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VERKORTE BROCHURE
WINKELFONDS 

DUITSLAND 8 NV



INLEIDING

Duitsland is met meer dan 80 miljoen inwoners qua inwoneraan-
tal het grootste land van Europa en kent eveneens de grootste 
economie van Europa. De Duitse winkelmarkt is, wat betreft om-
zet en winkeloppervlak, de grootste in Europa.

Met name de full-service supermarkten en levensmiddelendis-
counters zijn zeer succesvol. Voor de dagelijkse boodschappen 
worden wijkgerichte winkellocaties met ruime parkeergelegen-
heid in de directe nabijheid van woonconcentraties steeds be-
langrijker, aangezien deze gemakkelijk bereikbaar zijn. Winkel-
objecten op wijkgerichte locaties kunnen vanwege de langjarige 
huurcontracten (vaak tot 15 jaar) met doorgaans zeer krediet-
waardige huurders, zoals Edeka, Rewe, Aldi, Lidl, dm en Rossmann, 
een solide belegging met stabiele kasstromen aan beleggers bieden.

Winkelfonds Duitsland 8 NV is het logisch vervolg op de eerder 
succesvol geplaatste Duits winkelfondsen en belegt in twee  
binnenstedelijke winkellocaties. De langjarige huurcontracten 
met grote Duitse (discount-) winkelketens in combinatie met  
de strategische binnenstedelijke ligging aan doorgaande wegen 
en in de directe nabijheid van woonconcentraties, bieden een  
solide rendement/ risicoprofiel.

 Kenmerken van het Fonds:

 ✔ Verwacht gemiddeld Exploitatierendement 8,1%* op jaarbasis

 ✔ Verwacht gemiddeld Direct Rendement 7,0%* per jaar (ná aflossing)

 ✔ Rendementsuitkering per kwartaal

 ✔ Verwachte looptijd 7-10 jaar

 ✔ Totale fondsinvestering € 16.650.000

 ✔ Hypothecaire financiering € 8.750.000 (circa 52,5% van de totale fondsinvestering)

 ✔ Jaarlijkse aflossing hypotheek 1% van de hoofdsom

 ✔ Eigen vermogen € 7.900.000, verdeeld over 1.580 Certificaten van € 5.000

 ✔ Deelname vanaf € 10.000 (exclusief 3% emissiekosten**) 

 ✔ De beoogde looptijd van het Fonds is zeven tot tien jaar

 *)  De waarde van uw belegging kan fluctueren. 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 Certificaat (exclusief Emissiekosten) gedurende de looptijd van het Fonds.

 ** De emissiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet meegenomen in de berekening van het rendement.
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De grootste winkelmarkt van europa

De Duitse winkelmarkt is, wat betreft omzet en winkeloppervlak, 
de grootste winkelmarkt in Europa. Vanwege het zeer selectieve 
en prijsgerichte koopgedrag van de bevolking heeft de afgelopen 
jaren een verschuiving plaatsgevonden van traditionele speciaal-
zaken en traditionele supermarkten naar grootschalige full- 
service supermarkten, levensmiddelendiscounters en andere non-
foodspeciaalzaken en ketens. 

In het algemeen valt te constateren deze retailconcepten zeer suc-
cesvol zijn in de markt. Dit geldt in ieder geval voor full-service 
supermarkten en levensmiddelendiscounters, die zich stap voor 
stap tot wijkwinkelvoorziening voor dagelijkse boodschappen 
(“runshopping”) hebben ontwikkeld. 

Winkels voor dagelijke boodschapen winnen 
terrein

Met name voor de dagelijkse boodschappen worden wijkgerichte 
locaties met ruime parkeergelegenheid in de directe nabijheid 
van woonconcentraties steeds belangrijker, aangezien deze  
gemakkelijk bereikbaar zijn. Naast de voornoemde positieve  
eigenschappen van deze wijkgerichte locaties profiteren de speci-
aalzaakketens tevens van de aanwezigheid van de full-service  
supermarkten en levensmiddelendiscounters die veel consumen-
ten aantrekken.

Aantrekkelijke rendementen met relatief 
laag risicoprofiel

Winkelobjecten op deze wijkgerichte locaties kunnen vanwege de 
langjarige huurcontracten (vaak 10, 12 en 15 jaar) met doorgaans 
zeer kredietwaardige huurders (Edeka, Rewe, Aldi, Lidl, dm, Ross-
mann, et cetera) juist in de huidige marktomstandigheden uit-
stekende kansen en een hoge zekerheid aan beleggers bieden. 
Het is dit type winkelbeleggingen, in de financiering waarvan  
het Fonds (en indirect de Certificaathouder) belegt, dat binnen  
Europese context een defensief risicoprofiel kent, terwijl de aan-
vangsrendementen een aantrekkelijk cashflowrendement genere-
ren. De langjarige huurcontracten met grote Duitse (discount-)
winkelketens in combinatie met de strategische binnenstedelijke 
ligging aan doorgaande wegen en in de directe nabijheid van 
woonconcentraties, bieden een solide rendement/risicoprofiel.

DE DUITSE WINKELMARKT
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Nieuw en langjarig verhuurd

De twee winkelobjecten in Duitsland zijn gelegen in Hamm (deel-
staat Nordrhein-Westfalen) en Trier (deelstaat Rheinland-Pfalz). 
Tot de huurders behoren de grote Duitse winkelketens waaronder 
Edeka, Aldi, dm, Action, Takko en Fressnapf, welke samen circa 
92% van de huurstroom genereren. Beide winkelobjecten zijn  
binnenstedelijk en centraal gelegen op zichtlocaties, zijn goed be-
reikbaar en beschikken over ruime eigen parkeervoorzieningen 
voor de deur. De gemiddelde looptijd van alle huurcontracten bij 
de start van het Fonds bedraagt circa 14 jaar. 

De objecten zijn nieuw. Het in juni 2014 nieuw op te leveren  
winkelcentrum in Trier, met onder andere een Edeka en Aldi  
supermarkt, is gelegen midden in een verzorgingsgebied van circa 
12.000 inwoners, aan een wijkontsluitende weg. De locatie heeft 
een eigen parkeervoorziening met circa 160 parkeerplaatsen.  
De in mei 2014 nieuw op te leveren winkels in Hamm met een 
Action discountmarkt en een Fressnapf dierenspeciaalzaak, zijn 
gelegen in de wijk Hamm-Herringen en maken onderdeel uit van 
het  centrale inkoopgebied voor de wijk Hamm-Herringen. Een 
groot gedeelte van dit centrale inkoopgebied bestaat uit een  
direct tegenover deze twee winkels gelegen nieuw winkelcentrum, 
dat in februari 2013 werd verworven door Winkelfonds Duitsland 
7 NV, eveneens een beleggingsfonds van Holland Immo Group. 
Met de verkoper van beide objecten is overeengekomen dat over 
de periode vanaf de startdatum van het Fonds tot aan latere inge-
bruikname door de huurder(s), het Fonds door de verkoper wordt 
gecompenseerd voor huurderving. Voor deze verplichting tot 
compensatie alsook voor verplichtingen in verband met de af-
bouw van de objecten heeft de verkoper zekerheden gesteld in de 
vorm van bankgaranties of vergelijkbare garanties van een ver-
zekeraar voor het gehele bedrag aan huurderving en het bedrag 
van de koopsom. 

Geen ontwikkelrisico

Het Fonds loopt derhalve geen enkel ontwikkelrisico omdat de 
verkoper/ontwikkelaar de huurderving tot aan oplevering ver-
goedt, terwijl voor deze huurderving en voor de volledige koop-
prijs een bankgarantie of vergelijkbare garantie van een verzeke-
raar als zekerheid wordt afgegeven.

 ✔ Twee nieuwe binnenstedelijke winkelobjecten voor dagelijkse boodschappen in Trier en Hamm  

 ✔ Het onderhoud is tegen een jaarlijkse vergoeding afgekocht 

 ✔ Zeer langlopende huurcontracten (gemiddeld circa 14 jaar)

 ✔  Circa 92% van de huurstroom is afkomstig van grote Duitse winkelketens waaronder Edeka, Aldi, dm, 
Action, Takko en Fressnapf

DE PORTEFEUILLE
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FISCALE ASPECTEN

Het Fonds heeft de status van Fiscale beleggingsinstelling als be-
doeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 
(Fbi-status). Dit houdt in dat de door het Fonds behaalde winst 
niet bij het Fonds wordt belast zolang het Fonds aan de daartoe 
gestelde voorwaarden voldoet.

Een van de belangrijkste kenmerken is dat het Fonds alle winsten 
elk jaar als dividend uitkeert. Hierop wordt in eerste instantie  
15% dividendbelasting ingehouden. De Nederlandse particuliere  
Certificaathouders worden in beginsel belast over de waarde van 
hun Certificaten, de zogenoemde ‘forfaitaire rendementsheffing’ 
van 1,2% (Box 3), ongeacht de hoogte van het ontvangen dividend. 

De door het Fonds ingehouden dividendbelasting wordt door de  
fiscus teruggegeven of verrekend met hun inkomstenbelasting. 
Deelnemende Nederlandse vennootschappen zijn in beginsel aan 
Nederlandse vennootschapsbelasting onderworpen. Op grond 
hiervan is hun nettowinst belast en zijn verliezen aftrekbaar. De 
uitgekeerde dividenden vormen onderdeel van de nettowinst van 
de vennootschappen. De op de dividenduitekering ingehouden 
dividendbelasting wordt door de fiscus teruggegeven of verrekend 
met de vennootschapsbelasting.

Certificaathouders zijn niet onderworpen aan Duitse inkomsten- 
of vennootschapsbelasting voor het houden van Certificaten. Voor 
een uitgebreide toelichting op de fiscale aspecten wordt verwezen 
naar hoofdstuk 7 van de uitgebreide Brochure..
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Winkelfonds Duitsland 8 NV is een beleggingsinstelling, een  
initiatief van Holland Immo Group. Holland Immo Group heeft 
sinds haar oprichting in 2001 inmiddels ruim twaalf jaar ervaring 
en heeft in totaal voor ca. 740 miljoen euro aan fondsen geïni- 
tieerd, verdeeld over 25 fondsen. Hiervan is sinds 2008 in totaal 
zo’n 220 miljoen euro geïnvesteerd in binnenstedelijke Duitse 
winkelcentra voor dagelijkse boodschappen. 

De directie en het (asset) management team bestaat uit professio-
nals met langjarige ervaring op alle facetten van het opzetten en 
beheren van vastgoedbeleggingsfondsen, zoals financieel, fiscaal, 
juridisch, property- en asset-management, investor relations en 
investment reporting. 

Holland Immo Group Beheer BV heeft een vergunning als beheer-
der van en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft), 
waardoor het haar is toegestaan participaties in fondsen ter groot-
te van minder dan 100.000 euro te plaatsen bij het publiek.  
Holland Immo Group en haar fondsen vallen daardoor onder 
doorlopend toezicht van de AFM. Het prospectus van een fonds 
wordt goedgekeurd door de AFM. Holland Immo Group is mede-
initiatiefnemer van de branchevereniging Forumvast (Branche-
vereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten), die thans 
ca. 60% van de markt van aanbieders vertegenwoordigt. Manfred 
Kühl, directievoorzitter van Holland Immo Group,is vice-voorzitter  
van Forumvast.  

De directie van Holland Immo Group BV bestaat uit de volgende 
personen:

DE INITIATIEFNEMER

6

66

mr. M. Kühl mr. T. Kühl

14]  INITIATIEfNEMER EN ZELfREgULERINg

14.1 Initiatiefnemer

Winkelfonds Duitsland 6 NV is een initiatief van Holland Immo 
Group BV (Initiatiefnemer).

Holland Immo Group BV stelt zich ten doel het initiëren van 
beleggingen voor particuliere en institutionele beleggers door 
hen te laten participeren in vastgoedgerelateerde beleggingen 
met een stabiel rendement. De directie van Holland Immo 
Group BV bestaat uit de volgende personen:

mr. M. Kühl, directievoorzitter, voltooide zijn studie Fiscaal 
Recht aan de Katholieke Universiteit Brabant. Werkte ruim tien 
jaar als belastingadviseur bij Arthur Andersen. Specialisatie in 
de onroerend goed transactiepraktijk binnen de Real Estate 
Services Groep van Arthur Andersen alsmede specialist in 
beursgangen en bedrijfsovernames. Doceerde in het opleidings-
traject binnen de Nederlandse Vereniging van Participatiemaat-
schappijen. Begeleidde vanaf medio 1998 als zelfstandig fi scalist 
een groot aantal vastgoedtransacties voor (institutionele) beleggers. 
Bij Holland Immo Group BV gevestigd te Eindhoven is de heer 
Kühl als bestuurder verantwoordelijk voor investeringsanalyses 
en vastgoedfi nanciering alsmede fondsstructurering. Daarnaast 
neemt hij zitting in het bestuur van Holland Immo Group Beheer 
BV gevestigd te Eindhoven, Eagle Beheer BV en Eagle Management 
BV die zijn gevestigd te Valkenswaard, en Holland Immo Group/
Multi Media Park Beheer BV en Holland Immo Group II/Flight 
Forum Beheer BV die zijn gevestigd te Eindhoven. Verder is de 
heer Kühl bestuurder geweest bij Kühl & Partners Mergers & 
Acquisitions BV, welke vennootschap inmiddels is geliquideerd. 
Tot slot is de heer Kühl bestuurslid en vice-voorzitter van 

de branchevereniging voor aanbieders van vastgoedbeleg-
gingsproducten (FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders 
Vastgoedbeleggingsproducten) en lid van de Raad van Advies 
van Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV).

mr. T. Kühl, directeur, voltooide zijn studie Fiscaal Recht aan 
de Katholieke Universiteit Brabant. Werkte ruim tien jaar als 
belastingadviseur, waaronder de laatste jaren bij Ernst & Young 
in de internationale belastingpraktijk en als regiocoördinator 
van de Onroerend Goed Groep in Eindhoven. Was vanaf medio 
1998 als zelfstandig fi scalist betrokken bij een groot aantal 
vastgoedtransacties en vastgoedinitiatieven. Bij Holland Immo 
Group BV is de heer Kühl als bestuurder verantwoordelijk voor 
het fi nanciële en operationele fondsbeheer. Daarnaast neemt 
hij zitting in het bestuur van Holland Immo Group Beheer BV 
gevestigd te Eindhoven. Verder neemt hij zitting in het bestuur 
van Spider Beheer BV en Spider Management BV die zijn 
gevestigd te Valkenswaard, en Holland Immo Group/Multi Media 
Park Beheer BV, Holland Immo Group II/Flight Forum Beheer BV 
en BVA Vastgoed Beheer BV die zijn gevestigd in Eindhoven. Tot 
slot is de heer Kühl bestuurder geweest bij Kühl & Partners Tax 
Consultants BV, welke vennootschap inmiddels is geliquideerd. 

De heren M. Kühl en T. Kühl zijn broers. Naast de heren M. Kühl 
en T. Kühl wordt het management team van Holland Immo 
Group BV gevormd door de heer L.M. Antonis.

L.M. Antonis, was ruim 17 jaar - onder meer als bestuurder - 
verbonden aan Janssen & Tempelaars Groep BV gevestigd te 
Eindhoven (thans onderdeel van Cantos - Malherbe BV, zijnde 
een dochtermaatschappij van ING Groep), een gerenommeerde 

L.M. Antonis
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mr. M. Kühl, directievoorzitter, werkte ruim tien jaar als belas-
tingadviseur bij Arthur Andersen. Specialisatie in de onroerend 
goed transactiepraktijk binnen de Real Estate Services Groep van 
Arthur Andersen alsmede specialist in beursgangen en bedrijfs-
overnames. Doceerde in het opleidingstraject binnen de Neder-
landse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Bij Holland 
Immo Group BV is de heer Kühl als bestuurder verantwoordelijk 
voor investeringsanalyses en vastgoedfinanciering alsmede fonds-
structurering. Daarnaast neemt hij zitting in het bestuur van  
Holland Immo Group Beheer BV gevestigd te Eindhoven. Tenslotte 
is de heer Kühl bestuurslid en vice-voorzitter van de branche- 
vereniging voor aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten 
(FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggings-
producten) en was lid van de Raad van Advies van Stichting 
Transparantie Vastgoedfondsen (STV). 

mr. T. Kühl, directeur, werkte ruim tien jaar als belastingadviseur, 
waaronder de laatste jaren bij Ernst & Young in de internationale 
belastingpraktijk en als regiocoördinator van de Onroerend Goed 
Groep in Eindhoven. Bij Holland Immo Group BV is de heer Kühl 
als bestuurder verantwoordelijk voor het financiële en operatio-
nele fondsbeheer. Daarnaast neemt hij zitting in het bestuur van  
Holland Immo Group Beheer BV gevestigd te Eindhoven. 

Naast de heren M. Kühl en T. Kühl wordt het management team 
van Holland Immo Group BV gevormd door de heer L.M. Antonis.

L.M. Antonis, was ruim zeventien jaar verbonden aan Janssen & 
Tempelaars Groep BV gevestigd te Eindhoven, een gerenommeer-
de organisatie op het gebied van assurantiën en financiële plan-
ning in Zuid-Nederland, waarvan de laatste tien jaar als directeur-
aandeelhouder (sinds 2001 onderdeel van Cantos - Malherbe BV, 
zijnde een dochtermaatschappij van ING Groep). Bij Holland 
Immo Group BV is de heer Antonis verantwoordelijk voor investor 
relations. 



Track record Duitse winkelfondsen  
t/m 30-06-2013

direct fondsrendement

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
(t/m 30 juni)

naam fonds plaatsing fonds volume realisatie prognose realisatie prognose realisatie prognose realisatie prognose realisatie prognose realisatie prognose

Holland Immo Group XVII/
German Retail Fund NV

16-07-08 e 74.263.900 6,2% 6,2% 6,3% 6,3% 6,2% 6,5% 6,5% 6,6% 6,2% 6,7% 5,6% 6,8%

Winkelvastgoedfonds
Duitsland 1 NV

01-04-10 e 12.850.000 - - - - 9,4% 9,4% 9,4% 9,5% 9,5% 9,5% 9,6% 9,6%

Winkelvastgoedfonds
Duitsland 2 NV

15-07-10 e 19.850.000 - - - - 9,3% 9,1% 9,9% 9,8% 10,0% 9,8% 10,1% 9,8%

Winkelvastgoedfonds
Duitsland 3 NV

22-12-10 e 24.625.000 - - - - - - 9,6% 9,4% 9,7% 9,5% 9,8% 9,5%

Winkelvastgoedfonds
Duitsland 4 NV

29-06-11 e 28.285.000 - - - - - - 7,8% 7,7% 8,3% 8,2% 8,3% 8,2%

Winkelvastgoedfonds
Duitsland 5 NV

21-12-11 e 19.300.000 - - - - - - - - 9,1% 8,9% 9,1% 8,7%

Winkelfonds  
Duitsland 6 NV

12-07-12 e 19.410.000 - - - - - - - - 8,9% 8,0% 9,2% 8,5%

Winkelfonds  
Duitsland 7 NV

28-02-13 e 19.310.000 - - - - - - - - - - 9,1% 9,1%

Totaal fondsvolume e 217.893.900

Goedkeuring Prospectus AFM

Het Prospectus van Winkelfonds Duitsland 8 NV is een door de 
AFM goedgekeurd prospectus als bedoeld in artikel 5:2 Wet op  
het financieel toezicht. Het Prospectus is geldig tot sluiting van de  
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inschrijving voor deelname (en uiterlijk tot 12 maanden na het 
uitbrengen van het Prospectus).

Track record Duitse winkelfondsen



Deelname in Winkelfonds Duitsland 8 NV staat open voor natuur-
lijke personen en voor rechtspersonen. U kunt deelnemen met 
participaties van E 5.000 (te vermeerderen met 3% emissiekosten) 
met een minimum van twee.

Het fonds staat nu open voor inschrijving en sluit op 23 januari 
2014. De uitgebreide Brochure met de Verklaring van Deelname 
(inschrijfformulier) is op te vragen bij Holland Immo Group. 
Het prospectus is gepubliceerd op de website van Holland Immo 
group (www.hollandimmogroup.nl).

 ✔ Eigen vermogen 7.900.000

 ✔ Deelnamebedrag per participatie 5.000 (exclusief emissiekosten*) 

 ✔ Aantal participaties 1.580

 *  De emissiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet meegenomen in de berekening van het rendement.

DEELNEMEN IN WINKELFONDS DUITSLAND 8 NV
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BETROKKEN PARTIjEN

Initiatiefnemer
Holland Immo Group BV

Fonds
Winkelfonds Duitsland 8 NV

Beheerder
Holland Immo Group Beheer BV

Stichting Administratiekantoor (St.AK)
Stichting Administratiekantoor Winkelfonds Duitsland 8

Accountant
KPMG Accountants NV

Juridisch adviseur (toezichtrechtelijke aspecten)
Brands Advocaten

Notaris
Deterink advocaten en notarissen

Fiscaal Adviseur
PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV

Financier
WGZ Bank AG

Taxateur
DTZ Zadelhoff VOF

Onderhoud / Technisch beheer
Ten Brinke Asset Management BV
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Holland Immo Group BV

Kennedyplein 230, Eindhoven

Postbus 8734, 5605 LS Eindhoven

t: +31 ( 0) 40 235 26 35

e: info@hollandimmogroup.nl

i: www.hollandimmogroup.nl


