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Eindhoven, 23 januari 2015 

 

 

 

 

Betreft: Winkelfonds Duitsland 7 NV  

 

 

 

«Aanhef», 

 

Hierbij treft u aan het kwartaalbericht betreffende het vierde kwartaal 2014 van 

Winkelfonds Duitsland 7 NV. 

 

 

Algemene informatie Winkelfonds Duitsland 7 NV 

Winkelfonds Duitsland 7 NV belegt in twee nieuwe Duitse winkelcentra voor de dagelijkse 

boodschappen (food en non-food). De portefeuille van het Fonds bestaat uit 10 winkels en 

een bankfiliaal verspreid over 2 binnenstedelijke, centraal gelegen winkelcentra in Berlijn 

en Hamm. Circa 96% van de huurstroom wordt gegenereerd door grote, in Duitsland 

opererende winkelketens waaronder Combi, Rewe, Aldi, Netto, Takko en dm-drogerie 

markt, alsmede de Volksbank Hamm. De totale fondsinvestering bedraagt € 19.310.000.  

 

 

Exploitatie van de vastgoedportefeuille over het vierde kwartaal 2014 

Gedurende deze verslagperiode verliep de exploitatie volgens de verwachtingen. Er zijn 

verder geen bijzonderheden te vermelden.  

 

Hierna volgt een analyse van de totstandkoming van het exploitatierendement over het 

vierde kwartaal 2014 en de vergelijking met de Prospectus prognose over de 

verslagperiode. 



 

Het exploitatieoverzicht sluit met een gerealiseerd exploitatieresultaat van € 196.576, 

hetgeen hoger is dan de Prospectus prognose (€ 192.237). Dit wordt grotendeels 

veroorzaakt door lagere gemeentelijke heffingen in Berlijn. Het hieruit resulterende 

rendement ligt met 9,4% boven de Prospectus prognose (9,2%). 

 

Interim dividenduitkering over het vierde kwartaal 2014 

Over deze verslagperiode is een interim dividenduitkering beschikbaar gesteld van € 90 per 

certificaat van € 5.000. Dit komt neer op een dividendrendement van 7,2% naar 

tijdsevenredigheid, hetgeen in overeenstemming is met de Prospectus prognose. 

 

Op deze dividenduitkering wordt ingevolge de Wet op de dividendbelasting  

15% dividendbelasting ingehouden. Deze dividendbelasting komt in aanmerking voor 

volledige teruggave/verrekening met uw «Soort_belasting» over 2015. Bijgaand ontvangt u 

een interim dividendnota met een specificatie van het te ontvangen dividend en de daarop 

ingehouden dividendbelasting. Het bedrag van de u toekomende netto dividenduitkering 

bedraagt € «Netto_dividend» en zal omstreeks 27 januari aanstaande aan u worden 

overgemaakt. 

 

Indien u nadere toelichting wenst en/of vragen hebt ten aanzien van het bovenstaande, 

kunt u te allen tijde contact opnemen met ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groet, 

Holland Immo Group Beheer BV 

 

 

 

mr. Thomas Kühl 

 

Bijlagen:  Interim dividendnota over het vierde kwartaal 2014 

Analyse exploitatierendement 4
e
 kwartaal 2014 Prospectus

gerealiseerd prognose

Inkomsten € €

Huurinkomsten 324.620 324.135

Rentebaten en overige opbrengsten 962 582

Totaal inkomsten 325.582 324.716

Kosten

Hypotheekrente 85.250 83.521

Onderhoudskosten 8.295 7.293

Verzekeringen 3.131 3.225

Gemeentelijke heffingen (Grundsteuer) 11.871 18.952

Vergoeding extern vastgoedbeheer 2.887 2.905

Reservering taxatiekosten 1.922 1.326

Vergoeding Beheerder 6.492 6.483

Algemene fondskosten 9.157 8.774

Totaal kosten 129.006 132.479

Exploitatieresultaat 196.576 192.237

Exploitatierendement 9,4% 9,2%

Alle bedragen zijn afgerond op euro's. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.



 

Interim dividendnota over het vierde kwartaal 2014 

 

 

 

 

Uitgevende instantie: Winkelfonds Duitsland 7 NV 

Kennedyplein 230 

5611 ZT  Eindhoven 

 

 

 

Gerechtigde:   «Bedrijf»«Persoon1» 
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«Postcode» «Plaats» 

«Land» 

 

 

Datum uitbetaling:   27 januari 2015 

 

 

 

 

*) De ingehouden dividendbelasting komt in aanmerking voor volledige 

teruggave/verrekening bij uw aangifte «Soort_belasting» over 2015. 
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