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Beleggen in B&S Vastgoed XVIII CV
Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV 
heeft het initiatief genomen tot de Emissie van het 
closed-end vastgoedfonds B&S Vastgoed XVIII CV 
(CV). Hierin kunnen beleggers deelnemen met een 
bedrag van € 10.000 of een veelvoud hiervan (excl. 
3% emissiekosten*).

Rendement
 � Direct Rendement (exploitatierendement) 

gemiddeld ca. 6,9% per jaar**
 � Winstuitkeringen gemiddeld ca. 6,8% per jaar **
 � Winstuitkering 1e jaar 6,5%**
 � Winstuitkeringen per kwartaal

* De emissiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van 

het kapitaal en worden niet meegenomen in de berekening van het 

rendement.

** Dit betreft prognoses voor een Beschouwingsperiode van 10 

jaar (voor belastingen en exclusief rendement uit verkoop). De 

Winstuitkering is het deel van het Direct Rendement dat aan de 

beleggers uitgekeerd kan worden.De waarde van de beleggingen kan 

zowel stijgen als dalen, en beleggers dienen zich te realiseren dat zij 

mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. De waarde 

van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten 

bieden geen garantie voor de toekomst. In het Prospectus zijn alle 

relevante kenmerken van B&S Vastgoed XVIII CV opgenomen. Lees 

het Prospectus zorgvuldig!

Kenmerken
 � 760 deelnemingsrechten beschikbaar van  

€ 10.000 (excl. 3% emissiekosten)
 � Toplocatie Amsterdam IJ-oevers, Oostelijke  

Handelskade, pakhuis Argentinië nabij    
Piet Heinkade en het Centraal Station

 � Acht commerciële units in de plint van nieuw 
complex met woningen, kantoren/winkels en 
parkeergarage

 � Risicospreiding met acht huurders

Risico’s
 � Geen financieringsrisico, geen renterisico en 

geen leverage risico
 � Wel leegstandsrisico, debiteurenrisico en 

andere risico’s. Het is mogelijk dat hierdoor 
de rendementen tegenvallen en zelfs inleg 
verloren gaat

 � Beperkte verhandelbaarheid van de deelne-
mingsrechten

Initiatiefnemer en toezicht
 � Prospectus wordt getoetst door de AFM
 � Initiatiefnemer is beheerder van de  

beleggingsinstelling B&S Vastgoed XVIII CV
 � Initiatiefnemer beschikt over een  

Wft-vergunning en is als beheerder van beleg-
gingsinstellingen opgenomen in het register 
van de AFM

 � Initiatiefnemer is lid van de brancheorganisatie 
Forumvast

 � Initiatiefnemer is aangesloten bij    
klachteninstituut KiFiD

 � Initiatiefnemer heeft ruim 15 jaar ervaring
 � Externe Bewaarder controleert de kasstromen

Nieuwe emissie: 
B&S Vastgoed XVIII CV

Disclaimer
Deze vooraankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet volledig de belegging beschrijven. De in deze vooraankondiging opgenomen infor-
matie is gebaseerd op de situatie per 30 november 2014 en kan aan verandering onderhevig zijn. Omdat er nog geen sprake is van een goedgekeurd prospectus, is de toekomstige 
aanbieding nog niet definitief en kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden. De in deze vooraankondiging vermelde informatie is van algemene aard waaraan geen rechten 
kunnen worden ontleend. Dit document is nadrukkelijk geen aanbod om deel te nemen in B&S Vastgoed XVIII CV. Een dergelijk aanbod zal uitsluitend kunnen plaatsvinden op 
basis van het prospectus.
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De app is geschikt voor iPhone en iPad met iOS 8 geïnstalleerd. Dit zijn de iPhone 4s en iPad 2 en later.

Risicospreiding met acht huurders
Doordat de Objecten voor een periode van vijf jaar 
zijn verhuurd aan meerdere huurders (de resterende 
gemiddelde looptijd van de huurovereenkomsten 
bedraagt ca. 3,5 jaar) verwachten wij de belegger 
een stabiele belegging aan te bieden. De huurders 
zijn Chunck, Super Hero Cheesecake, Bed Habits, 
Q42, WeTransfer, AG 5 en Shoebaloo.

Nieuwe trend: 
Een vastgoedfonds zonder bancaire financiering

Van Boom & Slettenhaar App
Download de gratis Van Boom & Slettenhaar App en 
blijf  op de hoogte van de emissie van de B&S fond-
sen. Kijk naar de filmpjes en nieuwsflashes. 
Kijk ook op www.vanboomslettenhaar.nl en bezoek 
ons op Facebook.

Samenvatting prognose Direct Rendement*

Inkomsten 2015  2016  2019  2022  2024 

Pakhuis Argentinië 341.508  591.882  624.415  662.634  689.405 

Rentebaten Liquiditeitsreserve 901  1.730  2.076  1.472  1.846 

Jaarlijkse Inkomsten 342.409  593.612  626.492  664.106  691.251

Uitgaven
CV-kosten totaal 41.882  93.936  117.832  125.044  130.096

Direct Rendement 300.527  499.677  508.660  539.062  561.155

Direct Rendement in % 6,78%  6,57%  6,69%  7,09%  7,38

Winstuitkering in % 6,50%  6,50%  7,00%  7,00%  7,00% 

Gemiddelde Direct Rendement 6,9%

Gemiddelde Winstuitkering** 6,8%

IRR*** 6,5%

*     Het Direct Rendement is gebaseerd op een enkelvoudig rendement (gemiddeld Direct Rendement gedeeld door de inleg  Vennoten). De waarde van uw belegging  kan fluctueren. 

 In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees het Prospectus zorgvuldig en kijk in de risicoparagraaf van  het Prospectus voor de financiële risico’s!

**   Het verschil tussen het gemiddeld Direct Rendement en de gemiddelde Winstuitkering wordt aangehouden in een Liquiditeitsreserve.

***   Bij het berekenen van de IRR wordt o.a. rekening gehouden met een Kapitalisatiefactor die gelijk is aan de factor bij aankoop.

Alle bedragen in euro
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Beleggingsdoelstelling en -beleid
Het doel van de CV is door de aankoop, exploitatie en 
verkoop van de Objecten een aantrekkelijk rende-
ment te realiseren in combinatie met een aanvaard-
baar risico.

Omdat beleggen in vastgoed een lange termijnvisie 
dient en flexibiliteit in de exit-strategie geboden is, 
neemt u deel voor onbepaalde tijd. Het is de intentie 
de Objecten minimaal vijf jaar aan te houden. Als de 
Objecten met winst verkocht kunnen worden, legt 
de Beherend Vennoot, die belast is met de verkoop-
initiatieven, het voorstel tot verkoop voor aan de 
vergadering van Vennoten.

Financiering
De CV wordt alleen gefinancierd met eigen vermo-
gen. Er is dus geen bank betrokken die bij eventuele 
tegenvallers de financiering kan opeisen.

Emissie

Het vermogen van de CV wordt voor honderd pro-
cent geïnvesteerd in vastgoed (de Objecten) en de 
Fondskosten.

Een Participatie bedraagt € 10.000, of een veelvoud 
daarvan, exclusief 3% emissiekosten. 

De Objecten
In de CV zijn meerdere Objecten opgenomen, te 
weten acht onafhankelijke appartementsrechten 
die gebruikt kunnen worden als kantoor of winkel. 
De units bevinden zich op de begane grond onder 
woningen aan de Oostelijke Handelskade te Amster-
dam. Het betreft een kwalitatief hoogwaardig 
gebouw. De Beherend Vennoot heeft de Objecten 
bouwkundig en installatietechnisch laten keuren.

Kenmerken Objecten
Locatie:   Oostelijke Handelskade 527, 637,  
  639, 749, 751, 861, 865 en 977
  te Amsterdam
Categorie:   Kantoren/winkels
Bouwjaar:   2012
Eigendomssituatie:   Erfpacht (deels afgekocht)
Metrage:   2.910 m2 (VVO)
Parkeerplaatsen:   16 parkeerplaatsen in 
  parkeergarage

Risico’s
Beleggen brengt altijd bepaalde risico’s met zich 
mee. Ook bij de CV kunnen onverwachte ontwikke-
lingen de geprognosticeerde rendementen negatief 
beïnvloeden. Met name kan gewezen worden op de 
risico’s van leegstand (door bijvoorbeeld faillisse-
ment van de huurders of het niet verlengen van de 
huurovereenkomst) en mogelijke fluctuaties op de 
onroerendgoedmarkt. In het uiterste geval kunnen 
Participanten hun volledige inleg verliezen. Partici-
panten kunnen niet méér verliezen dan hun inleg. 
Noodzakelijke voorwaarde hiervoor is echter dat een 
Commanditair Vennoot zich onthoudt van daden 
van beheer met betrekking tot de Commanditaire 
Vennootschap. Een uitvoerige beschrijving van de 
risico’s is opgenomen in dit Prospectus (hoofdstuk 2). 
Iedere (toekomstige) Participant wordt geadviseerd 
dit Prospectus zorgvuldig te bestuderen en kennis 

Hypotheek €   0,0     (   0%)
Commanditair Kapitaal €  7.600.000  ( 100%)
Totale fondsinvestering €  7.600.000  (100%)
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ParticipantenExterne Riskmanager

Bewaarder
AIFMD Portfolio

Overeenkomst van 
Beheer en Bewaring

Depositary Services 
Agreement

Depositary Services
Agreement

Ondersteuning
risicomanagement

Overeenkomst van 
Beheer en Bewaring

100% aandeelhouder

(Initiatiefnemer / Beheerder)

(Beherend Vennoot) (Commanditaire Vennoten)

Commanditair 
Kapitaal

Organigram

Economisch 
eigendom

Juridisch

eigendom

te nemen van de aan deze belegging verbonden 
risico’s. Iedere (toekomstige) Participant wordt 
aangeraden zelfstandig advies in te winnen over de 
geschiktheid van zijn individuele Participatie in de 
CV, bijvoorbeeld bij zijn bank of beleggingsadviseur.

Vergunning en goedkeuring AFM
Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV 
(Beheerder) heeft een doorlopende vergunning in 
het kader van de Wft en voldoet per 22 juli 2014 aan 
de regelgeving in het kader van AIFMD (Alternative 
Investment Fund Managers Directive). 

Het Prospectus ten behoeve van de Emissie van B&S 
Vastgoed XVIII CV wordt door de AFM goedgekeurd. Het 
Prospectus wordt opgesteld conform artikel 5:2 Wft.

Juridische structuur
De CV heeft de juridische structuur van een Commandi-
taire Vennootschap naar Nederlands recht. De Comman-
ditaire Vennoten zijn niet aansprakelijk voor eventuele 
verliezen die hun inleg te boven gaan, mits zij geen 
beheerhandelingen verrichten. Dit aansprakelijkheidsri-
sico ligt bij de Beherend Vennoot.

Organigram CV
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Fiscale aspecten
De CV is door haar besloten karakter fiscaal trans-
parant. Als gevolg hiervan is de CV niet zelfstandig 
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 
De baten en lasten van de CV worden, voor wat 
betreft de commanditaire deelname, naar rato 
van ieders kapitaaldeelname aan de Participanten 
toegerekend. 
De Participaties zijn uitsluitend overdraagbaar na 
unanieme toestemming van alle overige Vennoten. 
Er wordt aan het toestemmingsvereiste voldaan 
als aan alle Vennoten schriftelijk toestemming 
is gevraagd en die toestemming niet binnen vier 
weken wordt geweigerd. Er mag dan worden uit-
gegaan van een unaniem verleende toestemming.  
Deze beperkte overdraagbaarheid houdt in dat het 
voor de belegger onbekend is wanneer hij weer 
toegang tot zijn belegde gelden heeft. 

Door vererving of legaat kan een Participatie vrij 
worden overgedragen.

Voor een Participant-natuurlijk persoon kwalificeert 
een Participatie in principe als een Box III belegging.

Initiatiefnemer/Beheerder
Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV is 
een onafhankelijke organisatie, gespecialiseerd in 
vastgoedfondsen voor particuliere investeerders. Ini-
tiatiefnemer heeft een grote expertise opgebouwd 
in het structureren en aanbieden van vastgoed-CV’s. 

Bewaarder AIFMD
De externe Bewaarder zal onder andere periodiek de 
uitgaven van de CV controleren.
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Namen en adressen

Beheerder/Initiatiefnemer
Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV
Torenlaan 36, Postbus 575
1250 AN LAREN (NH)
tel 035 - 52 32 600, fax 035 - 523 26 09
e-mail info@vanboomslettenhaar.nl
www.vanboomslettenhaar.nl
 
Beherend Vennoot
B&S Fondsbeheer II BV
Torenlaan 36, Postbus 575
1250 AN LAREN (NH)
tel 035 - 52 32 600

Accountant
BDO Audit & Assurance BV

Fiscaal advies
BDO Accountants & Belastingadviseurs BV

Juridisch advies (toezichtrechtelijk)
Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen

Notaris
Hermans & Schuttevaer Notarissen

Taxaties
Troostwijk Taxaties BV

Disclaimer
Deze vooraankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet volledig de belegging beschrijven. De in deze vooraankondiging opgenomen 

informatie is gebaseerd op de situatie per 30 november 2014 en kan aan verandering onderhevig zijn. Omdat er nog geen sprake is van een goedgekeurd prospectus, is de 

toekomstige aanbieding nog niet definitief en kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden. De in deze vooraankondiging vermelde informatie is van algemene aard waaraan 

geen rechten kunnen worden ontleend. Dit document is nadrukkelijk geen aanbod om deel te nemen in B&S Vastgoed XVIII CV. Een dergelijk aanbod zal uitsluitend kunnen 

plaatsvinden op basis van het prospectus.

 

Wilt u meer informatie over 
B&S Vastgoed XVIII CV?

Bel naar 035 52 32 600 of mail ons via 
info@vanboomslettenhaar.nl

Het Prospectus is op de website beschikbaar 
en(of) op te vragen.
 
www.vanboomslettenaar.nl



Bezoekadres Telefoon E-mail
Torenlaan 36, 1251 HK  Laren (NH) (035) 52 32 600 info@vanboomslettenhaar.nl

Postadres: Fax Site
Postbus 575, 1250 AN  Laren (NH) (035) 52 32 609 www.vanboomslettenhaar.nl


