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VOORWOORD

Deze vastgoedbrochure bevat uitgebreide informa-
tie over de door Holland Immo Group XI/Retail 
Residential Fund CV geselecteerde winkel- en 
woningbeleggingen inclusief de geprognosticeerde 
opbrengsten, kosten en rendementen van dit fonds, 
alsmede de informatie over de voorwaarden van 
hypothecaire financiering. In het prospectus van 
Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund 
CV wordt verwezen naar deze vastgoedbrochure 
omdat ten tijde van de aanvraag van de vergunning 
in het kader van de Wet toezicht beleggingsinstel-
lingen (Wtb) bij de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) de concrete vastgoedportefeuille nog niet 
was bepaald. Deze vastgoedbrochure geeft een 
concretisering van het beleggingsbeleid zoals ver-
woord in het prospectus. Aangezien het beleg-
gingsbeleid van Holland Immo Group XI/Retail 
Residential Fund CV is ingegeven door de huidige 
en verwachte marktomstandigheden binnen de 
Nederlandse vastgoedmarkt, zal de beschrijving 

van de geselecteerde vastgoedobjecten worden 
ingeleid door een beknopte weergave van de vast-
goedmarktanalyse zoals uitgebreider beschreven 
in het prospectus. Het beleggingsbeleid is gericht 
op een gunstige spreiding van de vastgoedporte-
feuille, zowel categoriaal als geografisch, teneinde 
een optimaal risicorendementprofiel binnen de 
vastgoedportefeuille te creëren. Gekozen is dan 
ook voor een mix van kwalitatief goede woning- en 
winkelbeleggingen aangezien beide categorieën 
vastgoed in het algemeen het laagste risicoprofiel 
kennen van alle categorieën vastgoed. Na deze 
marktanalyse volgt een gedetailleerde beschrijving 
van de vastgoedportefeuille en de daarmee samen-
hangende rendementsprognoses. Holland Immo 
Group is ervan overtuigd dat de in deze vastgoed-
portefeuille gerealiseerde spreiding de meest gun-
stige uitgangspunten biedt voor een solide en goed 
renderende vastgoedbelegging.
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2. KENMERKEN VAN HET BELEGGINGSFONDS

   Gespreide belegging in 3 winkelcentra met ca. 60 winkelunits in Almelo, Amersfoort en 
Amsterdam en 215 woningen in Alblasserdam, Didam, Dongen, Eibergen, Enschede, 
Eygelshoven, Geleen, Kaatsheuvel, Oirschot, Roermond, Schiedam en Schijndel;

  De totale koopsom bedraagt € 74.800.000,- kosten koper (k.k.);

  De koopsom voor de woningen komt overeen met ca. 82% van de waarde bij vrije verkoop;

   Mutatiegraad woningen (jaarlijkse verkoop) gemiddeld 7% per jaar  
(plus 2% gedurende het eerste halfjaar);

  Totale fondsinvestering bedraagt ca. € 85.832.000,-;

  Hypothecaire financiering bedraagt ca. € 61.832.000,-;

   Commanditair kapitaal € 24.000.000,- verdeeld over 1.600 Participaties van € 15.000,-  
elk (exclusief 3% emissiekosten); 

   De hypothecaire lening kent drie rentefixatieperioden van resp. 3 jaar (ca. 20% van de 
hoofdsom), 5 jaar (50% van de hoofdsom) en 7 jaar (ca. 30% van de hoofdsom);

   De hypotheekrente loopt op van gemiddeld ca. 4,25% in 2005 naar de rekenrente van 5% in 
2012. De rekenrente na de rentefixatieperioden is 5%;

   De aflossing op de winkelfinanciering is 1,5% vanaf het tweede jaar  
(geen aflossing in het eerste jaar);

   De aflossing op de woningfinanciering zal plaatsvinden uit verkoop van woningen  
met een bedrag gelijk aan de kostprijs plus directe aankoopkosten;

   Gemiddeld totaal cashflow rendement ca. 10,9%* op jaarbasis (inclusief verkoopresultaat 
vrijgekomen woningen en resterende portefeuille na 10 jaar);

   Gemiddelde winstuitkering uit exploitatie ca. 7,6%* (exclusief rendement uit verkoop 
resterende portefeuille na 10 jaar). Winstuitkering 6,0%* vanaf het eerste jaar en stijgend  
tot 9,6%* in het tiende jaar, uitkering daarvan geschiedt tweemaal per jaar;

   Fiscale (vermogensrendements-)heffing (Box III) van 1,2% over de waarde van  
het geïnvesteerde eigen vermogen;

   Het fonds heeft een vergunning onder de Wet toezicht beleggingsinstellingen.  
Derhalve staan het fonds, de Beheerder en Bewaarder onder toezicht van de  
Autoriteit Financiële Markten.

*)    Deze prognoses zijn gebaseerd op een looptijd van tien jaar. De waarde van uw belegging kan fluctueren.  
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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JURIDISCHE STRUCTUUR

50%50%

Beheerovereenkomst

Bewaarovereenkomst

100%

50% 50%

Economische eigendom

* Onderdeel van Bank Insinger de Beaufort NV

Juridische eigendom

HOLLAND IMMO GROUP
INSINGER DE BEAUFORT BEHEER BV 

(Beheerder)

HOLLAND IMMO GROUP XI / 
RETAIL RESIDENTIAL FUND BV

(Beherend Vennoot)

HOLLAND IMMO GROUP BV

Initiatiefnemer
GIM VASTGOED MANAGEMENT BV*

Mede-initiatiefnemer

STICHTING BEWAARDER 
HOLLAND IMMO GROUP XI /
RETAIL RESIDENTIAL FUND

(Bewaarder)

HOLLAND IMMO GROUP XI / 
RETAIL RESIDENTIAL FUND CV

Commanditaire Vennoten
(Participanten)

Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund 
CV is een samenwerkingsverband in de vorm 
van een commanditaire vennootschap waarbij 
de participanten (als commanditaire vennoten) 
kapitaal in de gemeenschap inbrengen met als doel 
een gezamenlijk voordeel te behalen. 

Onderstaand is de juridische structuur weerge-
geven. Meer informatie omtrent de juridische 
structuur staat in het prospectus van Holland Immo 
Group XI/ Retail Residential Fund CV hoofdstuk 6 
Juridische Structuur.

Vastgoedportefeuille
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 3. BELEGGEN IN VASTGOED IN NEDERLAND

Dit onderdeel bevat een beknopte weergave 
van de meer uitgebreide marktanalyse in het  

Prospectus van Holland Immo Group XI/  
Retail Residential Fund CV.

HUIDIGE ONTWIKKELINGEN OP DE NEDERLANDSE VASTGOEDBELEGGINGSMARK

De Nederlandse vastgoedmarkt is door de gunstige 
economische ontwikkelingen de afgelopen jaren 
sterk gegroeid. Sinds 2001 stagneert de economische 
groei met in 2003 een krimp van 0,75%. Voor 2004 
is de groei uitgekomen op 1,3%, terwijl voor 2005 
en 2006 uitgegaan wordt van een groei van 1,5%1 

respectievelijk 2,25%. Het consumentenvertrou-
wen heeft daar mede onder te lijden gehad maar 
vertoont volgens recente cijfers van het CBS2 weer 
een stijgende tendens en is in april 2005 gestegen 
naar het hoogste niveau sinds juli 20033.

De vraag bij beleggers naar kwalitatief goede vast-
goedbeleggingsobjecten is groot; zowel van de kant 
van de institutionele beleggers als van de kant van 
buitenlandse vastgoedfondsen en particulieren. In 

2004 werd in totaal voor € 4,4 miljard geïnvesteerd 
in nieuw vastgoed (exclusief woningen en particu-
liere investeerders), een stijging van ruim 50% en 
het hoogste niveau ooit. Buitenlandse investeerders, 
vooral Duitse open-end fondsen, zijn nog steeds 
vooral geïnteresseerd in kantoorruimte. Nederland-
se beleggers hadden in 2004 duidelijk voorkeur voor 
winkelvastgoed. Gezien de te behalen rendementen 
en de lage rente is ook in 2005 een blijvende vraag 
naar vastgoed te verwachten. Het geringe aanbod 
aan goede beleggingsobjecten zal in 2005 aanlei-
ding kunnen geven tot verdere waardestijging van 
bestaande vastgoedbeleggingen. Dit betekent een 
daling van het bruto aanvangsrendement bij aan-
koop. Op minder aantrekkelijke locaties staan deze 
aanvangsrendementen juist onder opwaartse druk4.

HUIDIGE ONTWIKKELINGEN OP DE NEDERLANDSE WONINGMARKT

De woningmarkt is ook in 2004 een stabiel 
beleggingssegment gebleken. Ondanks de relatief 
zwakke economie is het aantal verkochte wonin-
gen gestegen, evenals de prijzen die over 2004 met 

gemiddeld 2,5% zijn gestegen5. De prijsstijging 
per kwartaal van alle categorieën woningen in de  
periode 1995 tot en met het vierde kwartaal van 
2004 ziet er als volgt uit:
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1   Centraal Economisch Plan 2004 (Centraal Planbureau)
2    bron: Centraal Bureau voor Statistiek, kernindicatoren

3   bron: Centraal Bureau voor Statistiek, kernindicatoren
 4   bron: FGH Vastgoedbericht 2005

 5   bron: NVM cijfers vierde kwartaal 2004
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Vanaf 2002 verloopt deze stijging met ca. 4,6% 
minder snel dan in voorgaande jaren. Dit is onder 
andere te verklaren uit het consumentenvertrouwen. 
De prijs van de gemiddelde koopwoning in Neder-
land in 2004 steeg met 2,5% op jaarbasis. De NVM 
geeft aan dat het voor 2005 een prijsontwikkeling 
van iets boven het inflatieniveau verwacht. 

Recentelijk heeft de Vereniging Eigen Huis een 
consumentenonderzoek6 laten verrichten naar 
stemming van consumenten op de woningmarkt. 
De marktindicator is de afgelopen vier kwartalen 
gestegen van 91 naar 97 en is daarmee nagenoeg 
neutraal (=100). Toename van de indicator is vooral 
gebaseerd op de lage rente en de gunstige rente-
vooruitzichten; het stabiele prijsniveau van wonin-
gen en de huurstijgingen van huurwoningen zijn de 
twee andere belangrijke punten die de stemming op 
de koopwoningmarkt positief beïnvloeden.

De woningproductie is al jarenlang een probleem. 
Hierdoor wordt de woningmarkt gekenmerkt door 
een structurele mismatch tussen vraag en aanbod, 
zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin.  
De woningproductie blijft op een te laag niveau7 
waardoor het tekort in de periode 2002-2005 zal 
oplopen van 166.000 naar 200.000 woningen. 
Vooral starters op de woningmarkt zijn de dupe van 
de krapte op de woningmarkt en zij hebben grote 
moeite met het vinden van betaalbare huisvesting. 
De vraag naar goedkope woningen (tot € 200.000,-)  
blijft dan ook onveranderd hoog.

Om de nieuwbouwproductie te stimuleren, heeft 
de minister van VROM een aantal voorstellen 
ingediend die de impasse moeten doorbreken.  
De NVM heeft ernstige twijfels of de recentelijk 
door het Ministerie van VROM aankondigde plan-

nen om de woningbouw een kwalitatieve en kwanti-
tatieve impuls te geven, in de praktijk haalbaar zullen 
zijn8. Door het aantal (eenpersoons)huishoudens in 
Nederland dat volgens het CBS9 tot 2035 met ca.  
1 miljoen zal toenemen, zal de vraag naar woningen 
uit dit segment nog verder toenemen.

Een beperking van de aftrek van hypotheekrente 
kan van invloed zijn op de woningmarkt in het al-
gemeen en op het rendement uit de verkoop van 
woningen in het bijzonder. Hoewel de discussie 
over de aftrek van hypotheekrente nog op gang 
moet komen10, wordt er over het algemeen vanuit 
gegaan dat een beperking of -op termijn- een alge-
hele afschaffing van de aftrek een generatiekwestie 
zal zijn. Daarbij zullen met name voor de goed-
kopere woningen (de lagere inkomens) voldoende 
flankerende (fiscale) maatregelen moeten worden 
genomen teneinde negatieve koopkrachteffecten 
te neutraliseren en economische schokeffecten te 
voorkomen11. Daardoor zullen mogelijke negatieve 
effecten op de woningmarkt (in het bijzonder in het 
goedkopere segment) voorkomen kunnen worden, 
hetgeen vanuit politiek-electoraal oogpunt een be-
langrijke rol zal spelen. 

Ook op de huurwoningmarkt bestaat al jaren een 
tekort aan vooral woningen in maandhuursegment 
tussen € 400,- en € 600,-. Wachttijden voor wonin-
gen in deze prijsklasse zijn nog steeds zeer groot12. 

De woningen waarin zal worden belegd, vallen na-
genoeg allemaal (meer dan 95%) in het niet-gelibe-
raliseerde segment. Met ingang van 1 juli 2005 zul-
len deze huurprijzen mogen stijgen met maximaal 
de inflatie van het voorafgaande jaar vermeerderd 
met een opslag van 1,5% in 2005, 1,5% in 2006, 
2,5% in 2007, 2,5% in 2008 en 3,0% in 2009. 

Bron: CBS, CPB

Mrt. 05

1,8%

Jan. 05

1,5%

Feb. 05 

1,6%

2002

3,3%

2003

2,1%

2004 

1,2%

Inflatie

CPI alle huishoudens

6     bron: VEH, Eigen Huis Marktindicator 12 april 2005
7     bron: CBS Persbericht 25 februari 2005
8     NVM persbericht 21 september 2004
9     Bron: VGM 22 februari 2005 (inzake CBS cijfers)

10     Zie onder andere het vakblad voor economen ESB van 11 maart 2005
11     Zie Prof. Leo Stevens, FD 31 maart 2005
12     bron: NVM persbericht 13 januari 2005

 

De maximale huurverhoging voor het grootste deel 
van de huurwoningen, zoals hierboven omschreven, 
bedraagt per 1 juli 2005 2,7%. De komende jaren 
zullen naar verwachting grotere huurverhogingen 
zijn toegestaan, uitgaande van een licht stijgende 

inflatie en uitgaande van de hiervoor vermelde  
opslagpercentages boven het inflatieniveau. De 
huurverhoging per 1 juli 2005 bedraagt 4% voor de 
woningen in de portefeuille die geliberaliseerd zijn.
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HUIDIGE ONTWIKKELINGEN OP DE NEDERLANDSE WINKELMARKT

De winkelmarkt in Nederland is volop in bewe-
ging. Werd de markt traditioneel overheerst door 
Nederlandse partijen, zo zorgen buitenlandse re-
tailers thans voor steeds meer concurrentie bij de 
vraag naar goede winkellocaties. Naast belangrijke 
grootwinkelbedrijven van Nederlandse origine 
zoals Albert Heijn, Blokker en C&A, treden thans 
steeds meer buitenlandse retailers als H&M en Zara 
op de voorgrond, evenals het Duitse Mediamarkt13. 
Ondanks de dalende bestedingen in de detailhan-
del blijft de winkelmarkt zich stabiel ontwikkelen 
met een hoge opname in 2004 van winkelvastgoed 
door (groot)winkelbedrijven van ca. 700.000 m2.  
Een belangrijk kenmerk van de winkelmarkt is het 
streven van grootwinkelbedrijven naar schaalvergro-
ting en behoud van marktaandeel. Veel retailketens 
hebben ondanks de lagere consumentenbestedingen 
continu behoefte aan kwalitatief goede winkelunits. 
De vraag naar winkelruimte blijft voor A- en B-

locaties dan ook in de meeste winkelsteden goed14.  
De verwachting is dat door het hoge innovatieve 
karakter van retailformules met name binnenstede-
lijke winkellocaties voor retailketens belangrijker 
zullen worden en de huurprijzen zich stabiel zullen 
blijven ontwikkelen. Het A-1 winkelbestand kent 
nauwelijks (structurele) leegstand, terwijl huurprij-
zen van de belangrijkste winkelstraten een relatief 
hoge prijsstijging hebben getoond15.

De economische malaise heeft voor het winkel-
segment minder ernstige gevolgen gehad dan voor 
bijvoorbeeld de kantoor- of bedrijfsruimtemarkt. 
Het aanbod van beschikbare winkelmeters is niet 
buitensporig hoog en de opname heeft zich, mede 
door toedoen van ontwikkelingen in de supermarkt-
branche en blijvende krapte in de kernwinkelgebie-
den van steden, goed weten te handhaven16.

ALGEMENE KENMERKEN VASTGOEDPORTEFEUILLE 

Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund 
CV streeft naar een optimale spreiding binnen de 
beleggingsportefeuille, enerzijds categoriaal tussen 
winkel- en woningvastgoed, anderzijds geografisch 
binnen het winkel- respectievelijk woningvastgoed. 
Kwalitatief hoogwaardige winkelbeleggingen als-
ook woningbeleggingen in het segment waarin het 
fonds belegt, zijn in het verleden minder gevoelig 
gebleken voor economische fluctuaties dan bijvoor-
beeld kantoorbeleggingen.

De waarden van de winkel- en woningbeleggingen 
zijn t.b.v. de financiering door Bouwfonds Property 
Finance BV (onderdeel van ABN AMRO Bank NV) 
getaxeerd door onafhankelijke taxateurs. De taxa-
ties zijn uitgevoerd door Nanninga Taconis BV en 
Boer Hartog Hooft, beide gevestigd te Amsterdam 
en experts op het gebied van winkel- respectievelijk 
winkel- en woningtaxaties.

De woningen zijn gekocht in verhuurde staat en 
vallen in het maandhuursegment van € 400,- tot  
€ 600,- hetgeen een categorie woningen is waar 
een structureel tekort aan bestaat. Dit tekort zal, 
gezien de verwachte, te lage, oplevering van nieu-
we woningen in dit segment, naar verwachting de 

komende tijd niet structureel worden opgelost als 
gevolg van een grote toestroom van jonge één-, 
tweeverdieners en starters. Ondanks de aangekon-
digde overheidsmaatregelen ter bevordering van de 
woningbouwproductie, is de verwachting dat hier-
van in de praktijk op de middellange termijn geen 
noemswaardig effect op de schaarste aan woningen 
in dit segment zal uitgaan. De waarde in verhuur-
de staat bedraagt in de huidige vastgoedmarkt bij 
woningen in dit segment doorgaans 75% tot 85% 
van de waarde in lege staat (vrije verkoopwaarde), 
terwijl beleggers recentelijk zelfs bereid waren tot 
90% te gaan. Na beëindiging van huurcontracten 
kan worden overgegaan tot verkoop van de wo-
ningen, teneinde dit waardeverschil te realiseren.  
De woningen van Holland Immo Group XI/ 
Retail Residential Fund CV worden aangekocht 
voor gemiddeld 82% van de waarde in onverhuurde 
staat.

13     bron: Nieuw commercieel vastgoed in Nederland 2004
14     bron: FGH Vastgoedbericht 2005
15     bron: FGH Vastgoedbericht 2004
16     bron: FGH Vastgoedbericht 2004
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DUE DILIGENCE ONDERZOEK

Holland Immo Group heeft zich bij de aankoop 
van de objecten laten bijstaan door WPM Planont-
wikkeling (hierna: WPM), onderdeel van WPM 
Groep te ’s-Hertogenbosch (met nevenvestigingen 
in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Gronin-
gen). WPM heeft het due diligence onderzoek uit-
gevoerd. De objecten zijn door WPM beoordeeld 
op bouwtechnisch, juridisch, financieel en commer-
cieel gebied.

Onderdeel van het due diligence onderzoek is te-
vens de beoordeling van de huren van de winkel-
centra door de taxateurs. Indien het huurniveau bij 
aankoop te hoog is, kan dit bij expiratie mogelijk tot 
neerwaartse huurprijsaanpassing leiden. Indien het  
huurniveau lager is dan het markthuurniveau geeft 
dit de mogelijkheid bij verlenging van het huur-
contract de huur naar het hogere marktniveau te 
brengen. De taxaties hebben uitgewezen dat de hui-
dige huurinkomsten van de drie winkelcentra zich 
gemiddeld op een marktconform niveau bevinden.
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 4. DE VASTGOEDPORTEFEUILLE

Locatie

Almelo 

“De Havenpassage”

Amersfoort 

“De Nieuwe Hof”

Amsterdam 

“Buikslotermeerplein”

Belangrijkste Huurders

o.a. Ahold, Bruna, C&A, Multivlaai,  Postkantoor, Randstad, Adecco,  

Content en Unique.

o.a. Blokker, Schuitema/C1000, Bruna en Stichting thuiszorg Eemland.

o.a. Rabobank, D-Reizen, Creijf’s Beheer BV, Wibra, Agis zorgverzekering  

en Nederlands instituut voor liften (kantoor).

Aantal eenheden

19 winkels en 

216 parkeerplaatsen

21 winkels en 

144 parkeerplaatsen

21 winkels en 1 boven-

liggende kantoorlaag

De totale bruto jaarhuur, koopprijs en taxatiewaar-
den van alle winkels en woningen kunnen als volgt 
worden samengevat:

Locatie

Almelo

Amersfoort

Amsterdam

Totaal winkels

Woningen

Totaal

Koopprijs k.k. 

€ 19.440.000,-

€ 11.460.000,-

€ 15.700.000,-

€ 46.600.000,-

€ 28.200.000,-

€ 74.800.000,-

Bruto aanvangshuur  

op jaarbasis

€ 1.450.000,- 

€    852.226,-

€ 1.101.749,-

€ 3.403.975,- (winkels)

€ 1.410.995,-

€ 4.814.970,- 

(winkels + woningen)

Getaxeerde beleggingswaarde

€ 19.210.000,-

€ 11.800.000,-

€ 15.290.000,-

€  46.300.000,-

€  28.220.000,-

€  74.520.000,-

De woningportefeuille van het fonds bestaat uit 133 
eengezinswoningen en 82 appartementen verspreid 
over 12 locaties te weten: Alblasserdam, Didam, 

Dongen, Eibergen, Enschede, Eygelshoven, Geleen, 
Kaatsheuvel, Oirschot, Roermond, Schiedam en 
Schijndel. De verdeling ziet er als volgt uit:

Locatie

Alblasserdam

Didam

Dongen

Eibergen

Enschede

Eygelshoven

Geleen

Kaatsheuvel

Oirschot

Roermond

Schiedam

Schijndel

Aantal eenheden

8 woningen

15 woningen

28 woningen

9 woningen

13 woningen

6 woningen

21 woningen

12 woningen

11 woningen en 7 appartementen

21 appartementen

54 appartementen

10 woningen

De winkelportefeuille van het fonds bestaat uit 3 
winkelcentra in Almelo, Amersfoort en Amsterdam. 
De belegging in Amsterdam maakt ca. 10% uit  

van het totale winkelcentrum “Boven ’t IJ” in 
Amsterdam-Noord. 
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DIDAM

ROERMOND

ALBLASSERDAM

ALMELO

AMERSFOORT

AMSTERDAM

DONGEN

EIBERGEN

ENSCHEDE

OIRSCHOT

KAATSHEUVEL

SCHIJNDEL

SCHIEDAM

EYGELSHOVEN

GELEEN
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DE WONINGPORTEFEUILLE

KAATSHEUVEL

Deze woningportefeuille bestaat uit 12 woningen 
gelegen in Kaatsheuvel aan de drie straten Aa, Mark 
en Dintel. De opzet van de wijk waarin de woningen 
staan, is ruim en er staan overwegend eengezinswo-
ningen. Daarnaast is een combinatie aanwezig van 
rijtjeshuizen, twee-onder-één kappers en een heel 
klein aandeel meergezinswoningen.

Kaatsheuvel is onderdeel van de gemeente Loon op 
Zand. Deze gemeente ligt in het groene hart van 
Brabant tussen de grote steden Tilburg en ’s-Herto-
genbosch, welke vanuit de buurt uitstekend bereik-
baar zijn via de provinciale Midden-Brabantweg. 

School- en speelvoorzieningen zijn aanwezig in de 
directe omgeving. Het centrum van Kaatsheuvel 
ligt op ongeveer 1.500 meter en voorziet in alle da-
gelijkse behoeften. 
Zowel inwoners als recreanten en toeristen genie-
ten van de omgeving. Zo heeft de gemeente binnen 
haar grenzen het nationaal park De Loonse en Dru-
nense Duinen, dat met een oppervlakte van 3200 
hectare bestaat uit uitgestrekte bossen. Bovendien 
bevindt zich hier de grootste zandverstuiving van 
Europa. Daarnaast komen velen af op de attractie 
de Efteling. Dit sprookjesachtig mooie familiepark 
is tot ver buiten de landsgrenzen bekend en trekt 
jaarlijks miljoenen bezoekers.

Kerngegevens Kaatsheuvel

Aantal tussenwoningen

Aantal hoek/eindwoningen

Aantal kamers

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Huurprijs maand 

(excl. stook + service)

Verkoopprijzen (“Leegwaarde”)

10

2

4

1988

ca. 86 m2

ca. € 530 - € 600

€ 175.000 - € 187.500
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ALBLASSERDAM

De portefeuille van Alblasserdam is opgebouwd uit 
8 woningen uit 1986 in de straten Grondel, Zeelt 
en Blokweerweg. De wijk bestaat voor ca. 62% uit 
eengezinswoningen  en een deel uit meergezinswo-
ningen, welke voornamelijk uit middelhoogbouw 
bestaan (tot 4 bouwlagen). De wijk is ruim opgezet 
en er is duidelijk oog voor differentiatie geweest. 
De wijk ligt ten noorden van het centrum van Al-
blasserdam, dichtbij de rand van het dorp. Zowel 
het buitengebied als het centrum, op 1.500 meter 
afstand, zijn goed bereikbaar. Sportvoorzieningen 
zijn aanwezig in de directe omgeving. 

Alblasserdam is mede onderdeel van de Drechtste-
den (Hendrik-Ido-Ambacht, ‘s-Gravendeel, Dor-
drecht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) 
en ligt in het zuidelijke gedeelte van de provincie 
Zuid-Holland. Samen vormen de Drechtsteden een 
sterk verband door o.a. hun ligging in het zuiden 

van de Randstad. In totaal wonen er ruim 266.000 
mensen en in omvang zijn de Drechtsteden de vier-
de stad van Nederland.

De zeven Drechtsteden zijn een uniek knooppunt 
van water, spoor en wegen (w.o. A15 en A16) in 
de verbinding tussen Rotterdam en Breda en bieden 
een unieke combinatie: een regionaal centrum (Dor-
drecht) met een prettige, historische binnenstad 
gekoppeld aan de onmiddellijke nabijheid van zeer 
waardevolle landschappen zoals de Alblasserwaard, 
de Hoekse Waard en de Biesbosch. Daarnaast heb-
ben de Drechtsteden een goede uitgangspositie en 
ontwikkelingsmogelijkheden op economisch ge-
bied, met name voor wat betreft de scheepsbouw en 
-reparatie, grond-, weg- en waterbouw, logistiek en 
aanverwante bedrijvigheid.

Kerngegevens Alblasserdam

Aantal tussenwoningen

Aantal hoek/eindwoningen

Aantal kamers

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Huurprijs maand 

(excl. stook + service)

Verkoopprijzen (“Leegwaarde”)

6

2

4

1986

ca. 83 m2

ca. € 540 - € 600

€ 175.000 - € 185.000
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DIDAM

De 15 woningen in deze portefeuille zijn gebouwd 
in 1988 en bevinden zich in de Sperwerstraat in 
Didam-Zuid, gelegen aan de rand van het dorp. De 
wijk is ruim opgezet en bestaat louter uit eengezins-
woningen. Dit is ook het geval in de directe omge-
ving van de wijk. Het centrum van Didam voorziet 
in alle dagelijkse en niet-dagelijkse voorzieningen. 
Didam maakt samen met de gemeente Bergh onder-

deel uit van de gemeente Montferland; gelegen op 
een zeer interessant punt op de grens met Duits-
land. Montferland is een groene gemeente die staat 
voor de vitaliteit en eigenheid van haar kernen en 
het waarborgen van het landelijke karakter van het 
gebied tussen het knooppunt Arnhem, Nijmegen en 
Doetinchem. Toerisme en recreatie vormen samen 
met de landbouw en overige in het groene profiel 
passende bedrijvigheid de economische basis voor 
de gemeente. Het aantal inwoners van Montferland 
bedraagt ca. 35.000, waarvan ca. 16.000 in Didam.
Alle aandacht zal zich de komende tijd bewegen in 
het krachtenveld van natuur en landschap, recreatie, 
industrie en infrastructuur en internationale verbin-
dingen. Kortom een geweldige uitdaging voor de 
politiek, het bestuur de ambtelijke organisatie maar 
zeker ook voor de burgers.

Kerngegevens Didam

Aantal tussenwoningen

Aantal hoek/eindwoningen

Aantal kamers

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Huurprijs maand 

(excl. stook + service)

Verkoopprijzen (“Leegwaarde”)

10

5

4

1988

ca. 110 m2

ca. € 545 - € 585

€ 165.000 - € 170.000
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DONGEN

De portefeuille bestaat uit 28 eengezinswoningen 
uit 1987 verdeeld over vier straten; Hof, Meerkoet-
hof, Roerdomphof en Pruimengaarde. De woningen 
zijn gelegen in de wijk de Biezen in het Noordoos-
ten van Dongen. Het centrum, gelegen op 1.500 
meter, voorziet in alle dagelijkse behoeften. De 

wijk de Biezen is gebouwd in de jaren tachtig en 
heeft een ruime opzet met daarin veel ruimte voor 
groen en waterpartijen. In de wijk staan bijna alleen 
eengezinswoningen; zowel vrijstaand, twee-onder-
één kappers als rijtjeshuizen. In de wijk zijn allerlei 
onderwijs- speel- en sportvoorzieningen aanwezig. 
De gemeente Dongen telt ruim 25.000 inwoners en 
ligt in Midden-Brabant nabij Breda en Tilburg. 

Er zijn aansluitingen op de snelwegen: A27 (Utrecht-
Breda), A58 (Eindhoven-Tilburg-Breda-Antwerpen 
via de A16) en A59 (’s-Hertogenbosch aansluiting 
A16). Het dorp is ook over water te bereiken via 
het Wilhelminakanaal. Busdiensten zorgen voor 
een goed geregeld personenvervoer van en naar de 
NS-stations in Breda en Tilburg. Op korte afstand 
bevindt zich het NS-station in Rijen. Ooit was 
Dongen het meest langgerekte dorp van Nederland; 
de gemeente is gegroeid uit twee kernen - rond de 
Heuvel en de Kerkstraat - en een ontginningsas. De 
ontginningsas is het lint van waaruit de omliggende 
grond is ontgonnen en bebouwd. Dongen heeft een 
uniek natuurgebied in de bebouwde kom, de zand-
verstuiving De Bergen. Dit gebied vormde vroeger 
een geheel met de Loonse en Drunense Duinen.

Kerngegevens Dongen

Aantal tussenwoningen

Aantal hoek/eindwoningen

Aantal kamers

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Huurprijs maand 

(excl. stook + service)

Verkoopprijzen (“Leegwaarde”)

23

5

4

1987

ca. 92 - 104 m2

ca. € 540 - € 565

€ 182.500 - € 187.500
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EIBERGEN

De 9 aangekochte woningen zijn gebouwd in 1988 
en liggen in de wijk Centrum-Oost in Eibergen. De 
wijk is ruim van opzet en is gebouwd in het einde 
van de jaren tachtig. Er bevinden zich louter een-

gezinswoningen in de wijk. Het complex zelf ligt 
in een carré vorm. Voor de dagelijkse voorzienin-
gen kan de wijk vertrouwen op het centrum van Ei-
bergen en in de directe omgeving zijn scholen en 
speelveldjes aanwezig. Het centrum heeft een re-
cent heringericht winkelgebied met fraai plaveisel 
en smaakvol straatmeubilair. 
Eibergen is met ruim 45.000 inwoners en met een 

oppervlakte van bijna 12.000 ha een van de grootste 
gemeenten van Gelderland. De grootste stad in de 
buurt van Eibergen is Enschede waar een brede win-
kelvoorziening is en genoeg mogelijkheden voor 
recreatie. Enschede is bereikbaar vanuit Eibergen 
via de N18.
Eibergen maakt deel uit van de nieuw gevormde ge-
meente Berkelland; Berkelland ligt op de grens van 
twee uitgestrekte gebieden, waaronder een bosge-
bied dat doorloopt tot Assen, Harderwijk en Lun-
teren. Eibergen is een van de grotere kernen van de 
gemeente.

Kerngegevens Eibergen

Aantal tussenwoningen

Aantal hoek/eindwoningen

Aantal kamers

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Huurprijs maand 

(excl. stook + service)

Verkoopprijzen (“Leegwaarde”)

4

5

4

1988

ca. 100 m2

ca. € 505 - € 580

€ 147.500 - € 152.500
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ENSCHEDE

De 13 aangekochte eengezinswoningen in Enschede 
zijn gelegen aan Springdalhoek, Reigershoftelhoek, 
Runenberghoek en Staverdenhoek. De woningen 
zijn gebouwd rond 1988 en liggen in de wijk Hel-
merhoek. Deze ruim opgezette en groene wijk ligt 
in het Zuidwesten van Enschede aan de rand van de 
bebouwde kom en is de jongste wijk van Enschede. 

De Helmerhoek is de derde en laatste van de grote 
wijken die in Enschede-Zuid zijn gebouwd en is 
tussen 1983 en 1998 verrezen. De opzet verschilt 
radicaal van die van de Wesselerbrink en Stroinks-
landen, de andere twee zuidwijken. De Helmerhoek 
is als een autoluwe wijk opgezet, met drie hoofdwe-
gen die de wijk in steken die zich vervolgens split-

sen in twee vertakkingen die diep de wijk in lopen. 
De filosofie achter het ontwerp van de Helmerhoek 
is duidelijk: een compacte autoluwe woonwijk met 
goed openbaar vervoer. De Helmerhoek wordt als 
prettige woonomgeving gezien. Vanuit de wijk is 
het buitengebied snel te bereiken.

Voor het grootste deel bestaat de wijk uit eengezins-
woningen; er is een beperkt aanbod meergezinswo-
ningen in de wijk. Ten behoeve van de dagelijkse 
voorzieningen zijn winkels, scholen en sportfacili-
teiten aanwezig. Verder kan men terecht voor de 
niet-dagelijkse voorzieningen in het centrum van 
Enschede, dat met circa 150.000 inwoners de groot-
ste stad is in Oost-Nederland.

Kerngegevens Enschede

Aantal tussenwoningen

Aantal hoek/eindwoningen

Aantal kamers

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Huurprijs maand 

(excl. stook + service)

Verkoopprijzen (“Leegwaarde”)

10

3

4

1988

ca. 120 - 130 m2

ca. € 480 - € 540

€ 147.500 - € 152.500
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EYGELSHOVEN

Het complex bestaat uit 6 woningen in Eygelsho-
ven die allen gebouwd zijn 1985. De woningen 
liggen in de wijk Eygelshoven-kom, in het midden 
van Eygelshoven. Er staan in de wijk met name een-
gezinswoningen. Het is een ruim opgezette jaren 
tachtig wijk met veel groen. Ondanks dat Eygels-
hoven een kleine kern is, is er een winkelgebied dat 
voorziet in alle dagelijkse voorzieningen. 

Eygelshoven is een van de kernen van de gemeente 
Kerkrade met 50.000 inwoners. Kerkrade wordt 
doorsneden door verscheidene groene ‘‘aders’’. 

Daarnaast kent het gebied veel hoogteverschillen. 
Die zijn zowel van natuurlijke oorsprong (beek-
dalenstructuur) als door het mijnbouwverleden 
bepaald. De stad bestaat uit drie wijken die door 
groengebieden en reliëf van elkaar te onderschei-
den zijn. Elke wijk bestaat uit een aantal buurten 
- in totaal 18 stuks - bepaald door oorspronkelijke 
parochiegrenzen. 

Hartje Kerkrade heeft enkele jaren geleden een 
opwaardering ondergaan. De winkelstructuur werd 
verbeterd en compacter. Het aanbod is veelzijdi-
ger en de uitstraling heeft over de hele linie meer 
kwaliteit gekregen. Een sfeervolle markt met horeca 
maakt Kerkrade aantrekkelijk voor toeristen en dag-
jesmensen.

Kerngegevens Eygelshoven

Aantal tussenwoningen

Aantal hoek/eindwoningen

Aantal kamers

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Huurprijs maand 

(excl. stook + service)

Verkoopprijzen (“Leegwaarde”)

3

3

4

1985

ca. 90 m2

ca. € 580 - € 610

€ 142.500 - € 147.500
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GELEEN

De 21 aangekochte woningen in Geleen zijn ge-
bouwd in 1991. Het betreffen door middel van 
garages geschakelde twee-onder-één kappers gele-
gen in de wijk Geleen-Noord. De wijk oogt ruim 
en verzorgd; er is veel groen aanwezig. Op loopaf-

stand van Geleen-Noord is een treinstation en ook 
per auto is de wijk gemakkelijk te bereiken. Voor 
alle dagelijkse en niet-dagelijkse voorzieningen kan 
men vertrouwen op het onlangs geheel nieuw ont-
wikkelde centrum van Geleen. 
Geleen is onderdeel van de in 2001 gevormde ge-
meente Sittard-Geleen en is gelegen in het noorden 
van Zuid-Limburg. Sittard-Geleen bestaat uit de 
kernen Sittard, Geleen en Born en heeft ca. 100.000 
inwoners, waarvan ruim 33.000 inwoners in Geleen. 
De stad Geleen staat graag bekend om haar festivals 
en het uitgebreide en verrassende winkelcentrum. 
Geleen is goed bereikbaar vanaf de snelweg en ook 
per openbaar vervoer is het met een intercity aan-
sluiting goed bereikbaar.

Kerngegevens Geleen

Aantal tweekappers

Aantal kamers

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Huurprijs maand 

(excl. stook + service)

Verkoopprijzen (“Leegwaarde”)

21

4

1991

ca. 110 m2

ca. € 610 - € 660

€ 180.000 - € 185.000
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OIRSCHOT

Het complex bestaat uit 18 woningen gelegen in 
het midden van de wijk De Notel in het noorden 
van Oirschot. De centrale ligging van het complex 
heeft als positief gevolg een autoluw, toch goed te 
bereiken gebied.

De woningen zijn verdeeld over de drie straten 
Cloete, De Korenaar en De Plaatse. De woningen 
in de Cloete zijn gebouwd in 1985; de andere wo-
ningen stammen uit 1983. De wijk is ruim van opzet 
en bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen. In 

de directe omgeving zijn speelvoorzieningen aan-
wezig. Voor de dagelijkse voorzieningen is de wijk 
aangewezen op het centrum van Oirschot. 

Het aantal voorzieningen in de diverse kernen wordt 
zo goed mogelijk op peil gehouden. Het prachtige 
nieuwe winkelcentrum De Poort, waar het winke-
lende publiek alle boodschappen binnen handbe-
reik heeft, is daarvan het meest recente voorbeeld. 
Daarnaast beschikt Oirschot over uitstekende on-
derwijsvoorzieningen, veel sportclubs met prima 
accommodaties, een rijk verenigingsleven, een keur 
aan gezellige horecagelegenheden en een prachtig 
nieuw sociaal-cultureel centrum.

Kerngegevens Oirschot

Aantal tussenwoningen

Aantal hoek-/eindwoningen

Aantal tweekappers

Aantal appartementen

Aantal garages

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Huurprijs maand 

(excl. stook + service)

Verkoopprijzen (“Leegwaarde”)

5

5

1

7

3

1983 - 1985

ca. 48 - 110 m2

ca. € 615 - € 675

€ 140.000 - € 150.000

€ 190.000 - € 210.000
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ROERMOND

Het complex in Roermond betreft 21 appartemen-
ten in de Arloflat in Roermond, gebouwd in 1968. 
De Arloflat ligt in de wijk Binnenstad en is gelegen 
in een groenrijk gebied aan de rand van het cen-
trum. De appartementen bevinden zich in het enige 
stukje hoogbouw aan de rand van de binnenstad 
en hebben een mooi uitzicht over de Maas en het 
daarachterliggende gebied. Door de locatie aan de 

poorten van de stad is de flat uitstekend bereikbaar 
met zowel het openbaar vervoer als de auto. 
In de wijk zijn medische, recreatieve en winkel-
voorzieningen ruim voldoende aanwezig. Ook het 
prachtige, historische winkelhart van Roermond is 
een plek om te ontdekken met veel leuke winkels, 
waaronder het winkelcentrum "Roercenter" en het 
tegen het centrum aan gelegen Designer Outlet, 
pittoreske restaurantjes en gezellige terrasjes.

Roermond is een sfeervolle stad met een unieke lig-
ging aan de Maasplassen en een grote rijkdom aan 
cultuurhistorie en een beschermd stadsgezicht. De 
Maasplassen, direct voor de poorten van de stad, 
vormen een prachtig en uniek waterrecreatiege-
bied. Rondom Roermond ligt een groene gordel, 
waar het prachtig wandelen en fietsen is in natuur-
gebieden als het Nationaal Park de Meinweg, het 
Leudal en de rivierdalen van de Swalm en Roer. Niet 
voor niets is deze streek aangewezen tot Waarde-
vol Cultuurlandschap. Alle voorzieningen zijn bin-
nen handbereik, zowel op sociaal, cultureel als op 
recreatief gebied. Daarbij heeft de gemeente Roer-
mond nadrukkelijk oog voor het leefklimaat in de 
verschillende wijken. Verschillende projecten en 
activiteiten getuigen daarvan.

Kerngegevens Roermond

Aantal appartementen

Type

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Huurprijs maand 

(excl. stook + service)

Verkoopprijzen (“Leegwaarde”)

21

3 kamer appartement

1968

ca. 90 m2

ca. € 470 - € 540

€ 162.500 - € 167.500
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SCHIEDAM

De portefeuille in Schiedam omvat 54 appartementen, 
verspreid over twee gebouwen: Toon Vehey (17 ap-
partementen) en Willem Landré (37 appartementen). 
De twee appartementengebouwen liggen in de wijk 
Groenoord, waar door de stedenbouwkundige op-
zet veel groen en water aanwezig is. De wijk is goed 
bereikbaar vanaf de A20. Winkels voor de dagelijkse 
boodschappen zijn in de directe omgeving te vinden. 
Met haar prachtig bewaard gebleven historische stads-

hart is Schiedam met 
ruim 75.000 inwo-
ners uniek in het 
Rijnmond-gebied. 
Strategisch gelegen 
voor verkeer en ver-
voer met aansluitin-
gen op de rijkswegen 

A20 en A4, treinstations aan de lijnen Amsterdam-Den 
Haag-Rotterdam en Hoekselijn en uitbreidingen van 
de metrolijn Benelux en de Tramplus-verbinding met 
Rotterdam in voorbereiding. 

Schiedam is bekend om haar jenevergeschiedenis. 
Vandaag de dag levert zij een belangrijke bijdrage 
aan de rijkdom van de stad in de vorm van de vele 
prachtige monumenten uit die tijd die nu de havens 
en grachten sieren. In het historische stadshart is nog 
een groot aantal van deze panden bewaard. Ze zijn 

vooral gelegen in het gebied rond de Lange Haven. 
Mooie grachtenpanden, monumentale pakhuizen en 
ambachtelijke bedrijven bepalen er het gezicht, samen 
met zo’n tien historische binnenvaartschepen. Al met 
al heeft Schiedam op cultureel en toeristisch gebied 
heel wat te bieden. Naar eigen zeggen wordt het his-
torische centrum ook wel het ‘best bewaarde Geheim 
van Holland’ genoemd.

Behalve een veelzijdige bedrijvigheid kent Schiedam 
ook een veelzijdig woonaanbod. De groot-stedelijke 
dynamiek van de randstad vloeit in Schiedam samen 
met dorpse sferen in Kethel en de historische omge-
ving van het stadshart. De ‘groene long’ en Midden-
Delfland brengen de natuur in en om de stad. Maar ook 
liefhebbers van cultuur en het uitgaansleven kunnen in 
Schiedam terecht. Musea, designwinkels, theaters en 
toprestaurants bieden daarvoor volop mogelijkheden. 

Kerngegevens Schiedam

Aantal appartementen

Type

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Huurprijs maand 

(excl. stook + service)

Verkoopprijzen (“Leegwaarde”)

54

3 kamer appartement

1966

ca. 92 m2

ca. € 485 - € 550

€ 115.000 - € 127.500
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SCHIJNDEL

Het aangeboden complex bestaat uit 10 woningen 
gelegen aan de straten Korenmolen, Oliemolen en 
Zaagmolen in de wijk Grevekeur in Schijndel, wel-
ke allen in 1987 gebouwd zijn. De wijk Grevekeur is 
ruim van opzet en ligt in het noorden van Schijndel, 
tegen het buitengebied aan. 

Schijndel is met de komst van de nieuwe A50 per 
auto ook vanuit de richting Nijmegen-Arnhem goed 
bereikbaar. Dit naast de goede bereikbaarheid via de 
A2 richting Utrecht-Amsterdam. De straat waaraan 
de woningen van het aangeboden complex liggen, 
loopt dood en hierdoor is er een autoluw gebied 
ontstaan met overigens voldoende parkeerplaats. 
Voor dagelijkse voorzieningen is de wijk aangewe-
zen op het centrum van Schijndel.

Schijndel ligt in het hart van de Brabantse Meierij. 
In het natuurrijke buitengebied van de gemeente 
zijn veel cultuurhistorische waardevolle natuur-  en  
landschapselementen bewaard gebleven in o.a. het 
150 ha natuurgebied Wijboschbroek en Smaldonk 
en Heempark De Blekert. Cultuurhistorisch waar-
devolle boerderijen, woonhuizen, molens en religi-
euze gebouwen bepalen het karakter van Schijndel. 
Schijndel stond vroeger bekend om de drie ‘k’-s: 
klompen, kaarsen en kousen. Tegenwoordig kent 
Schijndel ook de ‘k’ van kunst. Schijndel heeft een 
zeer bijzondere kunstcollectie.

Kerngegevens Schijndel

Aantal tussenwoningen

Aantal hoek/eindwoningen

Aantal garages

Aantal kamers

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Huurprijs maand 

(excl. stook + service)

Verkoopprijzen (“Leegwaarde”)

4

6

5

4

1987

 ca. 100 - 110 m2

 ca. € 620 - € 635

€ 195.000 - € 200.000
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DE WINKELPORTEFEUILLE

De winkelportefeuille bestaat uit drie winkelcen-
tra gelegen in Almelo, Amersfoort en Amsterdam.  

De winkels in Amsterdam maken deel uit (ca. 10%) van 
winkelcentrum “Boven ’t IJ” in Amsterdam-Noord.

DE HAVENPASSAGE, ALMELO

Winkelcentrum De Havenpassage is met zowel een 
parkeerkelder als parkeerdak één van de bronpun-
ten voor Almelo aangezien 41% van de bezoekers 
aan het centrum van Almelo met de auto komt.  
De Havenpassage heeft als grootste publiekstrek-
kers het Postkantoor, Albert Heijn, C&A, Wibra, 
Scapino en Multivlaai. Winkelcentrum De Haven-
passage is ongeveer 15 jaar oud en is gesitueerd aan 
het Marktplein van Almelo. Het ligt tussen enerzijds 
de publieke functies (gemeentehuis, bibliotheek, 
rechtbank) en anderzijds de hoofdwinkelstraat.  

De ondernemers in Almelo zijn over het algemeen 
uitermate tevreden over hun lokatie in de binnen-
stad. Circa 80% van de ondernemers zou zich weer 
op dezelfde lokatie vestigen ten opzichte van 71% 
van de ondernemers landelijk. Opmerkelijk is dat 
slechts 30% van de ondernemers een winkelpand 
huurt terwijl dit aandeel landelijk op 70% ligt17. 

De gemeente Almelo heeft een inwoneraantal van 
72.000. Het winkelend publiek in het centrum van 

Almelo blijkt voor 63% uit de eigen gemeente te 
komen en voor 34% uit de provincie. Vooral de 
bereikbaarheid van het centrum, de keuze van het 
horeca-aanbod en de sfeer en uitstraling van de bin-
nenstad worden als positief ervaren.
Het winkelaanbod van Almelo kent een zwaarte-
punt in het doelgerichte segment. Voor het echte 
recreatieve winkelen wordt veelal uitgeweken naar 
het centrum van Enschede en in mindere mate 
Hengelo-centrum. De belangrijkste trekkers van 
het centrum van Almelo zijn Hema, C&A en Albert 
Heijn (de laatste twee trekkers maken deel uit van 
De Havenpassage).

De Gemeente Almelo heeft een Masterplan opge-
steld dat stad én binnenstad structureel versterkt. 
Primair door het optimaliseren van de samenhang 
in de stad, meer aandacht voor de openbare ruim-
te en het toevoegen van nieuwe trekkers aan het 
winkelapparaat. Dit plan moet het winkelgebied 
concurrerend maken voor de regio.

17     bron: NVM Nationaal winkelmarktonderzoek 2004



26

De Havenpassage kan profiteren van de planvor-
ming in Almelo-centrum. Enerzijds wordt een 
impuls gegeven aan het centrale Marktplein van Al-
melo waaraan De Havenpassage is gelegen, hetgeen 
gunstig is voor de positionering en profilering van 
De Havenpassage. Anderzijds kan De Havenpas-
sage dienen als aantrekkelijk vestigingsmilieu voor 
formules die op zoek zijn naar grotere winkelunits 
tegen relatief aantrekkelijke lasten, zoals recentelijk 
Scapino.

In het kader van de aankoop zal De Havenpassage 
een ingrijpende renovatie en upgrading ondergaan 
door de kleine overdekte “passage” (ca. 1.350 m2) 
dicht te zetten en daarvoor een drietal grote winkel-
units met voldoende zichtbare puibreedte terug 
te laten komen. Een van de nieuwe huurders is  
Scapino die een 5-jarig huurcontract heeft getekend 
voor ca. 900 m2 per 1 februari 2006 na de renovatie. 
Voor de gedurende de renovatie (en eventueel daar-
na voor de resterende winkelruimte) optredende 
leegstand is een huurgarantie van 5 jaar afgegeven 

door Van Deursen Group uit Rosmalen. Thans wor-
den onderhandelingen gevoerd met andere lande-
lijk opererende winkelketens voor de overige twee 
ruimtes. De renovatie wordt uitgevoerd voor reke-
ning en risico van Van Deursen Group. Van Deur-
sen Group heeft verder een voorkeursrecht tot koop 
van het gehele winkelcentrum op een tussen het 5e 
en 10e jaar, door het fonds te bepalen tijdstip, en te-
gen een prijs die als huurfactor overeenkomt met de 
koopprijs, met een minimum van de actuele koop-
prijs, vermeerderd met de directe aankoopkosten.

Het winkelcentrum is 8.400 m2 groot en heeft als 
belangrijkste huurders: Ahold, Wibra, C&A, Post-
kantoor, Randstad, Adecco, Content, Unique/USG, 
Rabobank en Scapino. Met Adecco worden thans 
onderhandelingen gevoerd over een huurverlen-
ging. Voor deze unit geldt een huurgarantie van 
Van Deursen Group van 12 maanden na expiratie 
(31 oktober 2005).

Almelo

Huurder

Hanman BV

Rabobank Noord-West

Bruna BV

Stadstoezicht Almelo

E&M Fashion

Wibra Supermarkten BV

CH Van Marle

Ahold NV

Finkers Food

Content BV

Start Holding BV

Crello Pizza Express

VDN Uitzendbureau

Bruna BV

Multivlaai/

Wiggers Verdonckschot

In Person

Postkantoor

Remmerts J.

Unique Nederland

Randstad Uitzendbureau

Centercom

Adecco Nederland/

Huurgarantie

C&A Nederland

Scapino/huurgarantie

Totaal / Gemiddeld

Branche

Huur parkeerplaatsen

Huur parkeerplaatsen

Huur parkeerplaatsen

Huur parkeerplaatsen

Kleding en textiel

Kleding en textiel

Kiosk

Supermarkt

Kaasspecialist

Uitzendbureau

Uitzendbureau

Horeca

Uitzendbureau

Kantoor- / boekwinkel

Horeca / Bakkerij

Uitzendbureau

Postkantoor

Schoenreparatie

Uitzendbureau

Uitzendbureau

Antenne

Uitzendbureau

Kleding en textiel

 Aantal 

m2 

256 

545 

50 

2.200 

68 

104 

204 

77 

77 

167 

60 

73 

380 

95 

181 

403 

197 

1.916 

1.350 

8.403 

Ingang

huur

10-09-2000

11-01-2000

20-07-2001

01-10-2004

01-04-1999

01-09-1993

01-01-1993

15-09-1992

01-08-1996

15-02-2001

15-02-2001

26-02-2001

10-07-1997

10-04-1995

01-10-2003

01-05-2005

01-10-1991

01-06-1991

01-02-1998

15-09-1992

01-03-2004

01-11-2000

01-03-1999

Expiratie 

datum

31-08-2005

31-10-2005

31-07-2006

nvt

31-03-2009

31-08-2008

31-10-2008

14-09-2007

31-07-2006

14-02-2011

14-02-2011

14-02-2011

30-06-2007

31-03-2010

30-09-2008

30-04-2010

30-09-2006

31-05-2006

31-01-2008

14-09-2007

28-02-2009

31-10-2005

28-02-2011

31-01-2011

huur 

optie

1*5+n*1

n*1

n*1

nvt

n*1

n*5

n*5

n*5

n*5

n*5

n*5

n*5

n*5

n*5

n*5

n*5

n*5

n*5

n*5

n*5

n*2

2*5

Huur

/m2

 157 

 157 

 275 

 128 

 192 

 231 

 206 

 191 

 175 

 173 

 218 

 

203 

 214 

 207 

 160 

 147 

 

191 

 106 

 142 

 173 

 Jaarhuur 

 14.170 

 14.188 

 473 

 210.000 

 40.183 

 85.666 

 13.773 

 280.823 

 13.061 

 24.060 

 42.038 

 14.699 

 13.439 

 28.846 

 13.077 

 

14.800 

 81.434 

 19.622 

 29.004 

 59.164 

 4.734 

 

37.550 

 203.942 

 191.253 

 1.450.000 
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TOELICHTING OP DE BRANCHEMIX DE HAVENPASSAGE, ALMELO:

Het winkelcentrum De Havenpassage waaruit na 
de renovatie de kleine “passage” zal zijn omgezet 
in een aantal grote winkelunits met externe zicht-
lijnen, is gelegen aan het centrale Marktplein  
in Almelo en is zeer goed bereikbaar per auto.  
De locatie van het winkelcentrum en de markt die 
bediend wordt, is van invloed op de huurdersmix.  
In dit geval betekent dit een belangrijk aandeel van 
de sector kleding en textiel (o.a. C&A, Wibra en 

Scapino) en mede door de goede bereikbaarheid 
ook een belangrijk aandeel levensmiddelen (Albert 
Heijn). Daarnaast zijn er ook het Postkantoor, een 
schoenmaker en Multivlaai alsmede enkele uitzend-
bureau’s in het centrum gevestigd. C&A en Albert 
Heijn zijn duidelijk de grote primaire trekkers.  
Het Postkantoor en Scapino zijn zogenaamde  
sub-trekkers die eveneens een belangrijke functie 
vervullen.

BRANCHEMIX DE HAVENPASSAGE, ALMELO

47%

2%
15%

2% 5% 2%
27%

   Dienstverlening / Overige

   Levensmiddelen

   Postkantoor

   Uitzendbranche

   Kleding en textiel

   Horeca

   Educatie- en vrijetijdsartikelen
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DE NIEUWE HOF, AMERSFOORT

Amersfoort is een middelgrote stad met circa 
130.000 inwoners en de tweede winkelstad in de 
provincie Utrecht.

De Nieuwe Hof is het enige winkelcentrum in de 
Amersfoortse wijk Nieuwland en heeft eind 1998 
haar deuren geopend. Het centrum is gelegen in het 
midden van de solitair liggende uitbreidingswijk in 
het noorden van Amersfoort met circa 15.000 inwo-
ners. De Nieuwe Hof kan worden getypeerd als een 
compleet buurtwinkelcentrum en door de opbouw 
van de wijk zal het naar verwachting deze sterke 

functie blijven vervullen. De omliggende wijk 
Nieuwland staat te boek als een jonge wijk met veel 
bovenmodale inkomens.

De concurrentiepositie van De Nieuwe Hof is gun-
stig. Door het afgebakende verzorgingsgebied is 
het risico van koopkrachtafvloeiing richting ove-
rige winkelgebieden in Amersfoort relatief beperkt.  
In de “Stadspeiling wijkwinkelcentra” (2003) staat 
vermeld dat circa 75% van de inwoners van Nieuw-
land haar boodschappen in De Nieuwe Hof doet.
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Amersfoort

Huurder

VOF Optima Amersfoort

mw. Y. Werkman

St. Thuiszorg Eemland

dhr. C.T.  Man

Stervideotheek

mw. S. Eijgenstein

mw. G.S.M. Wittebrood

Blom Hoogland VOF

Rabobank

Bakker Imminkhuizen

Rainbow Kids

Bruna Nieuwland

dhr. J.A. Tijp

Blokker BV

dhr. C. Pot

Schuitema Vastgoed BV

Pet’s Place  

Dierenspeciaalzaak

Moon VOF

VOF Efes

Dynadro BV

Bloem & Kunst

Totaal / Gemiddeld

Exploitatietekort  

parkeergarage

Huurinkomsten

Branche

Dienstverlening

Schoonheidssalon

Kantoor

Horeca

Videotheek

Reisbureau

Kapsalon

Fietsenmaker

Bank

Bakkerij

Kleding en textiel

Kantoor- / boekwinkel

Viswinkel

Huishoud. artikelen

Cadeauwinkel

Supermarkt (C1000)

Dierenwinkel

Kapsalon

Turksewinkel

Drogisterij

Bloemenzaak

 Aantal 

m2 

  89 

 160 

 160 

 400 

 160 

 84 

 36 

 225 

 14 

 109 

 140 

 173 

 110 

 398 

 100 

 1.929 

 

118 

 113 

 49 

 212 

 147 

 4.926 

Ingang

huur

01-04-2002

01-03-2004

01-04-1999

01-03-2000

12-04-2003

01-01-1999

01-01-1999

01-02-2004

01-08-2002

01-07-2002

01-01-2004

01-01-1999

01-10-2003

01-07-2002

01-04-2004

01-02-1999

01-01-1999

01-03-2000

01-03-1999

01-01-1999

01-01-1999

Expiratie 

datum

31-03-2007

28-02-2009

31-03-2006

28-02-2015

11-04-2008

31-12-2008

31-12-2008

31-01-2009

31-07-2007

30-06-2007

31-12-2008

31-12-2008

30-09-2008

30-06-2012

31-03-2009

31-01-2009

31-12-2008

28-02-2010

28-02-2009

31-12-2008

31-12-2008

huur 

optie

5

5

Onbepaalde tijd*

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Huur

/m2

 166 

 131 

 138 

 204 

 177 

 198 

 198 

 128 

 168 

 153 

 192 

 203 

 198 

 121 

 192 

 174 

 

201 

 202 

 202 

 209 

 198 

 174  

 Jaarhuur 

  14.740 

 21.000 

 22.110 

 81.799 

 28.308 

 16.647 

 7.134 

 28.911 

 2.356 

 16.691 

 26.893 

 35.110 

 21.800 

 48.292 

 19.204 

 336.512 

 

23.687 

 22.792 

 9.883 

 44.225 

 29.132 

 857.226 

 

5.000 

 852.226 

*Stichting Thuiszorg Eemland heeft een huurcontract voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 jaar.

Het winkelcentrum heeft een winkeloppervlak 
van ca. 4.900 m2 en kent als belangrijkste winkels: 
Blokker, C1000/Schuitema, Bruna en DA. Onder 
het winkelcentrum ligt een parkeergarage met 144 
parkeerplaatsen die door middel van twee grote 
liften en twee trappen toegang tot het winkelplein 
verschaffen. De parkeergarage is na winkelsluitings-
tijden afgesloten. Dit winkelcentrum is aangekocht 
voor een prijs die rekening houdt met het huidige 
exploitatietekort uit de parkeergarage.

De exploitant van de C1000 supermarkt heeft een 
zogenaamd voorkeursrecht tot koop bedongen.  
Dit houdt in dat het fonds op een door haar te bepa-
len moment en onder door haar te bepalen condities 
het gehele winkelcentrum aan deze exploitant zal 
aanbieden. Naar keuze van het fonds geschiedt de 
aanbieding solitair of in combinatie met de andere 
winkels van het fonds. Indien deze exploitant niet 
akkoord gaat met de verkoopcondities, zal het win-
kelcentrum aan andere partijen worden aangeboden.
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TOELICHTING OP DE BRANCHEMIX DE NIEUWE HOF, AMERSFOORT:

De winkels in “De Nieuwe Hof” voorzien in de da-
gelijkse behoeften van de wijkbewoners van de wijk 
Nieuwland. De huurdersmix laat dit dan ook zien. 
Alle dagelijkse boodschappen kunnen in het win-
kelcentrum worden gedaan. 

Zo zijn in het winkelcentrum een supermarkt, bak-
ker, viswinkel, bloemenzaak, drogisterij, winkel 
voor huishoudelijke artikelen en pinautomaat aan-
wezig.

BRANCHEMIX DE NIEUWE HOF, AMERSFOORT

44%

9%

3%

14% 4%2%
10%

   Dienstverlening / Overige

   Levensmiddelen

   Huishoudartikelen

   Reisbureau

   Zorg

   Kleding en textiel

   Horeca

   Educatie- en vrijetijdsartikelen

   Persoonlijke verzorging

   Multimedia

3%

3%

8%



31

BUIKSLOTERMEERPLEIN, AMSTERDAM

Het Buikslotermeerplein is gelegen in het stadsdeel-
winkelcentrum ‘Boven ’t IJ’ in Amsterdam-Noord. 
Winkelcentrum Boven ’t IJ kent een omvangrijk 
winkelaanbod van ruim 110 winkels met een totale 
verkoopruimte van ca. 28.000 m2. Daarnaast is er 
nog een behoorlijk aantal publiek verzorgende 
voorzieningen, zodat het winkelcentrum in totaal 
45.000 m2 bedraagt. Stadsdeel Noord neemt binnen 
Amsterdam een bijzondere positie in vanwege zijn 
afgesloten ligging. Dit is positief voor het winkel-
centrum: het centrum van Amsterdam is, net als de 
andere winkelgebieden in de stad, vanuit Noord 
relatief moeilijk te bereiken, ook met de auto.  
Mede door de geïsoleerde ligging van Noord 
heeft het stadsdeelwinkelcentrum een hoge koop-
krachtbinding binnen het eigen stadsdeel. Uit het 
koopstromenonderzoek van 1996 bleek dat in het 
winkelgebied door de inwoners van Amsterdam-
Noord circa 55% van niet-dagelijkse artikelen 
wordt gekocht en dat het centrum tevens goed is 
voor 27% van de dagelijkse aankopen. De grootste 
publiekstrekkers van het stadsdeelwinkelcentrum  

(ca. 37.000 m2 winkeloppervlak) zijn Vroom & 
Dreesmann, HEMA, Hennes & Mauritz en C1000. 

De belangrijkste huurders van de winkels (ca. 2.875 
m2) die het fonds aankoopt aan het Buikslotermeer-
plein (het zogenaamde “Staete-complex”) zijn:  
Wibra, D-Reizen, Videoland, Skala, Beter Horen, 
Agis Zorgverzekering, Rabobank, Creyf’s en het 
Nederlands Instituut voor Liften dat enkele kantoren 
huurt, gelegen boven de winkels. Het Nederlands 
instituut voor Liften, huurder van ca. 1.096 m2 
kantoorruimte boven de winkels, heeft recente-
lijk haar huurcontract verlengd per 1 januari 2006 
met 10 jaar. In dit verband bestaat de mogelijkheid 
dat deze ruimte bouwkundig wordt uitgebreid met 
ca. 80 m2 tegen hetzelfde huurprijsniveau dat op 
dat moment voor de overige kantoorruimte wordt 
betaald. In de liquiditeitsreserve is rekening gehou-
den met deze mogelijke uitbreidingsmogelijkheid 
tegen een bovengemiddeld rendement.
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Behalve op de 87.000 inwoners van Amsterdam-
Noord heeft het centrum ook aantrekkingskracht 
op consumenten in de regio Waterland. Het winkel-
centrum heeft ook klanten uit onder andere Volen-
dam, Purmerend en Landsmeer. Binnen het stads-
deel Noord heeft winkelcentrum Boven ’t IJ vooral 
een recreatieve functie, terwijl de overige winkelge-
bieden vooral een boodschappenfunctie hebben.

Vanaf de IJdoornlaan is het Staete-complex (de te 
verwerven winkelunits) zeer goed te bereiken. 

De parkeerterreinen worden als een logisch start-
punt voor een bezoek aan Boven ’t IJ ervaren. 
Rondom geheel Boven ’t IJ is parkeergelegenheid 
te vinden van in totaal ca. 2.800 parkeerplaatsen. 
Dat betekent een zeer gunstige parkeernorm (10 
parkeerplaatsen per 100 m2) in vergelijking met de 
norm voor stadsdeelcentra (4,5 per 100 m2).

Stadsdeelwinkelcentrum ‘Boven ’t IJ’ is voor het 
recreatief winkelen hèt winkelcentrum in Amster-
dam-Noord. De positie zal in de toekomst naar 
verwachting nog sterker worden. Inspelend op de 
gunstige uitgangspositie van Boven ’t IJ zal het win-
kelcentrum met in totaal 35.000 m2 worden uitge-
breid in de komende 10 jaar.

Het Buikslotermeerplein wordt het eindstation van 
de Noord-Zuid metrolijn, die waarschijnlijk in 2011 
zal worden afgerond. Dit zal een belangrijke ver-
sterking als bronpunt-functie voor heel Boven ’t IJ 
kunnen betekenen.

Amsterdam

Huurder

Beter horen

Creyf’s Beheer BV

BeMore BV

K.Y. Chow

Coinco Games BV

D-reizen

Maxi-Vlaai BV

Mike’s Brasserie

Multicraft BV

Mw. G.J.M. Ter Borg

NL Cards

Van Overbeek Makelaars B.V.

Rabobank Amsterdam  

en omstreken

Regalo Gallery “Noord”

Skala Home Electronics

vof Berggoed/Sunday’s

Wibra Supermarkten BV

G. Turgut

Videoland “Boven het IJ”

Agis  Zorgverzekeringen

Nederlands Instituut  

voor liften

Huurgarantie

Huurgarantie

Totaal / Gemiddeld

Branche

Gehoorspeciaalzaak

Uitzendbureau

Kleding en textiel

Horeca

Horeca

Reisbureau

Horeca

Horeca

Werving & Selectie

Stomerij

Multimedia

Makelaardij

Bank

Galerie

Electronica

Zonnestudio’s

Kleding en textiel

Kapsalon

Videotheek

Zorgverzekeringen

Kantoor

 Aantal 

m2 

  113 

113 

105 

94 

41 

83 

90 

204 

60 

60 

125 

83 

300 

83 

191 

113 

395 

55 

221 

158 

1.090 

105 

83 

3.965 

Ingang

huur

01-04-2003

01-06-1995

01-06-1995

01-01-1996

01-10-1995

01-10-2001

01-09-1995

01-10-1995

01-05-2001

01-10-2003

01-05-2003

01-01-2001

01-08-1995

01-06-1995

01-04-1999

15-03-2004

01-09-1996

01-09-2003

01-10-1995

01-08-1995

01-01-2006

08-07-2005

08-07-2005

Expiratie 

datum

31-03-2008

31-05-2010

31-08-2005

31-12-2010

30-09-2010

30-09-2011

31-08-2010

30-09-2010

30-04-2006

30-09-2008

30-04-2008

31-12-2010

31-07-2010*

31-05-2010

31-03-2009

14-03-2014

31-08-2006

31-08-2008

30-09-2010

31-07-2010

31-12-2015

07-07-2010

07-07-2010

huur 

optie

n*5

n*5

n*5

n*5

n*5

n*5

n*5

1*5

n*5

n*5

n*5

n*5

n*1

n*5

5*1

n*5

n*5

n*5

n*5

n*5

Huur

/m2

  325 

 280 

 512 

 346 

 433 

 584 

 287 

 156 

 409 

 296 

 316 

 411 

 

300 

 346 

 313 

 354 

 274 

 388 

 284 

 320 

 

136 

 554 

 479 

 278 

 Jaarhuur 

   36.756 

 31.660 

 53.799 

 32.497 

 17.747 

 48.476 

 25.844 

 31.862 

 24.524 

 17.740 

 39.504 

 34.088 

 

90.000 

 28.704 

 59.723 

 40.000 

 108.288 

 21.325 

 62.690 

 50.527 

 

148.117 

 58.161 

 39.717 

 1.101.749 

* Het huurcontract is recentelijk verlengd met een tussentijdse opzegtermijn van 12 maanden en een huur van € 107.100,- per 1-8-2005.  
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TOELICHTING OP DE BRANCHEMIX BUIKSLOTERMEERPLEIN, AMSTERDAM:

De winkels aan het “Buikslotermeerplein” zijn on-
derdeel van het stadsdeelwinkelcentrum Boven 't 
IJ. Uit de huurdersmix wordt tevens duidelijk dat 
het winkelcentrum niet alleen voorziet in de da-
gelijkse boodschappen maar dat men ook naar 
het winkelcentrum komt om te winkelen. De trek-
kers van het te verwerven Staete-complex aan het 
Buikslotermeerplein zijn Wibra, Skala, Rabobank, 

Videoland en Maxi-vlaai. De formules hebben één 
kenmerk gemeen: ze worden alle vijf doelgericht 
bezocht en vormen zo een belangrijke comple-
mentaire functie binnen winkelcentrum Boven ’t IJ.  
De concentratie van dienstverleners en horeca kan 
dan ook worden getypeerd als logisch herkenbaar 
aanloopmilieu.

BRANCHEMIX BUIKSLOTERMEERPLEIN, AMSTERDAM:

30%

7%

2%

5%
4%11%

13%

   Dienstverlening / Overige

   Persoonlijke verzorging

   Huishoudartikelen

   Reisbureau

   Uitzendbranche

   Kantoor

   Kleding en textiel

   Horeca

   Bank

   Zorg

   Multimedia

9%

8%

8%
3%
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RESUMÉ WINKELS

Onderstaand weergegeven is een tabel met de ver-
deling van de looptijd van alle huurcontracten van 
de drie winkelportefeuilles. Deze tabel toont een 
gezonde en gebruikelijke mix van langere en korte-

re huurcontracten, waardoor het risicoprofiel voor 
winkelbeleggingen als deze wordt geoptimaliseerd 
door de spreiding van expiratiedata van huurcon-
tracten.

   Looptijd huurcontracten

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

2%

1 jaar

5%

1 - 2 jaar

20%

2 -3 jaar

27%

3 - 4 jaar

4%

4 - 5 jaar

35%

5 -10  jaar

6%

> 10 jaar
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74.800.000 

4.643.254 

79.443.254 

334.132 

5.056.112 

998.502 

85.832.000 

61.832.000 

24.000.000 

720.000 

4.493.654 

149.600 

309.400 

24.732 

417.782 

183.130 

2.992.000 

1.122.000 

281.200 

60.000 

Koopprijs vastgoed k.k.

Overdrachtsbelasting*

Notaris transport

Totaal k.k.

Koopprijs v.o.n.

Fondskosten

Financieringskosten: 

 - Afsluitprovisie

 - Notaris hypotheek

Totaal financieringskosten

Bijkomende kosten:

 - Niet-verrekenbare BTW

 - Taxatiekosten en due diligence onderzoek

 - Structurering fee

 - Makelaarscourtage

 - Marketingkosten

 - Oprichtingskosten

Totaal bijkomende kosten

Liquiditeitsreserve

Totaal fondsinvestering

Hypotheek

Commanditair kapitaal

Emissiekosten

* Inclusief overdrachtsbelasting over de erfpachtcanon Schiedam.

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van een rekenmodel.  
Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(alle bedragen luiden in euro's)

5. FONDSINVESTERING

Een uitgebreide toelichting op deze investerings-
structuur en alle fondskosten staat vermeld in 
hoofdstuk 7 van het prospectus van Holland Immo  
Group XI/Retail Residential Fund CV. De totale 
fondsinvestering van € 85.832.000,- wordt voor 
een bedrag van € 61.832.000,- gefinancierd door 

een hypothecaire lening van Bouwfonds Property 
Finance BV te Hoevelaken. Voor een bedrag van 
€ 24.000.000,- wordt de totale fondsinvestering 
gefinancierd door eigen vermogen (commandi-
tair kapitaal), bestaande uit 1.600 participaties van  
€ 15.000,- elk (exclusief 3% emissiekosten).
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De in deze brochure opgenomen prognoses zijn ge-
baseerd op een looptijd van tien jaar. De in deze bro-
chure opgenomen overzichten zijn gebaseerd op re-
kenkundige modellen waardoor afrondingsverschillen 

kunnen ontstaan.Voorafgaand aan de hierna vermelde 
rendementsprognoses kan het totale cashflow rende-
ment als volgt worden samengevat:

6. RENDEMENTSPROGNOSES

RESUMÉ RENDEMENTSPROGNOSE

Gemiddeld bruto rendement uit verhuur (a)
Gemiddeld bruto rendement uit jaarlijkse verkoop woningen (b)
Gemiddeld bruto exploitatieresultaat (c)
  
Gemiddelde winstuitkering (d)  
Winstuitkering uit exit-rendement (e)
Totaal gemiddelde cash flow rendement (f)
 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
Wijzigingen voorbehouden. 

8,0%
1,4%
9,4%

7,6%
3,3%

10,9%

Het geprognosticeerde jaarlijkse rendement bestaat 
uit het rendement uit verhuur en het rendement uit 
de jaarlijkse verkoop van vrijgekomen woningen.  
Dit rendement zal jaarlijks aan de participanten kun-
nen worden uitgekeerd en is geprognosticeerd op ca. 
7,6% (6% vanaf het eerste jaar oplopend tot 9,6% in 
jaar tien). 

De resterende portefeuille met de winkels en wo-
ningen zal naar verwachting na 7 - 10 jaar worden 
verkocht aan één of meer opvolgende beleggers.  
Het geprognosticeerde rendement na verkoop van de 
totale portefeuille is 10,9% in het realistische scena-

rio. Daarnaast wordt er een defensief en een optimis-
tisch scenario getoond met respectievelijk slechtere en 
betere uitgangspunten voor het exit-rendement.
Ten slotte wordt een aantal alternatieve rendements-
scenario’s weergegeven waarin wordt gevarieerd met 
een aantal voor de rendementsprognoses belangrijke 
uitgangspunten.

Deze rendementsprognoses zullen hierna cijfermatig 
worden toegelicht. Een meer uitgebreide toelichting 
kosten en opbrengsten staat vermeld in hoofdstuk 
8 van het prospectus van Holland Immo Group XI/ 
Retail Residential Fund CV.

RESUMÉ TOTAAL CASHFLOW RENDEMENT OP JAARBASIS
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Resultaat uit verhuur (prognose)

 Inkomsten
 Huurinkomsten winkels en woningen
 Mutatieleegstand winkels
 Rentebaten liquiditeitsreserve
 Totaal

 Uitgaven
 Hypotheekrente
 Exploitatie/beheerkosten
 Algemene fondskosten
 Totaal 

 Resultaat uit verhuur

 Resultaat per participatie uit verhuur

 Resultaat uit verhuur als %
Gemiddeld bruto rendement uit verhuur (a)

Resultaat uit verkoop woningen (prognose)

 Aantal eenheden primo
 Verkopen
 Aantal eenheden ultimo
 Mutatiegraad

 Verkoopopbrengst
 Kostprijs (= aflossing hypotheek)
 Verkoopkosten + mutatieleegstand

 Bruto verkoopresultaat
 Winstdeling initiatiefnemer

 Verkoopwinst

 Resultaat per participatie uit verkoop

 Resultaat uit verkoop als %
Gemiddeld bruto rendement uit jaarlijkse verkoop woningen (b)

Totaal resultaat per participatie

 Totaal resultaat als %
Gemiddeld bruto exploitatieresultaat (c)

Winstuitkering uit verhuur en verkoop
 Uitkering uit verhuur en verkoop

 Winstuitkering per participatie
 Winstuitkering als %
Gemiddelde winstuitkering (d)

Aflossing hypotheek t.b.v. winkelbeleggingen
Saldo liquiditeitsreserve

2005
12 maanden basis*

4.759.187 
-34.040 
24.963 

4.750.110 

2.562.432 
627.296 
20.000 

3.209.728 

1.540.381 

963 

6,4%
8,0%

215 
19 

196 
9,00%

3.084.844 
2.647.102 

104.389 

333.352 
 33.335 

 300.017 

 188 

1,3%
1,4%

 1.150 

7,7%
9,4%

 1.450.977 

907 
6,0%
7,6%

0
1.387.923 

2006

4.741.119 
-34.635 
34.697 

4.741.180 

2.457.168 
612.634 
20.350 

3.090.152 

1.651.028 

1.032 

6,9%

196 
14 

182 
7,00%

2.305.800 
1.950.497 

75.447 

279.856 
 27.986 

 251.870 

 157 

1,0%

 1.189 

7,9%

 1.506.164 

941 
6,3%

-559.200
1.225.458 

2007

4.754.724 
-35.328 
30.636 

4.750.032 

2.356.669 
604.158 
20.757 

2.981.584 

1.768.448 

1.105 

7,4%

182 
13 

169 
7,00%

2.195.700 
1.811.175 

71.977 

312.548 
 31.255 

 281.293 

 176 

1,2%

 1.281 

8,5%

 1.664.118 

1.040 
6,9%

-559.200
1.051.881 

RENDEMENTSPROGNOSE UIT EXPLOITATIE

Aankoopprijs vastgoed
Totaal fondsinvestering
Hypothecaire lening
Eigen vermogen participaties
Overdrachtsbelasting
Rente liquiditeitsreserve
Basis rendementsberekening (in maanden)
Mutatieleegstand woningen
Mutatiegraad woningen

RENDEMENTSBEREKENINGEN 2005 - 2014  74.800.000 
85.832.000 
61.832.000 
24.000.000 

6,00%
2,50%

12
4 maanden

7,00%

 k.k. 

72% van de fondsinvestering

(9% in het eerste jaar)
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2009

4.830.712 
-37.117 
22.575 

4.816.171 

2.258.977 
593.423 
21.808 

2.874.208 

1.941.963 

1.214 

8,1%

157 
11 

146 
7,00%

1.951.400 
1.532.533 

64.238 

354.629 
 35.463 

 319.166 

 199 

1,3%

 1.413 

9,4%

 1.770.130 

1.106 
7,4%

-559.200
834.815 

2010

4.877.191 
-38.045 
20.870 

4.860.016 

2.363.383 
589.783 
22.353 

2.975.519 

1.884.497 

1.178 

7,9%

146 
10 

136 
7,00%

1.818.000 
1.393.212 

59.975 

364.813 
 36.481 

 328.332 

 205 

1,4%

 1.383 

9,2%

 1.790.714 

1.119 
7,5%

-559.200
697.731 

2011

4.926.121 
-38.996 
17.443 

4.904.569 

2.267.160 
586.551 
22.912 

2.876.623 

2.027.946 

1.267 

8,4%

136 
10 

126 
7,00%

1.864.000 
1.393.212 

61.612 

409.177 
 40.918 

 368.259 

 230 

1,5%

 1.498 

10,0%

 1.906.794 

1.192 
7,9%

-559.200
627.941 

2012

4.977.729 
-39.971 
15.699 

4.953.457 

2.258.533 
583.764 
23.485 

2.865.783 

2.087.674 

1.305 

8,7%

126 
9 

117 
7,00%

1.719.000 
1.253.891 

56.944 

408.165 
 40.817 

 367.349 

 230 

1,5%

 1.534 

10,2%

 1.998.614 

1.249 
8,3%

-559.200
525.151 

2013

5.036.411 
-40.970 
13.129 

5.008.570 

2.171.362 
582.375 
24.072 

2.777.809 

2.230.761 

1.394 

9,3%

117 
8 

109 
7,00%

1.566.400 
1.114.569 

51.994 

399.837 
 39.984 

 359.853 

 225 

1,5%

 1.619 

10,8%

 2.121.746 

1.326 
8,8%

-559.200
434.818 

2014

5.098.515 
-41.994 
10.870 

5.067.391 

2.087.674 
581.559 
24.674 

2.693.906 

2.373.485 

1.483 

9,9%

109 
8 

101 
7,00%

1.605.600 
1.114.569 

53.405 

437.625 
 43.763 

 393.863 

 246 

1,6%

 1.730 

11,5%

 2.309.807 

1.444 
9,6%

-559.200
333.160 

2008

4.790.060 
-36.211 
26.297 

4.780.146 

2.357.003 
598.245 
21.276 

2.976.523 

1.803.623 

1.127 

7,5%

169 
12 

157 
7,00%

2.077.200 
1.671.854 

68.235 

337.111 
 33.711 

 303.400 

 190 

1,3%

  1.317 

8,8%

 1.696.687 

1.060 
7,1%

-559.200
903.016 

Waardemutatie niet verkochte woningen 
Indexatie huur  
Interest hypotheek 
Aflossing winkels 
Aflossing woningen 
Performance fee winkels 
Performance fee woningen
Exploitatie/beheerkosten winkels
Exploitatie/beheerkosten woningen 

2,50%
winkels van 1,75% tot 2,5% oplopend

oplopend van ca. 4,25% tot 5%
0% (jr.1), 1,5% (vanaf jr.2)

uit verkoop woningen
20,00%
10,00%
9,79%
23,86%

woningen 3%
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TOELICHTING OP UITGANGSPUNTEN RENDEMENTSPROGNOSE

De huren van de woningen worden jaarlijks ver-
hoogd met een percentage van 3%. De huren van 
de winkels worden verhoogd met 1,75% (2006), 
2% (2007) en vervolgens 2,5% (vanaf 2008). 

Bij de rentevergoeding op de liquiditeitsreserve is 
uitgegaan van 2,5% op jaarbasis. 

De winkelportefeuille kent een rentefixatieperiode 
van 5 en 7 jaar (elk 50% van de financiering van de 
winkelportefeuille). De woningportefeuille kent een 
rentefixatieperiode van 3 en 5 jaar (elk 50% van de 
financiering van de woningportefeuille). Hieronder 
staat een overzicht van de gefixeerde rente.

De thans daadwerkelijk gefixeerde rentes op basis 
van de rentemix bedragen 4,35% gemiddeld voor 
de winkels en 4,05% gemiddeld voor de woningen. 
Toekomstige wijzigingen in de rentetarieven op de 
kapitaalmarkt zijn van invloed op de af te sluiten 
rente na de rentefixatie perioden en beïnvloeden 
het exploitatierendement en de winstuitkeringen. 
De rekenrente na elke fixatieperiode is gesteld op 
5%. 

Op de hypothecaire lening voor de winkelbeleggin-
gen zal het eerste jaar niet worden afgelost. Vanaf 
het tweede jaar bedraagt de jaarlijkse aflossing 1,5% 
van de hoofdsom. Uit de verkoopopbrengst van een 
verkochte woning wordt de hypothecaire lening af-
gelost met een bedrag gelijk aan de oorspronkelijke 
kostprijs plus directe aankoopkosten van de betref-
fende woning.

De exploitatie- en beheerkosten alsmede algemene 
fondskosten (CV kosten) kunnen als volgt worden 
samengevat:

2,7%
0,7%
3,8%
5,0%
0,7%
0,4%

13,4%

4.814.970 

130.935 
33.938 

184.687 
241.858 
35.350 
20.000 

646.768 

Bovenstaand overzicht is een gemiddelde van de 
exploitatie- en beheerkosten voor de winkels en 
woningen alsmede CV kosten. De exploitatie- en 
beheerkosten van de winkels bedragen ca. 10% van 
de jaarhuur (2005) voor de winkels. De exploitatie- 
en beheerkosten van de woningen bedragen ca. 
24% van de jaarhuur (2005) voor de woningen.

Bij de prognose van het jaarlijkse verkoopresultaat 
uit vrijgekomen woningen is uitgegaan van ver-
huismobiliteit ofwel mutatiegraad van 7% per jaar 
(plus 2% gedurende het eerste halfjaar). Verder is 

uitgegaan van een jaarlijkse waardestijging van de 
woningen van 2,5% per jaar gemiddeld.

De exploitatiekosten uit jaarlijkse verkoop van vrij-
gekomen woningen bestaan uit een makelaarscour-
tage van 1,6% (exclusief BTW) ofwel 1,9% (inclusief 
BTW) van de verkoopprijs enerzijds en een tijde-
lijke leegstand van een vrijgekomen woning tussen 
expiratie huurcontract en verkoop van de woning 
van gemiddeld vier maanden anderzijds.

EXPLOITATIEKOSTEN

Jaarhuur per 1 juli 2005

Onroerende zaakbelasting
Overige lasten (rioolrecht etc.)
Beheervergoeding 
VVE lasten, onderhoud, verzekering en verhuurcourtage
Niet verrekenbare BTW woningen
CV kosten

Totaal
 

*  Door het verkopen van leeggekomen woningen treedt er gedurende 
de looptijd een verschuiving op van de hier genoemde aandelen in de 
hoofdsom.

Aandeel hoofdsom 2005*
20%
50%
30%

Looptijd
3 jaar
5 jaar
7 jaar

Rente %
3,9
4,2
4,5
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Verkoopopbrengst woningen
Aanschafprijs woningen (inclusief fondskosten)

Aanschafprijs verkochte eenheden
Aanschafprijs restcapaciteit

Verkoopopbrengst woningen
Verkoopprijs uitgedrukt in huurwaardefaktor
Jaarhuur woningen
Bruto verkoopopbrengst restcapaciteit woningen

Verkoopopbrengst winkels
Kapitalisatiefactor winkels
Jaarhuur winkels
Bruto verkoopopbrengst winkels

Bruto verkoopopbrengst winkels en woningen

Af: Hypotheek na aflossing
Af: Verkoopkosten
Af: kapitaalstortingen participanten
Af: performance fee winkels initiatiefnemer*
Bij: Liquiditeitsreserve
Verkoopresultaat

Resumé per Participatie:
Terugbetaling kapitaal

Winstuitkeringen jaarlijks reeds genoten
Winstuitkering uit exit-resultaat
Totaal winstuitkeringen

Gemiddelde winstuitkering (d)
Winstuitkering uit exit rendement (e)
Totaal gemiddelde cash flow rendement (f)**

*Enkelvoudig rendement per jaar

IRR Defensief scenario*** 7,8%
IRR Realistisch scenario*** 8,8%
IRR Optimistisch scenario***  9,7%

*  zie ook toelichting hierna
**  enkelvoudig rendement
***   De IRR (Internal Rate of Return) is de verdisconteringsvoet waarbij 

de netto contante waarde van alle toekomstige kasstromen gelijk is 
aan de inleg

PROGNOSE VERKOOPRESULTAAT WINKELS EN RESTCAPACITEIT WONINGEN

 32.277.000 
 15.882.615 
 16.394.385 

defensief
 17,40 

 899.107 
 15.644.095 

 12,69 
 4.199.408 

 53.289.964 

 68.934.059 

 40.916.585 
 799.349 

 24.000.000 
 -   

 333.160 
 3.551.284 

 
15.000 

 11.385 
 2.220 

 13.604 

7,6%
1,5%
9,1%

 realistisch 
  18,40 

 899.107 
 16.543.202 

 13,69 
 4.199.408 

 57.489.372 

 74.032.574 

 40.916.585 
 862.341 

 24.000.000 
 614.406 
 333.160 

 7.972.402 

 
15.000 

 
11.385 
 4.983 

 16.368 

7,6%
3,3%

10,9%

optimistisch 
19,40 

 899.107 
 17.442.309 

 14,69 
 4.199.408 

 61.688.779 

 79.131.089 

 40.916.585 
 925.332 

 24.000.000 
 1.441.690 

 333.160 
 12.180.642 

 
15.000 

 11.385 
 7.613 

 18.998 

7,6%
5,1%

12,7%
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TOELICHTING OP UITGANGSPUNTEN EXIT-RENDEMENT

Voor een meer uitgebreide toelichting op het exit-
resultaat wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van het 
prospectus van Holland Immo Group XI/Retail Re-
sidential Fund CV.

Het fonds streeft ernaar de resterende vastgoed-
portefeuille (winkels en de resterende woningpor-
tefeuille) tussen het zevende en tiende jaar te ver-
kopen. Hierbij zijn drie scenario’s uitgewerkt, een 
defensief, een realistisch en een optimistisch scena-
rio. Bij de berekening van de verkoopopbrengst is 
uitgegaan van verkoop na tien jaar. In het realisti-
sche scenario is de verkoopprijs voor de winkelbe-
leggingen gebaseerd op dezelfde huurfactor als bij 
aankoop. Voor de woningen is in het realistische 
scenario uitgegaan van een huurfactor bij verkoop 
van ca. 18,4 maal de huur, terwijl bij aankoop ca. 
20 maal de huur is betaald. Het defensieve scenario 
gaat uit van een verkoopopbrengst welke gebaseerd 
is op een huurfactor van eenmaal de huur minder 
dan in het realistische scenario. Het optimistische 

scenario gaat uit van een factor die eenmaal de huur 
hoger ligt dan in het realistische scenario.

Van de gerealiseerde overwinst uit verkoop op de 
winkelbeleggingen, komt 80% ten goede aan de 
participanten en 20% aan de beherend vennoot. 
De overwinst wordt berekend op de verkoopop-
brengst verminderd met de verkoopkosten (geschat 
op 1,5% van de verkoopprijs) en verminderd met 
de totale fondsinvestering (zijnde het bedrag van 
de oorspronkelijke hypotheekschuld en de kapitaal-
storting door de participanten) die aan de winkelbe-
leggingen is toe te rekenen.

In het realistische scenario komt het totale enkel-
voudige rendement neer op 10,9% gemiddeld per 
jaar. In het defensieve scenario op 9,1% gemiddeld 
per jaar en in het optimistische scenario op 12,7% 
gemiddeld per jaar.

ALTERNATIEVE RENDEMENTSCENARIO’S

Bovenstaande rendementsprognoses zijn gebaseerd 
op veronderstellingen zoals hiervoor zijn toegelicht. 
Aangezien de werkelijkheid kan afwijken van deze 
uitgangspunten, volgt hierna een aantal alternatieve 

rendementsscenario’s. Alternatieve rendementssce-
nario’s voor het exit-resultaat zijn reeds in het voor-
gaande toegelicht.

BEREKENING PERFORMANCE FEE
INITIATIEFNEMER WINKELBELEGGINGEN

Jaarhuur (zonder BTW compensatie) 2014
Kapitalisatiefactor

Bruto verkoopopbrengst (a)
Af: 
Verkoopkosten 1,5% (b)
Oorspronkelijke fondinvestering winkels (c)
Overwinst (d) = (a) -/- (b) -/- (c)

Performance fee beherend vennoot = 20% van (d)

4.199.408
14,69

61.688.779

925.332
53.555.000
7.208.448

1.441.690

4.199.408 
12,69

53.289.964

799.349
53.555.000

-

-

4.199.408 
13,69

57.489.372

862.341
53.555.000
3.072.031

614.406
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Effectieve rente vanaf 2008

5,0% *
5,2%
5,4%
5,6%
5,8%
6,0%
7,0%
* uitgangspunt rendementsprognose

Rendement op jaarbasis

10,9% * 
10,7%
10,6%
10,4%
10,2%
10,0%
9,1%

Waardestijging woningen
Indien over de gehele rendementsperiode de koop-
prijs van de woningen gemiddeld minder stijgt dan 
aangenomen, heeft dit het volgende effect op het 
enkelvoudige rendement.

Hypotheekrente na rentefixatie
Na afloop van de rentefixatieperioden zal de rente 
worden vastgesteld op basis van de dan geldende 
kapitaalmarktrente. Afhankelijk van de rente-
ontwikkelingen kan gekozen worden voor een kor-
tere rentefixatieperiode of voor een variabele rente. 
Indien het nieuwe renteniveau de gehanteerde re-
kenrente van 5% na expiratie van elke rentefixa-
tieperiode overschrijdt, dan kan het effect op het 
rendement als volgt worden samengevat. 

Koopprijsstijging woningen per jaar als %

2,5% *
0,0%
2,5% -/-
* uitgangspunt rendementsprognose

Gem. rendement op jaarbasis

10,9% * 
8,9%
7,2%

Huurprijsstijging (indexatie)
Indien over de gehele rendementsperiode de huur-
prijs gemiddeld minder stijgt dan aangenomen:

Huurprijsstijging  
woningen per jaar als %

3,0% *
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
* uitgangspunt rendementsprognose

Huurprijsstijging 
winkels per jaar als %
vanaf 2008

2,5% *
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

Gem. rendement  
op jaarbasis 

10,9% *
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
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7. ONDERZOEKSRAPPORT ACCOUNTANT

Opdracht
Wij hebben de in deze vastgoedbrochure opgeno-
men prognose van Holland Immo Group XI/Retail 
residential Fund CV te Eindhoven over de periode 
1 juli 2005 tot en met 30 juni 2014 onderzocht. De 
prognose, met inbegrip van de veronderstellingen 
waarop deze is gebaseerd, is opgesteld onder verant-
woordelijkheid van Holland Immo Group Insinger 
de Beaufort Beheer BV in haar hoedanigheid van Be-
heerder van Holland Immo Group XI/Retail Residen-
tial Fund CV. Het is onze verantwoordelijkheid een 
onderzoeksrapport inzake de prognose te verstrek-
ken.

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig 
algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot 
het onderzoek van toekomstgerichte financiële in-
formatie, in hoofdzaak uit het inwinnen van inlich-
tingen bij functionarissen van de vennootschap en de 
initiatiefnemer, het uitvoeren van cijferanalyses met 
betrekking tot de financiële gegevens en het vaststel-
len dat de veronderstellingen op de juiste wijze zijn 
verwerkt. 

Oordeel
Op grond van ons onderzoek van de gegevens waar-
op de veronderstellingen zijn gebaseerd, is ons niets 
gebleken op grond waarvan wij zouden moeten con-
cluderen dat de veronderstellingen geen redelijke ba-
sis vormen voor de prognose. Voorts zijn wij van me-
ning dat de prognose op een juiste wijze op basis van 
de veronderstellingen is opgesteld en is toegelicht, in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aan-
vaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk afwij-
ken van de prognose, aangezien de veronderstelde 
gebeurtenissen zich veelal niet op gelijke wijze zul-
len voordoen als hier is aangenomen en de afwijkin-
gen van materieel belang kunnen zijn. 

Eindhoven, 4 mei 2005

KPMG Accountants NV

Beleggen in vastgoed in het algemeen alsook beleg-
gen in winkels en huurwoningen brengt bepaalde 
risico’s met zich mee. Deze risico’s, alsmede andere 
omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat de 
werkelijkheid afwijkt van de in de rendementsprog-
noses gehanteerde uitgangspunten. 

Daardoor kan het rendement lager uitkomen dan 
zoals geprognosticeerd of kan voor de belegger een 
verlies optreden. Het maximale verlies dat de be-
legger kan lijden, is het bedrag van zijn deelname  
(€ 15.000,- per Participatie plus emissiekosten).

 

8. RISICO'S
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9. MEER INFORMATIE

In het prospectus van Holland Immo Group XI/ 
Retail Residential Fund CV treft u uitgebreide in-
formatie aan. U kunt het prospectus opvragen bij 
Holland Immo Group, Postbus 8734, 5605 LS 
Eindhoven, telefoonnummer 040 235 26 35.

Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informa-
tie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees 
hem voordat u het product koopt.

 
VERGUNNING WET TOEZICHT BELEGGINGSINSTELLINGEN

Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund CV is 
een beleggingsinstelling in de zin van de Wet toezicht 
beleggingsinstellingen (Wtb). De Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) heeft een vergunning verleend als 
bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Wtb. De bestuurders 
van de Beheerder en de Bewaarder zijn in het kader 

van het verstrekken van de vergunning door de AFM 
getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid. Dit 
geldt eveneens voor de personen die middellijk of 
onmiddellijk bevoegd zijn deze bestuurders te benoe-
men of te ontslaan.

 
DEELNAME

Deelname is mogelijk met Participaties van € 15.000,- 
of een veelvoud hiervan, te vermeerderen met 3% 
emissiekosten. In totaal zullen maximaal 1.600 Parti-
cipaties beschikbaar zijn.

Inschrijving vindt plaats door invulling en onderte-
kening van het Deelnameformulier. Toewijzing van 

de Participaties vindt plaats door de initiatiefnemer.  
De Participatie van € 15.000,- (plus 3% emissiekos-
ten) of een veelvoud hiervan dient te worden voldaan 
op 30 juni 2005. Op 8 juli 2005, of zoveel eerder of 
later als de Beheerder besluit, zullen de Participanten 
toetreden tot het fonds.
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INITIATIEFNEMER
Holland Immo Group BV

Luchthavenweg 55E
Postbus 8734, 5605 LS Eindhoven

Tel. +31 (0)40 235 26 35
Fax +31 (0)40 235 26 36

e-mail: info@hollandimmogroup.nl
internet: www.hollandimmogroup.nl

MEDE-INITIATIEFNEMER
Bank Insinger de Beaufort NV

Herengracht 537
Postbus 10820, 1001 EV Amsterdam

Tel. +31 (0)20 521 55 00
Fax + 31 (0)20 521 55 59
e-mail: info@insinger.com

internet: www.insinger.com

mede kantoorhoudend te Den Haag en Eindhoven

FONDS
Holland Immo Group XI/

Retail Residential Fund CV
Luchthavenweg 55E, 5657 AE Eindhoven

Tel. +31 (0)40 235 26 35
Fax +31 (0)40 235 26 36

BEHEERDER
Holland Immo Group  

Insinger de Beaufort Beheer BV
Luchthavenweg 55E, 5657 EA Eindhoven

Tel. +31 (0)40 235 26 35
Fax +31 (0)40 235 26 36

BEHEREND VENNOOT
Holland Immo Group XI/ 
Retail Residential Fund BV

Luchthavenweg 55E, 5657 EA Eindhoven

STICHTING BEWAARDER
Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/

Retail Residential Fund
Luchthavenweg 55E, 5657 EA Eindhoven

Tel. +31 (0)40 235 26 35
Fax +31 (0)40 235 26 36

ACCOUNTANT
KPMG Accountants NV

Beemdstraat 1
Postbus 2290, 5600 CG Eindhoven

NOTARIS
Simmons & Simmons Notarissen

Weena 666
Postbus 190, 3000 AD Rotterdam

 
FISCAAL ADVISEUR

Deloitte Belastingadviseurs BV
Orlyplein 10

Postbus 58120, 1040 HC Amsterdam

TAXATEURS
(winkelbeleggingen)

Nanninga Taconis Real Estate
De Lairessestraat 137

Postbus 75321, 1070 AH Amsterdam

(winkel- en woningbeleggingen)
Boer Hartog Hooft

Buitenveldertselaan 5
Postbus 75168, 1070 AD Amsterdam

VASTGOEDBEHEER
(winkelbeleggingen)

WPM Winkelcentrummanagement
Utopialaan 24

Postbus 3282, 5203 DG ‘s-Hertogenbosch

VASTGOEDBEHEER
(woningbeleggingen)

Meeùs Groep
Willemstraat 1-15

Postbus 3234, 4800 DE Breda

Verbeek Vastgoed Management BV
Oranjesingel 58

Postbus 188, 6500 AD Nijmegen

10. NAMEN EN ADRESSEN
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Holland Immo Group BV is de actieve houdstermaat-
schappij van een groeiend aantal besloten vastgoed-
fondsen. Het management team, tevens aandeelhou-
ders van Holland Immo Group BV beschikt vanuit 
verschillende disciplines over een brede kennis en 

ervaring op het gebied van vastgoedbeheer, beleg-
gingsstructuren en fiscaliteit. Sinds haar oprichting 
medio 2001 heeft Holland Immo Group BV de vol-
gende vastgoedfondsen geplaatst:

11. DE INITIATIEFNEMER

HOLLAND IMMO GROUP

Naam fonds

  
Holland Immo Group /
Multi Media Park CV

Holland Immo Group II /
Flight Forum CV

Holland Immo Group III /
‘Hurks Building’ CV

Holland Immo Group IV /
Kantoorvilla’s CV

Holland Immo Group 
Insinger de Beaufort V CV

Holland Immo Group 
Insinger de Beaufort VI CV

Holland Immo Group VII /
Winkelfonds Zuidplein CV
 
Holland Immo Group VIII /
Woningfonds CV

Holland Immo Group IX /
Woningfonds CV

Holland Immo Group X /
Woningfonds CV

Totaal fondsvolume

Datum

02-11-01

19-12-01

31-05-02

19-12-02

17-06-03

02-12-03

21-04-04

15-04-04

15-07-04 

22-12-04

Fondsvolume

€ 5.430.000

€ 6.289.000

€ 7.283.000

€ 8.955.000

€18.985.000

€24.550.000

€29.660.000

€14.545.000

€18.850.000

€70.480.000

€205.027.000

Eigen
vermogen

€1.588.000

€1.815.000

€2.155.000

€2.875.000

€6.060.000

€7.680.000

€9.360.000

€3.645.000

€4.725.000

€17.460.000

€57.363.000

Looptijd

7-10 jaar

7-10 jaar

7-10 jaar

7-10 jaar

7-10 jaar

7-10 jaar

7-10 jaar

7-10 jaar

7-10 jaar

7-10 jaar

Aard 
vastgoed

kantoor

kantoor

kantoor

kantoor

kantoor / 
winkel

winkel

winkel

woningen

woningen

woningen

Geprog. 
gem. expl.
rendement

12,1%

12,8%

12,0%

12,4%

12,1%

10,8%

10,5%

9,1%

9,2%

9,2%

Behaald 
expl. 

rend. in 
2004

9,9%

10,3%

8,8%

10,0%

9,6%

8,6%

8,8%

12,0%

13,1%

nvt

Geprog. 
expl. 

rendement
voor 2004

8,9%

9,6%

10,1%

9,4%

8,8%

7,5%

7,4%

6,4%

6,9%

nvt
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Deze vastgoedbrochure is samengesteld door 
Holland Immo Group en moet worden gelezen 
in samenhang met het prospectus van het fonds.  
Iedere beslissing om te beleggen in Participaties van 
Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund CV 
moet gebaseerd zijn op bestudering van het volle-
dige prospectus. Holland Immo Group kan uitslui-
tend aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud 
van deze vastgoedbrochure indien deze brochure in 
samenhang met het Prospectus misleidend, onjuist 
of inconsistent is. De informatie is samengesteld op 
basis van gegevens die naar het inzicht van Holland 
Immo Group juist zijn ten tijde van het samenstel-
len van deze vastgoedbrochure. Deze inzichten kun-
nen derhalve zonder nadere aankondiging gewijzigd 
worden. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, 
betreffen alle in deze vastgoedbrochure weergege-
ven rendementen, opbrengsten, kosten en resultaten 
schattingen daarvan. Deze schattingen, met inbegrip 
van de veronderstellingen waarop deze zijn geba-

seerd, zijn gedaan op basis van ervaringsgegevens, 
historisch onderzoek en de informatie zoals weerge-
geven in het prospectus. De werkelijke toekomstige 
rendementen, opbrengsten en kosten kunnen afwij-
ken van de schattingen omdat de veronderstelde ge-
beurtenissen zich mogelijk niet, niet in gelijke mate of 
niet op hetzelfde tijdstip zullen voordoen als in deze 
vastgoedbrochure is aangenomen, en afwijkingen 
van materieel belang kunnen zijn. Het beleggen van 
gelden in het algemeen en het beleggen in vastgoed 
in het bijzonder dient afgestemd te worden aan de 
persoonlijke omstandigheden. Gebruikmaking van 
de informatie in deze vastgoedbrochure geschiedt 
dan ook geheel voor eigen risico.  

© Holland Immo Group

Alle rechten voorbehouden


