
in samenwerking met

PARKING FUND NEDERLAND II
Vooraankondiging

Voor 30 jaar verhuurd



*)  Enkelvoudige rendementen op jaarbasis. De waarde van uw belegging kan fl uctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Omdat de waarde van de beleggingen zowel kan stijgen als dalen, bestaat het risico dat beleggers minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het beoogde

rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per participatie (exclusief emissiekosten) gedurende de looptijd van het fonds.

Inleiding

Beleggen in openbare parkeergarages was in Nederland tot het 
recente verleden voornamelijk voorbehouden aan institutionele 
beleggers zoals pensioenfondsen. De zeer langlopende huurover-
eenkomsten en stabiele kasstromen maken parkeergarages ook 
voor veel particuliere beleggers tot een interessante aanvulling in 
een beleggingsportefeuille. 

Parking Fund Nederland II zal beleggen in een nieuwe 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 wordt geëxploiteerd door Q-park.

Met circa 1.773 plaatsen is het één van de vijf grootste publieke 
parkeergarages in Nederland. 
Parking Fund Nederland II sluit een nieuw 30-jarig huurcon-
tract met Q-Park. Q-Park is marktleider in Nederland en behoort
Europees gezien tot de top-3 van private parkeerondernemingen. 

Parking Fund Nederland II is het tweede parkeergaragefonds voor 
particuliere beleggers dat Holland Immo Group in samenwerking 
met Adviesgroep Reyersen van Buuren introduceert. Hiermee 
wordt vervolg gegeven aan het succes van het eind 2012 opge-
richte Parking Fund Nederland I, dat veel belangstelling kende en 
volgens prognose rendeert.

             • Deelname vanaf  € 10.000 (exclusief emissiekosten)

             • Verwacht gemiddeld exploitatierendement  8,7%*

             • Verwacht gemiddeld direct rendement (ná afl ossing)  7,0%*

             • Verwacht totaalrendement  9,9%*

             • Rendementsuitkering   per kwartaal

             • Verwachte looptijd   7-10 jaar

             • Totale fondsinvestering  € 21.940.000

             • Eigen vermogen  € 9.240.000

             • Hypothecaire fi nanciering                          € 12.700.000

             • Jaarlijkse afl ossing hypotheek    1,25%



Toenemende mobiliteit
Het economisch sociaal functioneren van onze samenleving is
mede-afhankelijk van mobiliteit. Parkeren is een afgeleide van
mobiliteit en speelt derhalve een belangrijke rol in het dagelijks 
leven.

De afgelopen twintig jaar is de mobiliteit in ons land gegroeid. 
Het autobezit is sinds 1990 gestegen van 5,1 miljoen tot ruim
7,8 miljoen auto’s in 2012 (+53%). Deze trend is het gevolg van een 
sterke inkomensstijging, individualisering, huishoudensverdun-
ning, emancipatie en een toename van tweeverdieners.

Parkeren bij ziekenhuislocaties
In Nederland is steeds meer sprake van een toenemende concen-
tratie van zorgaanbod door middel van fusies en schaalvergroting.
Ziekenhuizen fuseren, worden groter en vormen steeds vaker een 
anker voor het vestigen van andere zorginstellingen in de directe 

nabijheid, zoals zorghotels, huisartsenposten, thuiszorgwinkels en 
apothekers. Bij deze grootschalige voorzieningen worden hoge ei-
sen gesteld ten aanzien van de infrastructuur. De locaties moeten 
goed bereikbaar zijn en dienen over voldoende parkeercapaciteit 
te beschikken.

Voorspelbare kasstromen met een relatief laag risico-
profi el
Parkeergarages worden doorgaans zeer langjarig verhuurd (15 – 
30 jaar), maar in tegenstelling tot de reguliere vastgoedsectoren 
is bij parkeervastgoed niet de huurder de gebruiker, maar is er 
sprake van een parkeerconsument als gebruiker. Parkeergarages 
bieden zo voor beleggers een dubbele zekerheid van inkomsten. 
Als een huurder/exploitant zou vertrekken, blijven de directe par-
keerinkomsten van de garage zelf in stand. Als de locatie goed is, 
blijven er immers mensen parkeren. Hierdoor kennen beleggingen 
in parkeergarages over het algemeen een relatief laag risicoprofi el.

Parkeergarages in Nederland

     •     Toenemend autobezit

     •     Lage conjunctuurgevoeligheid

     •     Voorspelbare kasstromen

     •     Dubbele zekerheid van inkomsten



Het object bestaat uit een openbare parkeergarage (1.773 parkeer-
plaatsen) en een separaat parkeerterrein (99 parkeerplaat-
sen). Het object is de enige parkeervoorziening voor het
Maasstad Ziekenhuis en de naastgelegen Medimall in Rotterdam.
Gezamenlijk vormen zij Zorgboulevard Rotterdam, een uniek 
concept dat een breed aanbod van zorgleveranciers samen- 
brengt in één ‘boulevard’.

Maasstad Ziekenhuis en de Zorgboulevard
Rotterdam
Het Maasstad Ziekenhuis is de nieuwe naam van de in
2000 gefuseerde ziekenhuizen Zuiderziekenhuis en Sint Clara 
Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid. Het Maasstad Ziekenhuis is
sinds 17 mei 2011 gehuisvest op de nieuwe locatie aan de
Zorgboulevard en biedt ruimte aan circa 600 bedden. In 2012 
bezochten circa 490.000 patiënten de poliklinieken, had het
ziekenhuis ongeveer 2.700 mensen in dienst en had het daar-
naast 264 medische specialisten aan zich verbonden. Dit maakt 
het Maasstad Ziekenhuis tot een van de grootste niet-academi-
sche ziekenhuizen in Nederland. 

In totaal bestaat de Zorgboulevard Rotterdam uit 116.000 m² BVO 
met nog een ontwikkelmogelijkheid voor circa 5.000 m² BVO. Het 
Maasstad Ziekenhuis beslaat de grootste ruimte met 80.000 m².
Daarnaast is er de Medimall van 36.000 m² waar de overige

gebruikers zijn gevestigd, zoals een zorghotel, een thuiszorgwin-
kel, verslavingszorg en een huisartsenpost. Tijdens het eerste
exploitatiejaar trok het Ziekenhuis samen met de Medimall al
circa 1,8 miljoen bezoekers.

Parkeergarage
De parkeergarage is sinds juni 2011 geopend en is een van de vijf 
grootste publieke garages in Nederland. De garage is ontworpen 
door Rotterdamse architect C.R. Baart. Door de goede zichtlocatie
vanuit de trein, het ziekenhuis en de Spinozaweg heeft de
architect gekozen voor een modern, opvallend en industrieel
ontwerp.
De vrijstaande parkeergarage ligt naast de Zorgboulevard en
bestaat uit vijf bovengrondse parkeerlagen. Bezoekers lopen 
vanaf de parkeergarage via de Zorgboulevard naar de hoofd-
entree van het ziekenhuis. Ten behoeve van het personeel is de
parkeergarage op de eerste verdieping, via een overdekte loop-
brug, direct met het ziekenhuis verbonden. Het bruto-vloerop-
pervlak van de garage meet circa 51.635 m².

De parkeergarage is destijds nieuw opgeleverd aan de huidige 
eigenaar, Vestia, en wordt sindsdien beheerd door Q-Park. Na 
de verwerving door het Fonds blijft Q-Park de parkeergarage
exploiteren en is daartoe een nieuwe 30-jarige huurovereen-
komst afgesloten. 

Object

     •     Nieuwe parkeergarage (2011)

     •     De exclusieve parkeervoorziening voor het Maasstad Ziekenhuis en de Medimall te Rotterdam

     •     Zeer langlopend huurcontract met Q-park (30 jaar)

     •     Een van de vijf grootste publieke parkeergarages in Nederland



Deelname in Parking Fund Nederland II staat open voor natuur-
lijke personen en voor rechtspersonen. Deelname is mogelijk met 
participaties van € 10.000 (te vermeerderen met emissiekosten*).

De inschrijving start op het moment van uitbrengen van het
prospectus en sluit op 1 november 2013 of zoveel eerder op het 
moment dat op alle beschikbare participaties is ingeschreven. 

De beleggingsbrochure met het inschrijfformulier is op te vragen 
bij Adviesgroep Reyersen van Buuren. Het prospectus zal wor-

den gepubliceerd op de website van Adviesgroep Reyersen van
Buuren (www.reyersen.nl), alsmede op de website van Holland 
Immo Group (www.hollandimmogroup.nl).

Parking Fund Nederland II is een fonds voor gemene rekening. 
Bij Nederlandse particuliere beleggers valt de participatie in
Parking Fund Nederland II voor heffi ng van de inkomstenbelas-
ting in beginsel in Box 3. Nederlandse vennootschappen zijn in 
beginsel onderworpen aan de vennootschapsbelasting naar rato 
van hun deelname.

Parking Fund Nederland II is een initiatief van Holland Immo 
Group BV. Holland Immo Group is een Top-10 aanbieder
van beleggingen in commercieel vastgoed in Nederland en
in Duitsland voor particuliere en institutionele beleggers.
Holland Immo Group is in 2001 opgericht en heeft inmiddels
23 fondsen geïnitieerd met een totaal beleggingsvolume van circa 
€ 720 miljoen. 

De directie en het (asset)management-team bestaan uit professio-
nals met langjarige ervaring op alle facetten van het opzetten en 

beheren van vastgoedbeleggingsfondsen, zoals fi nancieel, fi scaal, 
juridisch, property- en assetmanagement, investor relations en 
investment reporting. 

Holland Immo Group Beheer BV, een 100%-dochtermaatschap-
pij van Holland Immo Group BV, treedt op als beheerder van 
de beleggingsinstelling Parking Fund Nederland II en heeft een 
vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen van 
de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het kader van de Wet 
op het fi nancieel toezicht (Wft).

Deelnemen in Parking Fund Nederland II

*)  De emissiekosten worden volgens de volgende staffel berekend. Bij deelname vanaf € 10.000 tot € 100.000 in het fonds wordt 3,0% van het deelnamebedrag 

in rekening gebracht. Bij deelname vanaf € 100.000 tot € 250.000 wordt 2,0% emissiekosten in rekening gebracht. Bij deelname vanaf € 250.000 wordt

1,0% emissiekosten in rekening gebracht. Voor de bepaling van de hoogte van de inschrijving geldt ieder individueel inschrijfformulier.

Initiatiefnemer

             • Eigen vermogen  € 9.240.000

             • Deelname per participatie € 10.000 (exclusief emissiekosten*)

             • Aantal participaties  924



Geïnteresseerde beleggers worden er uitdrukkelijk op gewezen 
dat deze vooraankondiging niet volledig is en niet alle informa-
tie bevat die van belang is om een afgewogen oordeel te vormen 
over het aanbod tot deelname aan Parking Fund Nederland II.
Hen wordt nadrukkelijk geadviseerd het prospectus zorgvuldig
te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud van het
prospectus. Iedere beslissing omtrent het aanbod dient te zijn
gebaseerd op de bestudering van het gehele prospectus.

Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat
beleggen in het algemeen risico’s met zich meebrengt. Dat geldt 
ook voor het beleggen in Parking Fund Nederland II. De waarde 
van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen en beleggers
dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan 
zij hebben ingelegd. Het prospectus bevat de gegevens die voor 

beleggers noodzakelijk zijn om zich een oordeel te vormen over 
Parking Fund Nederland II en de daaraan verbonden kosten en 
risico’s.

Op deze vooraankondiging is slechts het Nederlandse recht van 
toepassing. Potentiële beleggers kunnen generlei recht aan deze 
vooraankondiging ontlenen. Slechts de inhoud van het prospectus 
is bindend. Niemand is gemachtigd in verband met de plaatsing 
informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in 
het prospectus zijn opgenomen. Deze vooraankondiging houdt 
geen aanbod in van enig fi nancieel instrument of een uitnodiging 
tot het doen van een aanbod tot koop of tot het nemen van enig 
fi nancieel instrument.

Eindhoven, september 2013

Belangrijke informatie

Betrokken partijen

Parking Fund Nederland II is een initiatief van:

Holland Immo Group BV
Kennedyplein 230
5611 ZT  Eindhoven

Postbus 8734
5605 LS  Eindhoven

Telefoon: +31 (0)40 235 26 35
Fax: +31 (0)40 235 26 36

E-mail: info @hollandimmogroup.nl
Website: www.hollandimmogroup.nl

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: 

Adviesgroep Reyersen van Buuren bv
Handelsweg 59C
1181 ZA Amstelveen

Postbus 275
1180 AG Amstelveen

Telefoon: +31 (0)20 643 83 81
Fax: +31 (0)20 645 55 32

E-Mail: info@reyersen.nl
Website: www.reyersen.nl

Accountant
KPMG Accountants NV

Juridisch adviseur (toezichtrechtelijke aspecten)
Brands Advocaten

Fiscaal Adviseur
PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV

Financier
Düsseldorfer Hypothekenbank AG

Acquisitie-adviseur
Dekfordt BV

Taxateur
CBRE Valuation Advisory B.V. 

Begeleiding van de plaatsing van de participaties
door de beheerder
Adviesgroep Reyersen van Buuren bv


