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Eindhoven, 23 januari 2015 

 

 

 

 

Betreft:  Parking Fund Nederland II 

 

 

 

«Aanhef», 

 

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

Fund Nederland II.  

 

 

Algemene informatie Parking Fund Nederland II 

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

parkeergarage en een naastgelegen parkeerterrein die gezamenlijk als enige 

parkeervoorziening dienen voor het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam en de 

naastgelegen Medimall. De parkeergarage is sinds juni 2011 geopend en is voor 30 jaar 

verhuurd aan Q-park. Met 1.773 parkeerplaatsen is het één van de vijf grootste publieke 

parkeergarages in Nederland.  

 

De totale fondsinvestering bedroeg € 21.940.000. Dit bedrag is deels gefinancierd met 

door de participanten bijeengebracht eigen vermogen ad € 9.240.000 en deels met een 

bancaire hypotheeklening bij de Düsseldorfer Hypothekenbank ad € 12.700.000. 

 

 

Exploitatie van de vastgoedportefeuille over het vierde kwartaal 2014 

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

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 € 179.854, 

hetgeen hoger is dan de Prospectus prognose (€ 167.010). 

 

Zoals ook reeds eerder bericht, zijn de rentelasten ten gevolge van het gunstiger 

gefixeerde rentetarief van 3,8% lager dan waarvan in het Prospectus nog werd uitgegaan 

(4,1%). Door de verlaging van de aanslag OZB naar het niveau van de Prospectus 

prognose medio dit jaar, heeft de daaruit voortvloeiende correctie in deze verslagperiode 

evenals in de voorgaande periode een gunstig effect op de exploitatiekosten. Ook de 

overige exploitatielasten liggen in lijn met de Prospectus prognose. Het hieruit 

resulterende exploitatierendement over deze verslagperiode bedraagt 7,8% en ligt 

daarmee boven de Prospectus prognose (7,3%). 

 

 

Winstuitkering over het vierde kwartaal 2014 

Over het vierde kwartaal is een winstuitkering beschikbaar gesteld van € 140 per 

participatie van € 10.000. Dit komt neer op een winstuitkering van 5,6% naar 

tijdsevenredigheid en is in overeenstemming met de prognose voor het jaar 2014. Deze 

winstuitkering zal omstreeks 27 januari aanstaande 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 Prospectus 

gerealiseerd prognose

Opbrengsten € €

Huuropbrengsten 329.446 327.500

Rentebaten liquiditeitsreserve 803 315

Totaal opbrengsten 330.249 327.815

Kosten

Rentekosten (hypothecaire financiering) 120.208 128.284

Groot-/casco-onderhoud en VvE-bijdrage 3.799 3.799

Zakelijke lasten (OZB) en verzekering huurderving 12.881 15.308

Vergoeding technisch, administratief en commercieel vastgoedbeheer 4.942 4.913

Fondskosten 8.566 8.501

Totaal kosten 150.395 160.805

Exploitatieresultaat 179.854 167.010

Exploitatierendement 7,8% 7,3%

Door het gebruik van rendementsmodellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan.


