk mededelen van periodieke huurprijsmutaties (indexeringen) en het aan Opdrachtgever verstrekken van een afschrift 

daarvan;
 - het tijdig voeren van overleg dan wel het tijdig entameren van procedures in verband met een andere vaststelling dan wel toetsing van de huurprijs;
 - het bewaken van de afloop van bank- en of andersoortige garanties;
 - het bewaken van de expiratie- en prolongatiedata van huurovereenkomsten;
 - het bewaken van de nakoming van bijzondere bedingen en/of overeengekomen specifieke regelingen;
 - het administratief verwerken van huurmutaties;
 -  het controleren, administreren en ter betaling doorgeleiden aan Opdrachtgever van geaccordeerde nota’s, die betrekking hebben op leveringen en 

diensten;
 -  het binnen twaalf (12) maanden na afloop van ieder boekjaar voor de leveringen en diensten opmaken van de afrekening op basis van de werkelijke 

kosten aan de hand van de daarvoor geldende verdeelsleutel;
 - het advies uitbrengen aan Opdrachtgever over het vaststellen of herzien van voornoemde verdeelsleutel;
 -  het opstellen van prognoses met betrekking tot de leveringen en diensten en het adviseren van de Opdrachtgever ten aanzien van de vaststelling van 

de door de huurders te betalen voorschotten;
 -  het tijdig zorgdragen voor de verrekening en afrekening van de leveringen en diensten met de huurders, nadat de jaarafrekening is goedgekeurd door 

de Opdrachtgever;
 - het bewaken van de kosten door bijv. het gevraagd en ongevraagd verstrekken van besparingsadviezen;
 - het tijdig signaleren van afwijkingen ten opzichte van gemaakte prognoses;
 - het jaarlijks opstellen van een exploitatiebegroting en een begroting voor levering en diensten;
 - het verrichten van al die administratieve handelingen welke in het kader van het opgedragen beheer wenselijk of noodzakelijk worden geacht.
Onder het administratief beheer wordt niet verstaan:
 - het samenstellen en controleren van de jaarrekening;
 - het doen van de fiscale aangiften;
 - het inroepen van werkzaamheden of adviezen betreffende de juridische status van het fonds.

7.3  Technisch beheer

Onder technisch beheer wordt op grond van deze overeenkomst verstaan: het bij voortduring in een goede staat (doen) houden van alle bouwkundige, 
(installatie)technische en infrastructurele onderdelen van het Onroerend Goed en het ten behoeve daarvan opstellen en bijhouden van onderhoudsprognoses 
voor de korte, middellange en lange termijn.
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Meer in het bijzonder bestaat het technisch beheer uit:
 -  het door de Asset Manager opstellen van voortschrijdende onderhoudsbegrotingen, voor de eerste maal binnen twee maanden na de aanvang van deze 

overeenkomst en vervolgens jaarlijks steeds voor een door de Opdrachtgever vastgesteld tijdstip;
 - het, naar maatstaven van goed beheer, regelmatig inspecteren van het Onroerend Goed;
 -  het tijdig signaleren van afwijkingen ten opzichte van opgestelde onderhoudsprognoses, alsmede het doen van voorstellen om de afwijkingen te 

neutraliseren;
 - het tijdig behandelen van meldingen van huurders inzake technische onvolkomenheden en dergelijke alsmede het voeren van een klachtenregistratie;
 -  het vervaardigen en aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen van een onderhoudsrapport per object/complex, waarbij een oordeel wordt gegeven 

over de staat waarin het Onroerend Goed zich bevindt en tevens wordt aangegeven welk onderhoud en voorzieningen noodzakelijk worden geacht 
voor het komend kalenderjaar met een begroting van de met genoemde onderhoud c.q. voorzieningen gemoeide kosten, een en ander in een 
voortschrijdende 10-jaars cyclus;

 -  het na goedkeuring door Opdrachtgever verstrekken van onderhouds- of herstelopdrachten c.q. het uitbesteden van onderhoud- of herstelwerk dat 
voor rekening van Opdrachtgever komt. In spoedeisende gevallen waarbij uitstel tot ontstaan of vergroting van schade zou kunnen leiden, is de Asset 
Manager gemachtigd tot het treffen van de noodzakelijke maatregelen, met dien verstande dat Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk wordt 
ingelicht, met zo nodig een uitvoerige toelichting op de ontstane situatie en de getroffen maatregelen;

 -  het toezien op de uitvoering van opgedragen onderhoud- en servicewerkzaamheden alsmede het controleren van de uitgevoerde werkzaamheden en 
er op attent zijn dat de nota’s voor uitgevoerd werk binnen redelijke termijn na de uitvoering van de opdracht worden ingediend;

 -  het controleren van de betreffende onderhoudsnota’s op prijs en uitvoering van de werkzaamheden in relatie tot de verstrekte opdracht;
 -  zorg dragen dan wel er op toezien dat de onderhoudswerkzaamheden alsmede de uit te voeren servicewerkzaamheden op verantwoorde wijze en 

tegen redelijke prijzen plaatsvinden;
 - het aan Opdrachtgever ter betaling doorgeleiden van de geaccordeerde nota’s;
 -  het toezicht en de controle op de naleving door de huurders van de bepalingen van de huurovereenkomst en de wijze waarop het gehuurde met 

aanhorigheden wordt gebruikt;
 - de controle op de staat, waarin een huurder bij het eindigen van de huurovereenkomst het gehuurde oplevert;
 - regelmatige controle van eventuele leegstaande appartementen en het zo goed mogelijk voorkomen van eventuele vorst-, vandalisme- en braakrisico’s;
 -  met betrekking tot alle genoemde werkzaamheden zal de Asset Manager de relevante stukken dienaangaande, zoals bestekken, offertes, 

goedkeuringsformulieren en inspectierapporten e.d. gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn in zijn archief bewaren en op diens verzoek aan 
Opdrachtgever ter hand stellen;

 -  het samenstellen van een voorlopig opnamerapport, zo spoedig mogelijk na ontvangst van een huuropzegging, met vermelding van de eventuele 
kosten van geconstateerde beschadigingen, vermissingen e.d.;

 -  het samenstellen van een eindrapport op of onmiddellijk voor de einddatum van een huurovereenkomst, met vermelding van de herstelkosten van de 
alsdan geconstateerde beschadigingen, vermissingen, e.d.;

 - bij beëindiging van de huurovereenkomst of anderszins de huurder aansprakelijk stellen voor de geconstateerde schade etc.;
 - het adviseren van Opdrachtgever omtrent het aan te bieden pakket aan leveringen en diensten en de daarmee verband houdende (service)kosten;
 - het entameren van onderzoeken en het doen van aanbevelingen inzake de bewaking en/of besparing van service en/of verwarmingskosten;
 - het aanleggen en bijhouden van een administratie ten dienste van een verantwoord beheer.

7.4  Commercieel beheer

Onder commercieel beheer wordt op grond van deze overeenkomst verstaan:
het totaal aan maatregelen gericht op het voor de Opdrachtgever bereiken van een optimaal vastgoedrendement alsmede van een maximale verkoopopbrengst 
van het Onroerend Goed.

Meer in het bijzonder bestaat het commercieel beheer uit:
 - het geven van praktische adviezen aan Opdrachtgever ten aanzien van indeling, de afwerking en de bestemmingsmogelijkheden van het Onroerend Goed;
 -  het tijdig signaleren van aflopende huurcontracten, het onverwijld melden aan Opdrachtgever van huuropzeggingen of van kennisgevingen dat van 

een huuroptierecht geen gebruik zal worden gemaakt;
 -  het adviseren van Opdrachtgever ten aanzien van de huurvoorwaarden waartegen – rekening houdend met de marktomstandigheden – de beschikbaar 

komende appartementen (wederom) kan worden verhuurd. Hetzelfde geldt bij de verlenging van huurovereenkomsten;
 - het signaleren van bijzondere ontwikkelingen inzake de positie van huurder;
 -  het houden van toezicht op de naleving door de huurders van contractuele en wettelijke verplichtingen ter zake van het gehuurde alsmede van de 

gemeenschappelijke ruimten en/of voorzieningen;
 - het controleren en melden van onderverhuur zonder schriftelijke goedkeuring; 
 - adequate behandeling van klachten en verzoeken van huurders;
 - het zo nodig organiseren en bijwonen van vergaderingen van huurderoverleg;
 - het nemen van alle nodige maatregelen om leegstaande respectievelijk leegkomende gebouwdelen, parkeerplaatsen e.d. zo spoedig mogelijk te verhuren;
 - het bewaken van het werven van gegadigden door derden;
 - het (laten) inwinnen van informatie omtrent solvabiliteit en betrouwbaarheid van de betrokken gegadigden;
 - het bewaken van het optimaal begeleiden van de (aspirant)huurder bij bezichtiging van het te verhuren Onroerend Goed;
 - het aan partijen doen toekomen van een volledig ondertekend exemplaar van de huurovereenkomst;
 - het opleveren van verhuurde ruimten aan nieuwe huurders en het opstellen van een door partijen te ondertekenen opleveringsrapport;
 - het periodiek rapporteren aan Opdrachtgever over de voortgang van de verhuurwerkzaamheden, zonodig advisering i nzake te treffen maatregelen
 - het zorg dragen voor het tijdig in bezit hebben van de overeengekomen bankgarantie.
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Artikel 8 - Recht

8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

8.2  Voor de ten uitvoerlegging van deze overeenkomst kiezen partijen domicilie te Utrecht. Alle eventuele geschillen, ook die welke slechts door één der 
partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Aldus opgemaakt in tweevoud d.d. 21 oktober 2008 en ondertekend,

Opdrachtgever Asset Manager

Hilversum, 21-10-2008 Hilversum, 21-10-2008

Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed SHF Real Estate BV

D. van Dijck D. van Dijck



Bijlage 5
Definities

Bijlage: Bijlage bij de Prospectus;

Bruto aanvangsrendement: Bruto huurinkomsten van het eerste exploitatiejaar (op jaarbasis) in verhouding tot de 
(BAR) fondsinvestering in het (de) vastgoedobject(en).

Bruto huurinkomsten:  De theoretische jaarhuur bij volledig verhuur van het (de) vastgoedobject(en). De theoretische 
jaarhuur is gelijk aan de kale huurinkomsten waarvoor huurovereenkomsten zijn afgesloten, 
vermeerderd met voor de niet-verhuurde m2 de markthuurwaarde van de leegstand en/of de 
huurwaarde waarvoor huurgaranties zijn verstrekt. De inkomsten uit huurgaranties moeten 
separaat worden vermeld en de looptijden van de garanties worden toegelicht.

Direct Rendement:  De contante uitkering aan de belegger in enig jaar uit het exploitatieresultaat, gedeeld door de
(enkelvoudig)  inleg van de belegger, op jaarbasis berekent en uitgedrukt in een percentage. Deze maatstaf 

houdt geen rekening met de tijdswaarde van het geld. De IRR (zie hierna) doet dit wel.

Indirect Rendement: De contante uitkering aan de belegger uit het netto verkoopresultaat van de exit (verkoop)
(enkelvoudig)  van de vastgoed-object(en) (of delen daarvan), gedeeld door de inleg van de belegger, op 

jaarbasis berekent en uitgedrukt in een percentage. Deze maatstaf houdt geen rekening met de 
tijdswaarde van het geld. De IRR (zie hierna) doet dit wel.

Initiatiefnemer:  Schild Holland Fonds N.V., een naamloze vennootschap, kantoor houdende te (1213 TL) 
Hilversum, Utrechtseweg 63; Telefoon 035-6552525.

Interne rentevoet:  De Interne rentevoet geeft aan bij welke hoogte van de (Internal Rate of Return, IRR) 
discontovoet de Netto Contante Waarde (NCW) voor een investering gelijk wordt aan nul. 
Wanneer onzekerheid bestaat over de juiste discontovoet of de waardering van risico, kan de 
Interne rentevoet een nuttige indicatie geven voor het te verwachten rendement. De IRR geeft 
immers de hoogste waarde van de discontovoet aan waarbij het project nog juist rendabel is.

Kapitalisatiefactor:  De koopprijs gedeeld door de Bruto huurinkomsten. Bij verkoop worden de Bruto huurinkomsten 
genomen van het eerstvolgende jaar na verkoop.

Object(en): Het vastgoedobject(en) als beschreven in de prospectus.

Obligatiehouder: Houder van één of meer obligaties.

Obligatie:  Een door de uitgevende instelling uitgegeven en op naam gestelde schuldvordering (obligatie) 
met een nominale waarde ad € 4.450, € 10.000, € 17.500, € 25.000 of € 50.000 elk, waaraan 
de rechten zijn verbonden zoals die nader zijn omschreven in deze Prospectus en de lening- en 
trustvoorwaarden.

Prospectus: De prospectus van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed, inclusief Bijlagen.

Rente kosten:   De periodieke vergoeding voor vreemd vermogen. Indien naast de rente over de (hypothecaire) 
schuld sprake is van andere rente kosten, wordt dit afzonderlijk vermeld. Voor zover Rente kosten 
gerelateerd zijn aan verbonden partijen, dient de contractverhouding te worden vermeld en de 
kosten gespecificeerd te worden toegelicht.

Stichting:  Stichting Obligatiehouders SDF, kantoorhoudende te (1213 TL) Hilversum, Utrechtseweg 63. 
Telefoon 035-6552525.

Toezichthouder:  De instelling(en) aan wie de Minister van Financiën zijn taken bij of krachtens de Wft heeft 
gedelegeerd in casu de Autoriteit Financiële Markten.

Totaal Rendement: Direct en Indirect Rendement.

Uitgevende Instelling: Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed, een Stichting, kantoor houdende te (1213 TL)
  Hilversum, Utrechtseweg 63. Telefoon 035-6552525.

Wft:  Wet op het financieel toezicht (Wft), zoals deze ten tijde van het uitbrengen van de prospectus 
geldt of de daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling.

De definitie van woorden in enkelvoud omvat ook de meervoudsvorm.
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Bijlage 6

Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed

(voorheen: Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. en daarvoor Schild Duitsland

Remscheid Vastgoed N.V.)

te Hilversum

Rapport inzake de jaarrekening

5 september 2006 tot en met 31 december 2007
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Jaarverslag van de directie
Profiel Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed
Jaarrekening 2007
 BALANS PER 31 DECEMBER 2007
 WINST- EN VERLIESREKENING
 TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Overige gegevens
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Jaarverslag van de directie

Ingevolge artikel 2:396 lid 6 BW is afgezien van het opstellen van een jaarverslag van de directie over 2007.

Profiel Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed

Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is als N.V. opgericht op 5 september 2006 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Er heeft op 1 juni 2007 een 
naamswijziging van de entiteit plaatsgevonden. De naam is gewijzigd van Schild Duitsland Remscheid Vastgoed N.V. in Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.. 
Op 22 juni 2008 is de vennootschap omgezet in een Stichting genaamd Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed.

Het is het voomemen om na circa 7 jaar na de oprichtingsdatum te starten met de verkoop van de vastgoedobjecten ten einde na 10 jaar alle vastgoedobjecten 
te hebben verkocht.

De doelstelling van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is door de aankoop, exploitatie en verkoop van vastgoed een aan de risico’ s van dit vastgoed 
gerelateerd beleggingsrendement te realiseren ten behoeve van de obligatiehouders.

Beleggingsbeleid
Het vastgoed wordt geselecteerd op basis van de rendementsverwachtingen; Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed richt zich bij de selectie en acquisitie 
van vastgoed hoofdzakelijk op winkels. Ten einde flexibiliteit te hebben in het aankoopbeleid kan een zeer beperkt gedeelte van de vastgoedportefeuille bestaan 
uit andere beleggingscategorieën zoals kantoren of woningen. Deze ruimten zullen dan onderdeel uitmaken van een aangekocht winkelobject. Stichting Schild
Duitsland Winkel Vastgoed streeft ernaar dat deze andere beleggingscategorieen niet meer dan 20% (gemeten in huurinkomsten) van de totale 
vastgoedportefeuille zullen uitmaken.

Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed richt zich in alle regio’s in Duitsland op het verwerven van winkelcomplexen en houdt daarbij rekening met de huidige 
economische en demografische ontwikkelingen.

Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed trekt alleen nieuw te ontwikkelen onroerend goed aan indien en voor zover het ‘turn-key’- projecten betreft, met 
andere woorden projecten waarbij Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed geen ontwikkelingsrisico loopt.

Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed streeft naar een groei van de totale onroerendgoedportefeuille van ongeveer € 250.000.000, waarvan circa 70% 
met vreemd vermogen (hypothecaire leningen) en 30% met obligaties wordt gefinancierd. Nadat de streefomvang is bereikt, zullen gedurende de resterende 
looptijd van Stichitng Schild Duitsland Winkel Vastgoed in beginsel geen emissies meer plaatsvinden.

Emissies
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed zal telkens een vastgoedtranche emitteren ter grootte van circa € 18.000.000 a € 25.000.000 beleggingswaarde. 
Elke emissie zal in een nieuw prospectus worden omschreven.

Management
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed is een initiatief van Schild Holland Fonds N.V.
Het asset management van de objecten zal worden gedaan door SHF Real Estate B.V., in samenwerking met een Duitse vastgoedbeheerder.
Voor informatie kunt u ons bereiken op het volgende adres en telefoormummer:

SHF Real Estate B.V.
1213 TL Hilversum
Telefoon 035-6552525
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed te Hilversum
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Jaarrekening 2007
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BALANS PER 31 DECEMBER 2007
(vóór winstbestemming)

ACTIVA Noot 31 december 2007 PASSIVA Noot 31 december 2007
(in euros)   (in euros)

Vaste activa   Eigen vermogen 5

Immateriele vaste activa 1 7.520 Geplaatst kapitaal  45.000
Materiele vaste activa 2 20.5 86.564 Wettelijke reserve  7.520
Financiële vaste activa 3 765.689 Overige reserve  (7.520)
  21.350.773 Resultaat boekjaar  (422.341)
     (377.341)

Vlottende activa 4  Langlopende schulden 6

Debiteuren  31.418 Hypothecaire lening  15.737.749
Vorderingen groepsmaatschappijen  1.486.238 Obligatie lening  A 29.145
Belastingen  154.910   15.766.894
Overige vorderingen en overlopende activa  4.822 Kortlopende schulden 7
  1.677.388
   Lening o/g SDWO  7.137.837
Liquide middelen  553.451 Rekening-courant SDWO  250.000
   Schulden aan leveranciers en handelskredieten  39.376
   Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 773.846
     8.201.059

Totale activa  23.590.612 Totale passiva  23.590.612

WINST- EN VERLIESREKENING

  05-09-2006
(in euros) Noot t/m 31-12-2007

Netto huuropbrengsten 8 1.082.457

Afschrijvingskosten 9 402.787

Overigebedrijfskosten 10 168.121

Bedrijfsresultaat  511.549

Financiële baten en lasten 11 997.464
Resultaat voor belastingen  (485.915)
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 63.574

Resultaat na belastingen (verlies)  (422.341)
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN

De entiteit is op 5 september 2006 opgericht volgens Nederlands recht onder de naam van Schild Duitsland Remscheid Vastgoed N.V. Er heeft op 1 juni 2007 
een naamswijziging van de entiteit plaatsgevonden waarbij de naam is gewijzigd in Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. (‘de Vennootschap’) te Hilversum. 
Op 22 juni 2008 is de vennootschap omgezet in een Stichting genaamd Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed.

De doelstelling van de entiteit is hoofdzakelijk het aankopen, exploiteren en verkopen van onroerend goed.

Conform de statuten van de entiteit eindigt het eerste verlengde boekjaar van de entiteit op 31 december 2007. Derhalve zijn geen vergelijkende cijfers 
opgenomen. De volgende boekjaren zullen gelijk zijn aan het kalenderjaar.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Gehanteerde grondsiagen bii de opstelling van de iaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De financiële overzichten worden gepresenteerd in Euro’s. Tenzij bij de desbetreffende grondsiag voor de specifieke balanspost anders wordt venneld, worden 
de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode 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 einde van de periode, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van het financieel versiag bekend zijn geworden.

Groepshoofd
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed (voorheen: Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.) wordt bestuurd door Schild Holland Fonds N.V. en is zal zodanig 
onderdeel van de Schild Holland Groep. Het groepshoofd is ‘t Zuideroord N.V., statutair gevestigd te Utrecht.

ContinuIteit
Per 31 december 2007 heeft de entiteit een negatief eigen vermogen van € 377.341. Dit wordt veroorzaakt door het verlies over het boekjaar van € 422.341. 
Dit verlies hangt samen met de opstart van de entiteit en de afschrijving van het onroerend goed. Daamaast hangt dit samen met de activiteiten en de 
structurering van de entiteit. De leiding van de entiteit verwacht bij verkoop van het onroerend goed tegen het einde van de looptijd van de obligaties een winst 
te maken en heeft hiertoe diverse verkoopprognoses berekend. Op basis hiervan is het management van mening dat de activa en passiva gewaardeerd kunnen 
worden op basis van continuIteit. Bovendien is door Schild Holland Fonds N.V. (het hoofd van de groep waarvan Stichting Schild Duitsland Winkel vastgoed 
deel uit maakt) bevestigd dat zij zorg zal dragen voor toereikende fmanciële middelen om Stichting Schild Duitsland WinkelVastgoed in staat te stellen haar
activiteiten nog minimaal één jaar na publicatiedatum van de jaarstukken 2007 van Stichting Schild Duitsland Winkelfonds voort te zetten.

Grondsiagen voor de waardering van activa en passiva
Immateriële vaste activa
De geactiveerde oprichtingskosten worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De geactiveerde 
oprichtingskosten worden in 5 jaren afgeschreven.

Materiële vaste activa
De onroerendgoedbeleggingen in exploitatie worden gewaardeerd op historische kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen of lagere marktwaarde.
Jaarlijks vindt een evaluatie van de restwaarde / verwachte verkoopwaarde van het onroerend goed plaats. Indien deze restwaarde ten minste even hoog is als 
de boekwaarde, zal er geen afschrijving plaats vinden. Indien de restwaarde lager is dan de boekwaarde zal er afschrijving plaatsvinden welke wordt gebaseerd 
op de resterende gebruiksduur.

Financiële vaste activa (derivaten)
De entiteit kan gebruikmaken van financiële derivaten (zoals rentederivaten) voor het afdekken van het renterisico voortkomend uit de diverse activiteiten. 
Financiële derivaten worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingstermijn is gelijk ann de looptijd van de 
lening waarop de derivaten betrekking hebben.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.  
De vorderingen hebben overwegend een looptijd van korter dan één jaar.

Liguide middelen
Liquide middelen omvatten daggelden en banktegoeden. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Vennootschap.

Voorzieningen
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen 
ter grootte van de som van deze verschillen vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening worden in mindering gebracht de in de 
toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van beschikbare voorwaartse verliescompensatie, voor zover het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening.
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Langlopende schulden
Langlopende schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden opgenomen onder de langlopende schulden. De op korte termijn (binnen  
één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende schulden.

Langlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde verminderd met de kosten die samenhangen met het aangaan van de 
rentedragende leningen. Na de eersteverwerking worden de leningen verantwoord tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij een eventueel verschil tussen de 
kostprijs en de afte lossen schuld in de verlies-en-winstrekening over de looptij d van de lening wordt verantwoord.

Emissiegarantievergoeding
Emissiegarantievergoeding betreft een vergoeding aan obligatiehouders (B- en C-obligaties) gedurende de aanlooptijd van de entiteit met betrekking tot 
de emissiegarantie die zij verstrekken. De emissiegarantie is vormgegeven door B- en C-obligaties af te lossen naarmate de A-obligaties worden verkocht. 
De obligaties (B- en C-obligaties) worden, indien niet alle A obligaties verkocht zijn, na een bepaalde periode omgezet in A-obligaties. De houders van de 
Ben C-obligaties verkrijgen voor deze emissiegarantie een opsiag op de rentevergoeding over de obligaties. Het meerdere boven de marktrente (7,25%) 
wordt als emissiegarantievergoeding verwerkt, zijn de financieringskosten voor de A-obligaties. De financieringskosten worden verwerkt als onderdeel van de 
geamortiseerde kostprijs van de A-obligaties vanaf het moment dat de B-obligatie in een A-obligatie omgezet zou moeten worden. Vanaf dat moment vindt 
toerekening aan de winst- en verliesrekening via de effectieverentemethode plaats over de resterende looptijd van de A-obligaties.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.

Grondsiagen voor de resultaatbepaling
Financiële baten en lasten
Netto financieringskosten bestaan uit de aan de periode toe te rekenen interestkosten op leningen en schulden, berekend op basis van de effectieve-rentemethode.
Onder de netto financieringskosten zijn tevens opgenomen de winsten of verliezen die voortvloeien uit wijzigingen in de waarden van de financiële derivaten. 
Deze winsten of verliezen worden onmiddellijk verantwoord in de winst-en-verliesrekening.

Vernootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente 
verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening. Een actieve belastinglatentie uit hoofde van toekomstig 
verrekenbare verliezen is opgenomen indien het de verwachting is dat deze verliezen in de toekomst verrekend gaan worden.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2007

1. Immateriële vaste activa
 Geactiveerde
 oprichtings
 kosten

Stand per 31 december 2007

Geactiveerde oprichtingskosten 9.400
Afschrijvingen (1.880)
 7.520

Afschrijvingspercentage 20%

2. Materiële vaste activa
 Onroerend goed
 objecten

Onroerend goed object 18.800.000
Vooruitbetaald op onroerend goed 150.308
Direct aan panden toe te rekenen kosten 1.964.278
Kostprijs panden 20.9 14.586
Afschrijvingen 328.022
Boekwaarde per 31 december 2007 20.586.564

De investering in onroerend goed objecten betreft de aankoop op 21 september 2006 van het winkelcentrum Remscheid en de aankoop op 8 augustus 2007 
van het winkelcentrum Heiligenhaus te Duitsland.

Door middel van een intern waarderingsmodel is de reële waarde van het onroerend goed bepaald op € 16,22 miljoen. De reële waarde van het onroerend 
goed is de geschatte waarde van de beleggingen direct in onroerend goed, bij verkoop aan ter zake goed geInformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen 
die onathankelijk zijn. Bij de bepaling van de reële waarde wordt onder andere rekening gehouden met verschillen tussen markthuur en contractuele huur, 
resterende looptijd van de huurcontracten, leegstand en exploitatiekosten. Elk onroerend goed object in de beleggingsportefeuille van de vennootschap wordt 
elke drie jaar getaxeerd door een onafhankelijke externe deskundige.

De vooruitbetaalde kosten op onroerend goed hebben betrekking op het onroerend goed in Ilmenau dat in 2008 aan de portefeuille is toegevoegd.

3. Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit de volgende bedragen:

Stand per 31 december 2007

Renteswap 702.115
Actieve belastinglatentie 63.574
 765.689

Verloop Renteswaps
Aankopen gedurende het jaar 775.000
Afschrijvingen boekjaar (72.885)
Boekwaarde per 31 december 2007 702.115

Onder deze post zijn twee renteswaps opgenomen die met de hypothecaire lening samenhangen. De reële waarde van deze renteswaps bedragen conform 
opgave van de bank per 31 december 2007 € 915.276.

Actieve belastinglatentie
Dotatie ten gunste van de winst- en verliesrekening 63.574
Stand per 31 december 2007 63.574

Het saldo van de voorziening latente belastingverplichtingen bestaat uit een passieve latentie ad € 67.419 en actieve latentie ad € 130.993. De passieve 
latentie vloeit voort uit verschillen tussen de economische en fiscale waardering van het immaterieel vast actief aismede verschillen in waardering van de 
financieringskosten met betrekking tot langlopende schulden. De actieve latentie vloeit voort uit de waardering van compensabele verliezen en uit de verschillen 
tussen de economische en fiscale waardering van het materieel vast actief.

4. Viottende activa
Vorderingen groepsmaatschappiien
Deze post bestaat uit een rekening courant positie met Schild Holland Fonds N.V. voor een bedrag van € 959.667 waarover 4% rente wordt vergoed en een 
rekening-courant met Residentie Fonds N.V. ad. € 175. Daarnaast bestaat deze post voor € 300.800 uit vooruitbetaalde facturen aan Schild Holland Fonds N.V. 
en € 225.595 aan vooruitbetaalde facturen aan SHF Real Estate B.V.. De vooruitbetalingen zijn met in 2008 ontvangen facturen verrekend gedurende de eerste 
maanden van 2008.
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Belastingen
 31-12-2007

Omzetbelasting 154.910
 154.910

Overige vorderingen en overlopende activa
Deze post betreft te vorderen rente.

5. Eigen vermogen
Geplaatst kanitaal
Het maatschappelijk kapitaal van Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V. bestaat per 31 december 2007 uit 225 gewone aandelen van € 1.000 nominaal en 
bedraagt derhalve € 225.000. Geplaatst en gestort zijn 45 gewone aandelen.

 31-12-2007

Uitgifte gewone aandelen boekjaar 45.000
Stand per 31 december 45.000

Wettelijke reserve
 31-12-2007

Van overige reserves 7.520
Stand per 31 december 7.520

De wettelijke reserve wordt aangehouden in verband met de geactiveerde oprichtingskosten.

Overige reserve
 31-12-2007

Naar wettelijke reserves (7.520)
Stand per 31 december (7.520)

Onverdeelde winst
 31-12-2007

Resultaat boekjaar (422.341)
Stand per 31 december (422.341)

Onder verwijzing naar de toelichting onder 1. Algemeen is de vennootschap inmiddels omgezet naar een Stichting. Dit betekent dat in de loop van 2008 het 
eigen vermogen is omgezet in Stichtingsvermogen. Dit zal in beginsel in de jaarrekening 2008 van de Stichting zichtbaar worden.

6. Langlopende schulden
Hypothecaire leningen
 31-12-2007 31-12-2007
 Langlopend Kortlopend

Hypothecaire lening I 10.224.250  186.000
Hypothecaire lening II 5.5 13.499 41.776
Totaal 15.737.749 227.776

 Resterende Resterende looptijd
 looptijd <1 jaar > 5 jaar

 1.220.250 9.004.000
 465.689 5.047.810
 1.685.939 14.051.810

De aflossingsverplichting korter dan één jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.

De looptijd van de hypothecaire lening I is is tot 30 december 2013 tegen een variabele rente van 1-Maands Euribor. De variabele rentecomponent is geswapt 
naar een vaste rente van 4,35%, deze swap is gekoppeld aan de hypothecaire overeenkomst. De swap heeft dezelfde looptijd als de lening.

De looptijd van de hypothecaire lening II is tot 30 september 2014 tegen een rentepercentage van 4,25%. Het rentepercentage is variabel tegen 3-Maands 
Euribor. De variabele rentecomponent is geswapt naar een vaste rente van 4,35%, deze swap is gekoppeld aan de hypothecaire
overeenkomst. De swap heeft dezelfde looptijd als de lening.
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Verstrekte zekerheden
Hypothecaire lening I
Als belangrijkste zekerheden ten opzichte van de bank zijn gesteld.
 •  De kredietnemer moet de bank op het aan de bank in “onderpand” gegeven object een (totale) hypothecaire schuld verstrekken ter hoogte van  

€ 11.100.000 te vermeerderen met op jaarbasis 18% rente, waarbij een deelbedrag van 20% van het hypothecaire bedrag (kapitaal en rente) direct 
opeisbaar en invorderbaar is.

 •  De kredietnemer (Stichting Schild Duitsland Winkel vastgoed) en haar bestuur zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van een geldbedrag ter hoogte 
van € 2.200.000. Deze zekerstelling kan de bank doen gelden onathankelijk van de inschrijving en het voorbestaan van de hypothecaire schuld en zonder 
voorafgaande gedwongen tenuitvoerlegging van het pand.

 • Overdracht van rechten en aanspraken uit alle bestaande en toekomstige huurovereenkomsten van het onderpand.

Hypothecaire lening II
Als belangrijkste zekerheden ten opzichte van de bank zijn gesteld.
 •  De kredietnemer moet de bank op het aan de bank in “onderpand” gegeven object een (totale) hypothecaire schuld verstrekken ter hoogte van  

€ 6.224.000 te vermeerderen met op jaarbasis 18% rente, waarbij een deelbedrag van € 1.245.000 van het hypothecaire bedrag (kapitaal en rente) direct 
opeisbaar en invorderbaar is.

 •  De kredietnemer (Stichting Schild Duitsland Winkel vastgoed) en haar bestuur zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van een geldbedrag ter hoogte 
van € 1.245.000. Deze zekerstelling kan de bank doen gelden onafhankelijk van de inschrijving en het voorbestaan van de hypothecaire schuld en zonder 
voorafgaande gedwongen tenuitvoerlegging van het pand.

 • Overdracht van rechten en aanspraken uit alle bestaande en toekomstige huurovereenkomsten van het onderpand.
 • De verpanding van de vordering uit het derivaat.

A-obligaties
Per 27 november 2007 is een A-obligatielening uitgegeven van € 6.600.000 in de vorm van obligaties ter grootte van respectievelijk € 10.000, € 20.000, 
€ 30.000, € 40.000 en € 50.000. Ultimo 2007 is er € 30.000 gestort.

De rente over de obligaties bedraagt 7% op jaarbasis.

De aflossing van de obligatielening zal naar verwachting plaatsvinden circa 1 november 2017 en niet eerder dan 1 november 2015.

7. Kortlopende schulden
Lening o/g Schild Duitsland Winkel Obligatiefonds
Dit betreft de lening met Schild Duitsland Winkel Obligatiefonds N.V.. Schild Duitsland Winkel Obligatiefonds N.V. heeft B-obligaties uitgegeven en leent deze 
door aan Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed De rente over deze rekening courant is gelijk aan de rente die over deze B-obligaties aan de obligatiehouders 
wordt vergoed. De looptijd van deze rekening courant is tevens gelijk aan de looptijd van de B-obligaties, welke een kortlopend karakter hebben.

De volgende obligatieleningen zijn doorgeleend:
 • € 2,48 miljoen B-obligaties (€ 750.000 WT-1 en € 1,73 miljoen WT-2)
 • € 1,50 miljoen C-obligaties.

Daamaast zijn er in 2006 B-obligaties uitgegeven die een kortlopend karakter hebben. Deze zijn in september 2007 omgezet in een lening van Schild Duitsland 
Winkel Obligatiefonds N.V.. Ultimo 2007 bedraagt deze lening € 2,88 miljoen.

De totale overlopende rente en emissiegarantievergoeding met betrekking tot de obligatieleningen en de lening bedraagt ultimo 2007 € 683.498.

De leningen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij rekening gehouden wordt met de emissiegarantievergoeding. De verschuldigde 
emissiegarantievergoeding over 2007 bedraagt € 411.952. De emissiegarantievergoeding betreft de vergoeding aan de obligatiehouders welke hoger is dan de 
marktrente (7,25%).
De toerekening aan de verlies en winstrekening van deze emissiegarantievergoeding vindt plaats vanaf het moment dat de obligaties omgezet zullen worden 
naar A-obligaties.

In september 2007 zijn de korte B-obligaties omgezet in een lening en hierover is geen emissiegarantievergoeding meer verschuldigd. Vanaf dit moment  
is de emissiegarantievergoeding toegerekend aan de resterende looptijd van de A-obligaties en is € 6.291 ten laste van de V&W gebracht door de 
effectieverentemethode.

De andere obligaties zullen, indien nodig, 2 jaar na uitgifte worden omgezet in A-obligaties. Deze kosten zijn in 2007 derhalve nog niet toegerekend aan de 
winst- en verliesrekening.

De totale emissiegarantievergoeding welke in mindering is gebracht op schulden bedraagt ultimo 2007 € 405.661.

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
 31-12-2007

Aflossingsverplichting komend boekjaar 227.776
Tussenkrediet Eurohypo 320.000
Overige schulden en overlopende passiva 226.070
 773.846
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLiESREKENING

8. Netto huuropbrengsten
 05-09-2006/
 31-12-2007

 1.082.457

9. Overige bedrijfskosten
 05-09-2006/
 31-12-2007

Afschrijvingskosten WA 1.880
Afschrijvingkostem Financiele vaste activa 72.885
Afschrijvingskosten Materiële vaste activa 328.022
 402.787

10. Overige bedrijfskosten
 05-09-2006/
 31-12-2007

Property & asset management 107.290
Algemene- en onderhoudskosten 60.831
 168. 121

11. Financiële baten en lasten
 50-09-2006/
 31-12-2007

Financiële baten (14.736)
Financiële lasten 1.012.200
 997.464

Financiële lasten
 05-09-2006/
 31-12-2007

Hypotheek rente 683.557
Rente SWAP -79.764
Rente SDWO Obligatielening B-permanent 101.932
Rente SDWO Obligatielening B-kort 6 12.068
Rente SDWO Obligatielening C 71.430
Emissie garantievergoeding (405.661)
Bankkosten 1.221
Overige rentekosten 27.4 17
 1.012.200

11. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Ultimo boekjaar is er een koopcontract ad € 8,9 miljoen getekend aangaande de aankoop van een pand in Ilmenau (Duitsland). De daadwerkelijke overdracht 
aan Stichting Schild Duitsland Winkel (voorheen:Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V.) heeft op 14 januari 2008 plaatsgevonden.

12. Gebeurtenissen na baiansdatum
Omzetting in een Stichting
Op 25 maart 2008 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders besloten tot omzetting van de vennootschap in een stichting. Dit is op 20 juni 2008 
door middel van een akte van omzetting geeffectueerd. De naam van de entiteit wijzigt door deze omzetting in Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed.

13. Verbonden partijen
De entiteit heeft voor ongeveer € 745.000 (exclusief BTW) aan facturen ontvangen van Schild Holland Fonds N.V. inzake onder andere doorbelasting 
makelaarskosten, waaronder taxatiekosten (€ 602.000), inschrijving kadaster (€ 41.000) en performance fee (€ 95.000).

De entiteit heeft voor ongeveer € 667.000 (exciusief BTW) aan facturen ontvangen van SHF Real Estate B.V. hoofdzakelijk met betrekking tot selectie & 
acquisitiekosten (€ 611.000, waarvan € 151.000 betrekking heeft op Ilmenau). Tevens zijn kosten inzake property en assetmanagement (€ 57.000) door 
SHF Real Estate B.V. aan Schild Duitsland Winkel Vastgoed doorbelast.

De balanspositie met verbonden partijen zijn toegelicht bij de toelichting op de individuele onderdelen van de balans.
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14. Personeel
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed heeft geen personeel in dienst. Dagelijks technisch en commercieel beheer aismede de financiele administratie zijn 
uitbesteed aan gerenommeerde en ervaren partijen.

15. Vennootschapsbelasting
Door diverse omstandigheden bestaan er momenteel nog enkele onduidelijkheden over de fiscale positie van de entiteit. Het betreft hier met name de (Duitse 
en Nederlandse) vennootschapsbelasting. Voor zover er wel duidelijkheid over fiscale posten bestaat, zijn deze in de jaarrekening verwerkt. Het is de verwachting 
dat de onduidelijkheden in de loop van 2009 zijn opgelost.

Het voorgaande betekent dat er in de toekomst mogelijkerwijs nog correcties moeten worden geboekt die hun oorsprong vinden in 2007 of eerdere jaren.

Het management is van mening dat de in de jaarrekening ingenomen positie de meest reële inschatting is per datum ondertekening van de jaarrekening.

16. Ondertekening van de jaarrekening
Hilversum 27 februari 2009,
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed.

Het bestuur
Schild Holland Fonds N.V.
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Overige gegevens

Accountantsverklaring
Hiervoor wordt verwezen naar de hiema opgenomen verkiaring.

Statutaire regeling inzake de winstbestemming
Artikel 30 van de statuten vermeld inzake de winst:
1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
2.  De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering bestemde winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen 

vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. De algemene vergadering kan besluiten dat een uitkering geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zal geschieden.
5. Winstuitkeringen zijn opeisbaar twee weken na het besluit tot uitkering, tenzij de directie daarvoor een eerder datum bepaalt.
6. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijfjaar.
7. Ten laste van de door de wet voorgesebreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

Op 20 juni 2008 is de vennootschap omgezet in een Stichting genaamd Stichting Duitsland Winkel Vastgoed. Als gevoig hiervan zal vanaf boekjaar 2008 de 
statutaire regeling inzake de resultaatbestemming van de Stichting van toepassing zijn.

Voorstel resultaatbestemming
Het bestuur stelt voor het negatieve resultaat na belasting over 2007 ad € 422.341 ten laste te brengen van de overige reserves. Dit voorstel is nog niet verwerkt 
in de jaarrekening.

Dividenduitkering
Tot op heden hebben er geen dividend uitkeringen plaatsgevonden.

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 25 maart 2008 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders besloten tot omzetting van de vennootschap in een stichting. Dit is op 20 juni 2008 door 
middel van een akte van omzetting geeffectueerd. De naam van de entiteit wijzigt door deze omzetting in Stichting Schild Duitsland

Winkel Vastgoed.
Begin heeft de Stichting onroerende goed aangekocht in Ilmenau voor een bedrag van € 6.135.000. De aankoop van dit onroerende goed is voor 70% 
gefinancierd met een hypothecaire banklening en voor het overige met langlopende obligaties.
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 Deloitte Accountants B.V.
 OrteIiusaan 1041
 3528 BE Utrecht
 Postbus 3180
 3502 GD Utrecht
 Tel: (030) 2995500
 Fax: (030) 2995502
 www.deloitte.nl

Aan het bestuur van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed

Datum Behandeld door Kenmerk

27 februari 2009 drs. R. Hoos RA 3112253460 RH/JvS/0251

Accountantsverklaring

Verkiaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2007 van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed te Hilversum bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de winst- 
en-verliesrekening over de periode 5 september 2006 tot en met 31 december 2007 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern 
beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen 
van materieel belang als gevoig van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondsiagen voor financiële versiaggeving en het maken 
van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming 
met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig 
te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De 
keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling 
van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het 
opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze 
te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven 
over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van 
de toegepaste grondsiagen voor financiële versiaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de entiteit heeft gemaakt, aismede een 
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed 
per 31 december 2007 en van resultaat over de periode 5 september 2006 tot en met 31 december 2007 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Deloitte Accountants WV.

was getekend: drs. R. Hoos RA

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Member of Deloitte Touche Tohmatsu

128



Bijlage 7

Inschrijfformulier natuurlijke personen
(s.v.p. in blokletters invullen)

Door toezending van een ondertekend inschrijfformulier en na bevestiging door Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed van de verkrijging van de Obligatie(s) 
komt de Obligatieovereenkomst tot stand tussen u en Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed als deelnemer aan de obligatie emissie.

Particulier

De ondergetekende,

Mevrouw, de heer:  .........................................................................................................................................................................................................................

Voornamen voluit:  .........................................................................................................................................................................................................................

Adres:  .............................................................................................................................................................................................................................................

Postcode:  ................................................................................................... Woonplaats:  ..............................................................................................................

Telefoon overdag:  ...................................................................................... Telefoon ‘s avonds:  ....................................................................................................

Faxnummer: ...................................................................................................................................................................................................................................

E- mail adres:  .................................................................................................................................................................................................................................

Paspoort/rijbewijs nr.:  ....................................................................................................................................................................................................................

Bankrekening uitkering:  .................................................................................................................................................................................................................

Verklaart hierbij, op de voorwaarden van de Prospectus, in te schrijven voor:

________x e 4.450 looptijd 9 jaar (Klasse A-4) in totaal __________________ € (minimaal 1 Obligatie) of

________x e 10.000 looptijd 3 jaar (Klasse A-10/3) in totaal _______________ € (minimaal 1 Obligatie) of

________x e 10.000 looptijd 9 jaar (Klasse A-10/9) in totaal _______________ € (minimaal 1 Obligatie) of

________x e 17.500 looptijd 9 jaar (Klasse A-17) in totaal _________________ € (minimaal 1 Obligatie) of

________x e 25.000 looptijd 9 jaar (Klasse A-25) in totaal _________________ € (minimaal 1 Obligatie) of

________x e 50.000 looptijd 9 jaar (Klasse A-50) in totaal _________________ € (minimaal 1 Obligatie)

te verhogen met de emissievergoeding in de uitgifte van de Obligaties van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed

Bij een Obligatie van € 4.450 met een looptijd van 9 jaar is de emissievergoeding € 100,
bij een Obligatie van € 10.000 met een looptijd van 3 jaar is de emissievergoeding 2,5%,
bij een Obligatie van € 10.000 met een looptijd van 9 jaar is de emissievergoeding 2,0%,
bij een Obligatie van € 17.500 met een looptijd van 9 jaar is de emissievergoeding 1,5%,
bij een Obligatie van € 25.000 met een looptijd van 9 jaar is de emissievergoeding 1,0%,
bij een Obligatie van € 50.000 met een looptijd van 9 jaar is de emissievergoeding 0,5%,
bij een Obligatie van € 50.000 (DA) met een looptijd van 9 jaar is de emissievergoeding 5,0%.

De obligatiehouder dient het verschuldigde bedrag inclusief de emissievergoeding (onder vermelding van naam en debiteurennummer) binnen één week na te 
toewijzing over te maken op rekeningnummer 65.47.33.147 ten name van de Stichting Obligatiehouders SDF bij de ING te Hilversum.

De mogelijkheid bestaat dat bij overtekening de inschrijving niet of slechts gedeeltelijk wordt gehonoreerd. Ik wacht met overmaken (indien van toepassing) van 
het bedrag tot ik bericht van toewijzing heb ontvangen.

Ondergetekende verklaart de gehele Prospectus te hebben ontvangen en van de volledige inhoud kennis te hebben genomen en is zich bewust van de risico’s 
ter zake van beleggen in obligaties.

Aldus ondertekend te:  ....................................................................................................................................................................................................................

Datum:  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Handtekening:

Een kopie van een geldig paspoort/rijbewijs dient aan dit formulier te worden gehecht.
Schild Holland Fonds N.V. heeft zich aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag en staat aldaar geregistreerd onder  
nummer M1391538.
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Inschrijfformulier rechtspersonen
(s.v.p. in blokletters invullen)

Door toezending van een ondertekend inschrijfformulier en na bevestiging door Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed van de verkrijging van de Obligatie(s) 
komt de Obligatieovereenkomst tot stand tussen u en Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed als deelnemer aan de obligatie emissie.

Rechtspersoon

De ondergetekende,

Mevrouw, de heer:  .........................................................................................................................................................................................................................

Voornamen voluit:  .........................................................................................................................................................................................................................

Adres:  .............................................................................................................................................................................................................................................

Postcode:  ................................................................................................... Woonplaats:  ..............................................................................................................

Telefoon overdag:  ...................................................................................... Telefoon ‘s avonds:  ....................................................................................................

Faxnummer: ...................................................................................................................................................................................................................................

E- mail adres:  .................................................................................................................................................................................................................................

Paspoort/rijbewijs nr.:  ....................................................................................................................................................................................................................

Bankrekening uitkering:  .................................................................................................................................................................................................................

Verklaart hierbij, op de voorwaarden van de Prospectus, in te schrijven voor:

________x e 4.450 looptijd 9 jaar (Klasse A-4) in totaal __________________ € (minimaal 1 Obligatie) of

________x e 10.000 looptijd 3 jaar (Klasse A-10/3) in totaal _______________ € (minimaal 1 Obligatie) of

________x e 10.000 looptijd 9 jaar (Klasse A-10/9) in totaal _______________ € (minimaal 1 Obligatie) of

________x e 17.500 looptijd 9 jaar (Klasse A-17) in totaal _________________ € (minimaal 1 Obligatie) of

________x e 25.000 looptijd 9 jaar (Klasse A-25) in totaal _________________ € (minimaal 1 Obligatie) of

________x e 50.000 looptijd 9 jaar (Klasse A-50) in totaal _________________ € (minimaal 1 Obligatie)

te verhogen met de emissievergoeding in de uitgifte van de Obligaties van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed

Bij een Obligatie van € 4.450 met een looptijd van 9 jaar is de emissievergoeding € 100,
bij een Obligatie van € 10.000 met een looptijd van 3 jaar is de emissievergoeding 2,5%,
bij een Obligatie van € 10.000 met een looptijd van 9 jaar is de emissievergoeding 2,0%,
bij een Obligatie van € 17.500 met een looptijd van 9 jaar is de emissievergoeding 1,5%,
bij een Obligatie van € 25.000 met een looptijd van 9 jaar is de emissievergoeding 1,0%,
bij een Obligatie van € 50.000 met een looptijd van 9 jaar is de emissievergoeding 0,5%,
bij een Obligatie van € 50.000 (DA) met een looptijd van 9 jaar is de emissievergoeding 5,0%.

De obligatiehouder dient het verschuldigde bedrag inclusief de emissievergoeding (onder vermelding van naam en debiteurennummer) binnen één week na te 
toewijzing over te maken op rekeningnummer 65.47.33.147 ten name van de Stichting Obligatiehouders SDF bij de ING te Hilversum.

De mogelijkheid bestaat dat bij overtekening de inschrijving niet of slechts gedeeltelijk wordt gehonoreerd. Ik wacht met overmaken (indien van toepassing) van 
het bedrag tot ik bericht van toewijzing heb ontvangen.

Ondergetekende verklaart de gehele Prospectus te hebben ontvangen en van de volledige inhoud kennis te hebben genomen en is zich bewust van de risico’s 
ter zake van beleggen in obligaties.

Aldus ondertekend te:  ....................................................................................................................................................................................................................

Datum:  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Handtekening:

Een kopie van een geldig paspoort/rijbewijs dient aan dit formulier te worden gehecht.
Een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel dient eveneens aan dit formulier te worden gehecht.
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Bijlage 9

Leeswijzer Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed

De leeswijzer wordt bijgevoegd om de in het prospectus opgenomen informatie inzichtelijker en makkelijker toegankelijk te maken voor de belegger. Aan deze 
leeswijzer kunnen geen rechten worden ontleend. Deze leeswijzer beoogt niet volledig te zijn. Iedere beslissing om te participeren moet gebaseerd zijn op de 
bestudering van het gehele prospectus en is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de belegger zelf.

ONDERWERP VINDPLAATS

Algemeen

  o Aanbieder\beheerder heeft een gedragscode hoofdstuk 19

Propositie

• Doel hoofdstuk 14

• Kenmerken investering

  o Soort vastgoed en locatie hoofdstuk 14

  o Looptijd hoofdstuk 15

• Financiële kenmerken

  o De fondsinvestering hoofdstuk 9

  o Taxatierapport hoofdstuk 18

  o Aangekocht van verbonden partijen niet van toepassing

  o Kenmerken van de financiering van het fonds hoofdstuk 9

  o Kenmerken van het eigen vermogen van het fonds hoofdstuk 9

  o Kostenstructuur hoofdstuk 9

  o Vergoedingen initiatiefnemer\beheerder verbonden partijen hoofdstuk 10

• Rendementen

  o Exploitatie prognose ( uitgangspunten en berekening) hoofdstuk 10

  o Exit scenario ( uitgangspunten en berekening ) hoofdstuk 11

  o Het rendement (onderbouwing + gevoeligheidsanalyse) hoofdstuk 12

  o Rendementsbepalende factoren ( aannames ) hoofdstuk 10

  o Accountantsverklaring hoofdstuk 18

• Overige informatie

  o Resultaatverdeling en uitkeringen hoofdstuk 12

  o Verslaglegging en jaarvergadering hoofdstuk 14

Risico

• Risicofactoren hoofdstuk 2

• Lock-up risico voor de belegger hoofdstuk 2

De beleggingen\ontwikkeling

• De regionale\nationale (vastgoed)markt hoofdstuk 5

• De locale vastgoedmarkt hoofdstuk 6

• De vastgoedobjecten aangekocht, te of nog aan te kopen hoofdstuk 7

• De huurders\gebruikers (kenmerken huurcontracten) hoofdstuk 7

Juridische kenmerken

• Structuurschema (inclusief vermelding verbonden partijen) hoofdstuk 14

• Mate van zeggenschap door de belegger hoofdstuk 14

• Toezicht AFM hoofdstuk 14

Fiscaliteit

• Belastingdruk hoofdstuk 13

• Belasting aangifte hoofdstuk 13
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De aanbieder\beheerder en de Partners

• Deskundigheid bestuurders hoofdstuk 14

• Mandaat bestuurders en beheerders hoofdstuk 14

• Toezichthouders en hun verantwoordelijkheden hoofdstuk 14

• Trackrecord hoofdstuk 8

• Klachten en geschillenregeling hoofdstuk 15

Beheerder en bewaarder

• Akte van oprichting uitgevende instelling en statuten bewaarder bijlage 1

• Overeenkomst van beheer en bewaring bijlage 4

• Langlopende contracten hoofdstuk 9 en bijlage 4

Deelname

• Verhandelbaarheid van de participaties\schuldpapieren hoofdstuk 14

• Procedure bijlage 3

Begrippenkader bijlage 5
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