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Gemiddeld totaal rendement 7,5%
(conservatieve rekenmethode)

Uitkering per kwartaal

- reservering hogere  rente na 5 jaar -
- box 3 vriendelijke belegging -

- ook geschikt voor BV en/of herinvesteringsreserve -
- op eigen risico aangekocht door Duinweide -

- Duinweide participeert tenminste voor 5% mee -

 



Initiatiefnemer Duinweide Investeringen NV biedt u aan om samen met een kleine groep beleggers te investeren in
Parkwijck Vastgoed CV. De CV bestaat uit een zeer courante Jumbo supermarkt, een lunchroom, twee kledingzaken,

een dierenspeciaalzaak, twee woningen en twee garages.

Bemmel telt ca. 12.500 inwoners en is gelegen in de provincie Gelderland. De winkellocatie is in het centrum van Bemmel en 
is voorzien van een ruime gratis parkeergelegenheid (circa 100 plaatsen).

De supermarkt is verhuurd aan de Jumbo hoofdorganisatie en de overige units aan lokale huurders. Als vangnet voor een 
zekere huurinkomstenstroom voor de CV heeft de supermarktexploitant een huurgarantie afgegeven voor alle overige units. Er 

is potentieel om de supermarkt te vergroten naar maximaal 1.300 m2 WVO. 

Het vestigingsplaatsonderzoek heeft uitgewezen dat er prima week-omzetten worden behaald die in verhouding staan tot de 
huidige huur. Het potentieel tot uitbreiding van de Jumbo supermarkt zal zijn marktpositie alleen maar versterken met een 

hogere omzetschatting.

Gemiddeld direct rendement over 10 jaar 6,8%.
Uitkering per kwartaal.

De AFM heeft aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid sub a Wft
 om als Beheerder op te treden van een beleggingsinstelling.D
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BEMMEL



Kloosterplaats, Bemmel (Gelderland) 
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Risico’s waar u rekening mee dient te houden Wat hebben wij hieraan gedaan?

Financieel risico Het financiële rekenmodel is conservatief opgesteld en wordt gecontroleerd door Keijzer Nipius & Co 
Accountants BV (opgenomen zijn bijvoorbeeld revitaliseringkosten en een hogere financieringsrente).

Markt risico De marktomstandigheden worden met onze eigen ervaring (ca. 40 jaar) en supermarktdeskundigen 
nauwlettend gevolgd en onderzocht. Tevens is een uitgebreid vestigingsplaatsonderzoek uitgevoerd.

Bouwtechnisch en onderhoudsrisico Het object wordt grondig geïnspecteerd en er wordt een meerjarige onderhoudsbegroting opgesteld.

Leegstands risico Leegstand behoort altijd tot de risico’s. Als vangnet voor de huurinkomsten van de CV heeft de 
supermarktexploitant voor alle overige huurders een huurgarantie aan de CV afgegeven.

Rente risico Middels langlopende financiering wordt het risico op een stijgende rente grotendeels afgedekt. De 
eerste 5 jaar is ingeschat op basis van de huidige markt tegen 4,4%, de resterende 5 jaar tegen 5,1%.

Inflatie risico Wij geloven in waardestijging van vastgoed door inflatie, de huurinkomsten stijgen immers door 
indexeringen nagenoeg met de inflatie mee. De waarde van het vastgoed is, rekening houdende met 
dezelfde kapitalisatiefactor en bij uitsluiting van andere factoren, gekoppeld aan de hoogte van deze 
huurinkomsten.

EXPLOITATIEPROGNOSE* (bedragen in  € 1.000)

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10

Totale huuropbrengsten (a)  262  267  272  278  283  289  295  301  307  313 

Beheervergoeding (huurcomponent)  -10  -11  -11  -11  -11  -12  -12  -12  -12  -13 

Eigenaarslasten  -9  -9  -10  -10  -10  -10  -10  -11  -11  -11 

Onderhoud  -9  -9  -10  -10  -10  -10  -10  -11  -11  -11 

Overige kosten  -17  -17  -17  -18  -18  -18  -19  -19  -20  -20 

Rente  -78  -78  -78  -78  -78  -91  -91  -91  -91  -91 

Totale exploitatiekosten (b)  -124  -125  -126  -126  -127  -141  -142  -143  -144  -145 

Exploitatieresultaat (a+b)  138  142  147  151  156  148  153  158  163  168 

Aflossing  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Reserveringen/uitkering Liquiditeitsreserve  3  -1  -2  -3  -3  -3  -3  -3  -3  -3 

Voor uitkering beschikbaar  141  141  144  149  153  145  150  155  160  165 

Direct rendement 6.4% 6.4% 6.6% 6.8% 7.0% 6.6% 6.8% 7.0% 7.3% 7.5%

Gemiddeld direct rendement 6.8%



Gegevens vastgoedfonds
- Jumbo supermarkt met aanvullende winkels
- Koopprijs k.k. € 3.480.000
- Totale huur € 257.066
-  Huurgarantie op aanvullende winkels
- Kapitalisatiefactor 13,5
- Bruto vloeroppervlakte 2.007 m2

Financieel overzicht
- Fondsomvang  € 3.969.913
- Eigen vermogen € 2.200.000 (aandeel initiatiefnemer € 100.000, 
   Jumbo ondernemer investeert voor aanzienlijk deel mee)
- 88 participaties van € 25.000, exclusief emissievergoeding (minimale afname 1 stuk) 
- Uitkeringen per kwartaal achteraf
- Rekenrente rendementsprognose 4,40% (jaar 1-5), 5,10% (jaar 6-10)
- Conservatief doorgerekend
- Niet benodigde reserveringen komen ten goede aan Participant
- Verwachte looptijd van het fonds: 5 tot 10 jaar

Rendementen
- Verwacht jaarlijks gemiddeld direct rendement 6,8%
- Verwacht jaarlijks gemiddeld indirect rendement 0,7%
- Verwacht jaarlijks gemiddeld totaal rendement 7,5%
- Verwachte internal rate of return (IRR) 7,4%

Overige informatie
- Aantal inwoners Bemmel ca. 12.500
- Ruime voorzieningen voor gratis parkeren (ca. 100 parkeerplaatsen)
- Bouwjaar 1993, in 2009 aanpassing gevel en vernieuwing dak supermarkt
- Positieve conclusie vestigingsplaatsonderzoek
- Looptijd huurcontracten in combinatie met huurgarantie 8 jaar

Henry Dunantweg 15  2402 NM Alphen aan den Rijn   

tel. 088 - 222 0 222   fax 088 - 222 0 223   info@duinweide.nl   www.duinweide.nl

KENMERKEN


