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Eindhoven, 23 januari 2015 

 

 

 

 

Betreft:  Parking Fund Nederland I  

 

 

 

«Aanhef», 

 

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

Fund Nederland I. 

 

 

Algemene informatie Parking Fund Nederland I  

Parking Fund Nederland I is een Fonds voor gemene rekening en belegt in een openbare 

parkeergarage met 345 parkeerplaatsen in Gouda. De parkeergarage is voor 35 jaar 

verhuurd aan Q-Park. Het Fonds is gestart op 19 december 2012. 

 

De totale fondsinvestering bedroeg € 7.660.000. Dit bedrag is deels gefinancierd met 

door de participanten bijeengebracht eigen vermogen ad € 3.100.000 en deels met een 

bancaire hypotheeklening bij de FGH Bank ad € 4.560.000. De rente is voor vijf jaar 

gefixeerd op 3,7%. Gedurende de eerste vijf jaar zal elk jaar 0,5% van de hoofdsom 

worden afgelost.  

 

Exploitatie van de vastgoedportefeuille over het vierde kwartaal 2014 

Gedurende deze verslagperiode verliep de exploitatie volgens de verwachtingen. Het 

object exploiteerde conform prognose. 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 deze 

verslagperiode.  

 



 

Het exploitatieoverzicht sluit met een gerealiseerd exploitatieresultaat van € 59.949, 

hetgeen hoger is dan de Prospectus prognose (€ 54.322). Dit is te danken aan de lagere 

hypotheekrentelasten. Vanaf start van het Fonds kennen de leningcondities voor de 

eerste vijf jaar een substantieel lager rentetarief van 3,7% dan waarvan in het 

Prospectus werd uitgegaan, namelijk 4,3%. Deze lagere rente zal gedurende de eerste 

vijf jaar een blijvend gunstig effect op het exploitatierendement hebben. Zowel de 

huuropbrengsten alsmede de overige exploitatielasten liggen in lijn met de Prospectus 

prognose. Het hieruit resulterende exploitatierendement over deze verslagperiode ligt 

met 7,7% ruim boven de prognose volgens het Prospectus (7,0%). 

 

 

Winstuitkering over het vierde kwartaal 2014 

Over het vierde kwartaal is een winstuitkering beschikbaar gesteld van € 86,25 per 

participatie van € 5.000. Dit komt neer op een winstuitkering van 6,9% naar 

tijdsevenredigheid en is hoger dan waarmee in de Prospectus prognose voor het jaar 

2014 rekening is gehouden (6,3%). Deze winstuitkering zal omstreeks 27 januari a.s. 

aan u worden uitbetaald en kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

Uitkering per 

participatie 

Aantal participaties Winstuitkering 

€ «Per_participatie» «Aantal_participaties» € «Bedrag» 

 

Indien u nadere toelichting wenst en/of vragen heeft 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 

 

 Analyse exploitatierendement over het 4
e
 kwartaal 2014 actueel Prospectus

prognose

Opbrengsten € €

Huuropbrengsten 115.598 115.093

Rentebaten liquiditeitsreserve 78 143

Totaal opbrengsten 115.676 115.237

Kosten

Rentelasten (hypothecaire financiering) 41.889 48.683

Groot-/casco-onderhoud en VvE-bijdrage 1.932 1.957

Zakelijke lasten (OZB) en verzekering huurderving 5.896 4.374

Vergoeding technisch, administratief en commercieel vastgoedbeheer 1.734 1.726

Fondskosten 4.277 4.175

Totaal kosten 55.727 60.915

Exploitatieresultaat 59.949 54.322

Exploitatierendement 7,7% 7,0%

Door het gebruik van rendementsmodellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan.


