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Geïnteresseerde beleggers worden er uitdrukkelijk op gewezen dat deze Brochure niet volledig is en niet alle informatie bevat die van 
belang is om een afgewogen oordeel te vormen over het aanbod tot deelname aan Winkelfonds Duitsland 11. 

Hen wordt nadrukkelijk geadviseerd het Prospectus zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus. 
Iedere beslissing omtrent het aanbod dient te zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Prospectus.

Het Prospectus wordt gepubliceerd op de website van de Beheerder (www.hollandimmogroup.nl). Het Prospectus is tevens kosteloos 
verkrijgbaar via:

Holland Immo Group B.V.
Postbus 8734
5605 LS Eindhoven
Tel.:  +31 (0)40 235 26 35
Fax:  +31 (0)40 235 26 36
E-mail:   info@hollandimmogroup.nl
Website:  www.hollandimmogroup.nl

Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat beleggen in het algemeen risico’s met zich meebrengt. Dat geldt ook voor 
het beleggen in Winkelfonds Duitsland 11. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen en beleggers dienen zich te rea- 
liseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het Prospectus bevat de gegevens die voor beleggers noodzakelijk 
zijn om zich een oordeel te vormen over Winkelfonds Duitsland 11 en de daaraan verbonden kosten en risico’s.

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

Eindhoven, mei 2015, Holland Immo Group BV

BELANGRIJKE INFORMATIE
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1] SAMENVATTING

1.1 Kenmerken Winkelfonds Duitsland 11

Het doel van het Fonds is het voor gemeenschappelijke rekening 
beleggen van vermogen teneinde de beleggers in de opbrengst 
van de beleggingen te doen delen. De belegging betreft een Duitse 
winkelportefeuille in het segment van dagelijkse boodschappen 
(supermarkten, zowel food als non-food).

In Nederland woonachtige of gevestigde Participanten zijn alleen 
belastingplichtig in Nederland. Voor particuliere beleggers geldt 
in beginsel de fiscale vermogensrendementheffing (Box 3) van 
1,2% over de waarde van de Participaties;

De Beheerder van het Fonds (Holland Immo Group Beheer BV) 
heeft een vergunning onder de Wet op het financieel toezicht 
(Wft). Het Fonds en de Beheerder zijn geregistreerd bij de Autori-
teit Financiële Markten (AFM) en vallen onder toezicht van de AFM 
en het Prospectus is goedgekeurd door de AFM.

 Kenmerken van het Fonds:

 ✔ Verwacht gemiddeld Totaal Beleggersrendement 8,2%* op jaarbasis

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

 ✔ Uitkering per kwartaal

 ✔ Totale fondsinvestering € 16.880.000

 ✔ Hypothecaire fi nanciering € 8.100.000 (circa 48% van de totale fondsinvestering)

 ✔ Jaarlijkse afl ossing hypotheek 1,25% van de hoofdsom

 ✔ Eigen vermogen € 8.780.000, verdeeld over 1.756 Participaties van € 5.000

 ✔ Deelname vanaf € 10.000 (exclusief emissiekosten) 

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

 ✔ De verwachte startdatum van het Fonds is 16 juli 2015

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

beleggingen zowel kan stijgen als dalen, bestaat het risico dat beleggers minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het beoogde rendement wordt 

uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per Participatie (exclusief Emissiekosten) gedurende het maximum van de beoogde looptijd van het 

Fonds.
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1.2 De portefeuille

De portefeuille van het Fonds betreft drie langjarig verhuurde 
binnenstedelijke, centraal gelegen winkelobjecten gericht op 
dagelijkse boodschappen gelegen in Duitsland. 

De drie winkelobjecten zijn gelegen in Mülheim (deelstaat 
Nordrhein-Westfalen), Mosbach (deelstaat Baden-Württemberg) 
en Grossefehn (deelstaat Niedersachsen). Tot de huurders behoren 
de grote Duitse winkelketens waaronder EDEKA, REWE, Penny, DM 
en Sparkasse, welke samen circa 97% van de huurstroom genere-
ren. Alle winkelobjecten zijn binnenstedelijk en centraal gelegen 
op zichtlocaties, zijn goed bereikbaar en beschikken over ruime 
eigen parkeervoorzieningen voor de deur. De gemiddelde – gewo-
gen naar het aandeel van de huursom van elk huurcontract in de 
totale huursom - looptijd van alle huurcontracten bij de start van 
het Fonds bedraagt circa 15,5 jaar. 

De winkelobjecten worden rechtstreeks verworven van de ontwik-
kelaar. Met de ontwikkelaar van de op de startdatum van het 
Fonds (naar verwachting 16 juli 2015) nog op te leveren objecten 
is overeengekomen dat over de periode vanaf de startdatum van 
het Fonds tot aan de latere ingebruikname door de huurders (naar 
verwachting in het 4e kwartaal 2015), het Fonds door de ontwik-
kelaar wordt gecompenseerd voor huurderving. Voor deze ver-
plichting tot compensatie alsook voor verplichtingen in verband 
met de afbouw van de objecten heeft de ontwikkelaar zekerheden 
gesteld. Deze zekerheden zijn gesteld in de vorm van bankgaran-
ties voor het gehele bedrag aan huurderving alsmede voor de ont-
wikkelings- en afbouwactiviteiten van alle objecten. Het Fonds 
loopt derhalve geen ontwikkelrisico.

Ten aanzien van alle objecten is met de ontwikkelaar contractueel 
vastgelegd dat deze het onderhoud van de objecten gedurende 
een periode van tien jaar uitvoert tegen een vaste jaarlijkse ver-
goeding.

 ✔ Drie binnenstedelijke winkelobjecten voor dagelijkse boodschappen  

 ✔  Circa 97% van de huurstroom wordt gegenereerd door grote Duitse solvabele huurders waaronder 
EDEKA, REWE, Penny, DM (dm-drogerie markt) en Sparkasse

 ✔ Zeer langlopende huurcontracten (gemiddeld ruim 15,5 jaar)

 ✔ Het onderhoud is tegen een jaarlijkse vergoeding afgekocht 

 ✔ De totale koopsom bedraagt € 15.430.620,- vrij op naam (v.o.n.)

 

 

Hamburg 

Düsseldorf 

Frankfurt 

Stuttgart München 

Großefehn 

Mülheim a/d Ruhr 

Berlijn 

Mosbach 

Bremen Emden 

Heilbronn 

Mannheim 

Duisburg 
Essen 



9

1.3 Hypothecaire fi nanciering

De portefeuille zal extern worden gefi nancierd door de WGZ bank. 
De hypotheekrente zal voor de gehele looptijd van de fi nanciering 
(tien jaar) worden gefi xeerd voor het gehele bedrag van de hypo-
thecaire lening. Het voor de geprognosticeerde rendementen 
gehanteerde rentetarief bedraagt 2,6%. De daadwerkelijke rente 
kan hiervan afwijken.

1.4 Juridische structuur

Winkelfonds Duitsland 11 wordt aangegaan als een fonds voor ge-
mene rekening naar Nederlands recht met zetel te Eindhoven. Het 
beheer over het Fonds wordt gevoerd door Holland Immo Group 
Beheer BV (de Beheerder) als beheerder van het Fonds in de zin 
van artikel 1:1 Wft. Het beheer van het Fonds wordt uitgevoerd 
voor rekening en risico van de Participanten. De Beheerder en het 
Fonds staan onder toezicht van de AFM.

Het vermogen van het Fonds wordt in juridisch opzicht gehouden 
door Stichting Winkelfonds Duitsland 11 (de Stichting). De Stich-
ting treedt op als entiteit die de juridische eigendom van de activa 
van het Fonds houdt.

Het door de Participanten in het Fonds ingelegde vermogen wordt 
door het Fonds onder de Winstdelende Lening uitgeleend aan 
Holland Immo Group Holding 11 BV (Vastgoed Holding). Tezamen 
met een aangetrokken hypotheeklening wordt op deze wijze de 
aankoop van de vastgoedobjecten gefi nancierd. In economisch 
opzicht kan de belegging door het Fonds in de Winstdelende Le-
ning worden vergeleken met een directe belegging in de Duitse 
winkelportefeuille. Voor een uitgebreide toelichting inzake de 
aanwending van de gelden die door Vastgoed Holding worden 
verkregen, wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

 ✔ Kredietgever WGZ Bank

 ✔ Hoofdsom e 8.100.000

 ✔ Looptijd 10 jaar

 ✔ Afl ossing 1,25%  per jaar

 ✔ Financiering als % investeringsvolume circa 48%

 ✔ Rekenrente jaar 1 tot en met 10 2,6%
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De totale fondsinvestering bedraagt € 16.880.000. Het eigen ver-
mogen bedraagt € 8.780.000 verdeeld over 1.756 Participaties 
van € 5.000. 

Het geprognosticeerd Direct Beleggersrendement bedraagt 7,0% 
per jaar en wordt per kwartaal aan de Participanten uitgekeerd. 
De beleggingshorizon van het Fonds bedraagt zeven tot tien jaar. 
Gedurende deze periode zal de portefeuille worden geëxploiteerd, 
waarna zij zal worden verkocht. Teneinde de belangen van de Par-
ticipanten en de Beheerder bij het Fonds parallel te laten lopen, 
komt een percentage van 20% van de Overwinst bij verkoop ten 
goede aan de Initiatiefnemer. De Participanten genieten echter 
een preferentie met betrekking tot het gemiddeld Direct Beleg-
gersrendement van 7,0% per jaar. Dat betekent dat, indien het 
Fonds niet in staat is gebleken een gemiddeld Direct Beleggersren-
dement van 7,0% op jaarbasis gedurende de looptijd van het 
Fonds te betalen, het verschil in mindering wordt gebracht op het 
deel van de Overwinst waartoe de Initiatiefnemer is gerechtigd in 
mee te delen. 

Het verwacht gemiddeld Indirect Beleggersrendement bedraagt 
1,2% per jaar. Het geprognosticeerde Totaal Beleggersrendement, 
de som van het Direct Beleggersrendement en het Indirect Beleg-
gersrendement, bedraagt 8,2% (enkelvoudig) per jaar. Dit komt 
neer op een geprognosticeerde IRR van 8,0%.

Voor een uitgebreide beschrijving van de investeringsstructuur en 
het rendement wordt verwezen naar hoofdstuk 4.

1.6 Fiscale aspecten

Het Fonds is aangegaan als een fonds voor gemene rekening 
(FGR). Dit houdt in dat de door het Fonds behaalde winst niet bij 
het Fonds wordt belast maar rechtstreeks bij de Participanten in 
de heffi ng van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 
wordt betrokken.

De Nederlandse particuliere Participanten worden in beginsel be-
last over de waarde van hun Participaties, de zogenoemde ‘forfai-
taire rendementsheffi ng’ van 1,2% (Box 3), ongeacht de hoogte 
van de ontvangen winstuitkering. 

Deelnemende Nederlandse vennootschappen zijn in beginsel 
aan Nederlandse vennootschapsbelasting onderworpen. Op grond 
hiervan is hun nettowinst belast en zijn verliezen aftrekbaar. De 
door het Fonds uitgekeerde winsten vormen onderdeel van de 
nettowinst van de vennootschappen.

Participanten zijn niet onderworpen aan Duitse inkomsten- of 
vennootschapsbelasting voor het houden van Participaties. Voor 
een uitgebreide toelichting op de fi scale aspecten wordt verwezen 
naar hoofdstuk 6.

1.7 Risico’s

Beleggen in dit Fonds brengt, zoals bij iedere belegging, bepaalde 
risico’s met zich mee waaronder het risico van leegstand van vast-
goed, fl uctuaties in de hoogte van de (hypotheek)rente, fl uctuaties 
in de prijzen voor winkelvastgoed, achterstallig onderhoud, het 
zogenoemde tegenpartijrisico en milieu- en politieke risico’s. Deze 
risico’s, alsmede andere (markt)omstandigheden kunnen tot ge-

 ✔ Totale fondsinvestering € 16.880.000

 ✔ Eigen vermogen € 8.780.000, verdeeld over 1.756 Participaties van € 5.000

 ✔ Verwacht gemiddeld Totaalrendement 8,2%* op jaarbasis

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

 ✔ Uitkering per kwartaal

 *)  De waarde van uw belegging kan fl uctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Omdat de waarde van de 
beleggingen zowel kan stijgen als dalen, bestaat het risico dat beleggers minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het beoogde rendement wordt 
uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per Participatie (exclusief Emissiekosten) gedurende het maximum van de beoogde looptijd van het Fonds.

1.5 Investeringsstructuur en rendement
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volg hebben dat negatieve waardefluctuaties optreden en rende-
menten lager uitkomen dan het geprognosticeerde rendement 
waarnaar het Fonds vanuit haar beleggingsbeleid streeft. Voor een 
nadere beschrijving van de risico’s wordt naar hoofdstuk 7 verwe-
zen.

1.8 Deelnemen in Winkelfonds Duitsland 11

Deelname in Winkelfonds Duitsland 11 is mogelijk met een mini-
male afname van twee Participaties van elk € 5.000,- (te vermeer-
deren met 3% emissiekosten).

Inschrijving vindt plaats door invulling en ondertekening van het 
Inschrijfformulier. De toewijzing van Participaties vindt plaats 
door de Initiatiefnemer en geschiedt op volgorde van binnen-
komst van de Inschrijfformulieren. Voor deelname aan het Fonds 
kunnen, nadat het Prospectus beschikbaar is gesteld, vrijblijvende 
reserveringen worden toegekend. Deze hebben voorrang bij toe-
wijzing van Participaties indien en voor zover deze binnen zeven 
dagen na het beschikbaar stellen van het Prospectus onherroepe-
lijk zijn gemaakt door het insturen van Inschrijfformulieren. De 
Initiatiefnemer heeft het recht om een inschrijving zonder opgaaf 
van redenen te weigeren. Het bedrag van de Participaties, te ver-
meerderen met Emissiekosten dient in beginsel te worden vol-
daan op 6 juli 2015 of, indien afwijkend, op de datum zoals ver-
meld in de schriftelijke bevestiging van toewijzing van de 
Participaties. De beoogde datum van uitgifte van Participaties aan 
de Participanten is 16 juli 2015 of zoveel eerder of later dan de 
Beheerder besluit. De inschrijving start op het moment van uit-
brengen van het Prospectus en sluit op 16 juli 2015 of op het mo-
ment dat op alle beschikbare Participaties is ingeschreven.

De Initiatiefnemer zal het aanbod tot deelname en eventuele toe-
wijzingen van Participaties intrekken indien niet alle beschikbare 
Participaties op 16 juli 2015 zijn geplaatst of de overeenkomst tot 
koop en verwerving van de objecten niet wordt nagekomen. In-
dien het aanbod en eventuele toewijzingen wordt ingetrokken, 
vindt de emissie geen doorgang en worden ontvangen bedragen 
(inclusief Emissiekosten) aan reeds toegewezen beleggers onver-
wijld teruggestort.

1.9 De Initiatiefnemer

Winkelfonds Duitsland 11 is een initiatief van Holland Immo 
Group. Holland Immo Group heeft sinds haar oprichting in 2001 
inmiddels veertien jaar ervaring en is uitgegroeid tot een solide en 
betrouwbare aanbieder van vastgoedbeleggingsproducten. Sinds 
2008 initieert Holland Immo Group winkelbeleggingsfondsen in 
Duitsland. 

In de afgelopen veertien jaar heeft Holland Immo Group in totaal 
30 beleggingsfondsen geïnitieerd met een totaal fondsvolume van 
circa € 820 miljoen. Zes fondsen, ter waarde van in totaal ca.  
€ 120 miljoen, zijn in de jaren 2006 en 2007 succesvol afgewik-
keld tegen aantrekkelijke beleggingsrendementen, variërend van 
ruim 7% tot 23,5% op jaarbasis. Van het huidige bedrag, ad € 700 
miljoen onder beheer, is zo’n € 285 miljoen geïnvesteerd in bin-
nenstedelijke Duitse winkelcentra voor dagelijkse boodschappen. 

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

Holland Immo Group Beheer BV, een volle dochter van de Initia-
tiefnemer, heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) in het kader van de Wet op het financieel toezicht 
(Wft), waardoor het haar is toegestaan participaties in fondsen ter 
grootte van minder dan € 100.000 te plaatsen bij het publiek. 
Holland Immo Group Beheer B.V. en haar fondsen vallen daar-
door onder doorlopend toezicht van de AFM. Het prospectus van 
het fonds is goedgekeurd door de AFM. Holland Immo Group  
is mede-initiatiefnemer van de branchevereniging Forumvast 
(Branchevereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten), 
die thans circa 60% van de markt van aanbieders vertegenwoor-
digt. Manfred Kühl, directievoorzitter van Holland Immo Group, is 
vice-voorzitter van Forumvast. 

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

mr. M. Kühl MRICS, directievoorzitter, werkte ruim tien jaar  
als belastingadviseur bij Arthur Andersen. Specialisatie in de  
onroerend goed transactiepraktijk binnen de Real Estate Services 
Groep van Arthur Andersen alsmede specialist in beursgangen  
en bedrijfsovernames. Doceerde in het opleidingstraject binnen 
de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Bij  
Holland Immo Group BV is de heer Kühl als bestuurder verant-
woordelijk voor investeringsanalyses en vastgoedfinanciering als-
mede fondsstructurering. Daarnaast neemt hij zitting in het be-
stuur van Holland Immo Group Beheer BV gevestigd te Eindhoven.
Ten slotte is de heer Kühl bestuurslid en 
vice-voorzitter van de branchevereniging 
voor aanbieders van vastgoedbeleggings-
producten (FORUMVAST Belangenvereni-
ging Aanbieders Vastgoedbeleggingspro-
ducten) en was lid van de Raad van Advies 
van Stichting Transparantie Vastgoed-
fondsen (STV). 
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mr. T. Kühl, directeur, werkte ruim tien 
jaar als belastingadviseur, waaronder de 
laatste jaren bij Ernst & Young in de inter-
nationale belastingpraktijk en als regio-
coördinator van de Onroerend Goed Groep 
in Eindhoven. Bij Holland Immo Group BV 
is de heer Kühl als bestuurder verantwoor-
delijk voor het financiële en operationele fondsbeheer. Daarnaast 
neemt hij zitting in het bestuur van Holland Immo Group Beheer 
BV gevestigd te Eindhoven. 

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

Track record Duitse winkelfondsen t/m 
1e kwartaal 2015

Exploitatierendement

2008/2009 2010 2011 2012 2013 2014 1e kw. 2015

Naam fonds Datum
plaatsing

Fonds 
volume

realisa-
tie

prognose realisa-
tie

prognose realisa-
tie

prognose realisa-
tie

prognose realisa-
tie

prognose realisa-
tie

prognose realisa-
tie

prognose

Holland Immo Group XVII/ 
German Retail Fund NV

16-07-08 e 74.263.900 6,3% 6,3% 6,2% 6,5% 6,5% 6,6% 6,0% 6,7% 6,7% 6,8% 7,4% 7,2% 7,5% 7,5%

Winkelvastgoedfonds 
Duitsland 1 NV

01-04-10 e 12.850.000 - - 9,4% 9,4% 9,5% 9,5% 9,1% 9,5% 9,6% 9,6% 9,6% 9,7% 9,7% 9,0%

Winkelvastgoedfonds 
Duitsland 2 NV

15-07-10 e 19.850.000 - - 9,3% 9,1% 10,1% 9,8% 10,6% 9,8% 10,3% 9,8% 10,4% 9,8% 10,0% 9,2%

Winkelvastgoedfonds
Duitsland 3 NV

22-12-10 e 24.625.000 - - - - 9,8% 9,4% 10,0% 9,5% 9,9% 9,5% 9,9% 9,6% 9,8% 9,6%

Winkelvastgoedfonds
Duitsland 4 NV

29-06-11 e 28.285.000 - - - - 8,1% 7,7% 8,6% 8,2% 8,5% 8,2% 8,4% 8,2% 8,2% 8,2%

Winkelvastgoedfonds
Duitsland 5 NV

21-12-11 e 19.300.000 - - - - - - 9,5% 8,9% 9,8% 8,7% 9,2% 8,7% 9,4% 8,8%

Winkelfonds  
Duitsland 6 NV

12-07-12 e 19.410.000 - - - - - - 9,3% 8,0% 9,6% 8,5% 9,2% 8,5% 9,3% 8,5%

Winkelfonds  
Duitsland 7 NV

28-02-13 e 19.310.000 - - - - - - - - 10,0% 9,1% 9,5% 9,2% 9,5% 9,2%

Winkelfonds  
Duitsland 8 NV

23-01-14 e 16.650.000 - - - - - - - - - - 8,7% 7,9% 9,0% 8,4%

Winkelfonds  
Duitsland 9 NV

18-07-14 e 17.180.000 - - - - - - - - - - 7,5% 7,2% 8,5% 8,4%

Winkelfonds  
Duitsland 10 NV

29-01-15 e 17.630.000 - - - - - - - - - - - - 9,1% 8,2%

Totaal fondsvolume e 269.353.900

1.11 Track record Duitse winkelfondsen

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

1.10 Goedkeuring Prospectus AFM

Het Prospectus van Winkelfonds Duitsland 11 is een door de AFM 
goedgekeurd prospectus als bedoeld in artikel 5:2 Wet op het  
financieel toezicht. Het Prospectus is geldig tot sluiting van de  
inschrijving voor deelname (en uiterlijk tot 12 maanden na het 
uitbrengen van het Prospectus).
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2]  DUITSE WINKELMARKT VANUIT 
VASTGOEDBELEGGINGSPERSPECTIEF

De Duitse winkelmarkt is, wat betreft omzet en winkeloppervlak, 
de grootste winkelmarkt in Europa. Vanwege het zeer selectieve en 
prijsgerichte koopgedrag van de bevolking heeft de afgelopen 
jaren een verschuiving plaatsgevonden van traditionele speciaal-
zaken en traditionele supermarkten naar grootschalige full-service 
supermarkten, levensmiddelendiscounters en andere non-food-
speciaalzaken en ketens (zoals drogisterijen, slijterijen, dieren-
speciaalzaken, schoenenwinkels en textielketens). In dit kader 
vond er een sterke groei van het winkeloppervlak plaats om invul-
ling te geven aan de groeiambities van de grote Duitse retail-
ketens.

In het algemeen valt te constateren dat bepaalde retailconcepten 
zeer succesvol zijn in de markt. Dit geldt in ieder geval voor full-
service supermarkten en levensmiddelendiscounters, die zich stap 
voor stap tot wijkwinkelvoorziening voor dagelijkse boodschappen 
(“runshopping”) hebben ontwikkeld. Met hun moderne en groot-
schalige concepten vormen zij een steeds aantrekkelijker alterna-
tief voor de traditionele speciaalzaken en de kleinschalige super-
markten die dan ook de laatste jaren in aantal zijn afgenomen. In 
de non-foodsector zijn er, naast de grote drogisterijketens, tevens 
succesvolle, grote ketenspeciaalzaken ontstaan voor onder andere 
dierbenodigdheden, textiel, schoenen en huishoudelijke artikelen 
als aantrekkelijk alternatief voor de klassieke speciaalzaken.

Met name voor de dagelijkse boodschappen worden wijkgerichte 
locaties met ruime parkeergelegenheid in de directe nabijheid van 
woonconcentraties steeds belangrijker, aangezien deze gemakke-
lijk bereikbaar zijn. Hoge benzineprijzen ondersteunen bovendien 
het concept van het nabijgelegen wijkwinkelcentrum als voorzie-
ning voor alle dagelijkse boodschappen. De grote ketenspeciaal-
zaken vestigen zich steeds vaker bij voorkeur ook op deze wijk-
gerichte locaties. Naast de voornoemde positieve eigenschappen 
van deze wijkgerichte locaties profi teren de speciaalzaakketens 
tevens van de aanwezigheid van de full-service supermarkten en 
levensmiddelendiscounters die veel consumenten aantrekken.

Winkelobjecten op deze wijkgerichte locaties kunnen vanwege de 
langjarige huurcontracten (vaak 10, 12 en 15 jaar) met doorgaans 
zeer kredietwaardige huurders (EDEKA, REWE, Aldi, Lidl, DM, 
Rossmann et cetera) juist in de huidige marktomstandigheden 
uitstekende kansen en een hoge zekerheid aan beleggers bieden1. 
Het is dit type winkelbeleggingen, waarin het Fonds (en indirect 
de Participant) belegt, dat binnen Europese context een defensief 
risicoprofi el kent, terwijl de aanvangsrendementen een aantrek-
kelijk cashfl owrendement genereren. De langjarige huurcontrac-
ten met grote Duitse (discount)winkelketens in combinatie met de 
strategische binnenstedelijke ligging aan doorgaande wegen en in 
de directe nabijheid van woonconcentraties, bieden een solide 
rendement/risicoprofi el.

2.1 De Duitse economie

Duitsland is met meer dan 80 miljoen inwoners qua inwoneraan-
tal het grootste land van Europa en kent eveneens de grootste 
economie van Europa. Wereldwijd staat Duitsland, na de VS, 
China en Japan op de vierde plaats.

De Duitse economie kent sinds 2010 een onafgebroken groei. Na 
een krachtige groei met een prijs gecorrigeerde stijging van het 
bruto binnenlands product van 3,9% in 2010 en 3,4% in 2011, 
volgde een voortzetting van de economische groei met een prijs 
gecorrigeerde stijging van 0,9% in 2012 en 0,5% in 2013 tot 1,5% in 
2014. De voornaamste groei-impulsen waren de binnenlandse 
consumptieve bestedingen en de investeringen. Ook de buiten-
landse handel droeg, ondanks de moeizame groei in de Eurozone 
en de geopolitieke situatie in Rusland en in het Midden Oosten 
met een groei van 3,7%, bij aan de sterkste groei sinds jaren2.

 ✔ Sinds 2010 onafgebroken economische groei (2014: 1,5%)

 ✔ Groeiende werkgelegenheid

 ✔ Grootste winkelmarkt van Europa 

 ✔ Winkellocaties voor dagelijkse boodschappen zijn bij beleggers in trek
   
 ✔ Grote Duitse full-service/discount winkelketens zoals EDEKA, REWE, Penny, DM (dm-drogerie markt)

1  Einzelhandelsmarkt Deutschland Update Juli 2013, DTZ Research.
2  Destatis: Pressemitteilung Nr. 016 vom 15.01.2015.
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2.4  Particuliere consumptie en algemene 
koopkracht

Het onderzoeksbureau GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) 
prognosticeerde voor het jaar 2014 een koopkracht per hoofd van 
de bevolking in Duitsland van € 21.179,- (dit komt overeen met 
een stijging van 2,85% respectievelijk € 586,- ten opzichte van 
2013). Deze waarde komt overeen met een totale koopkracht in 
Duitsland van circa € 1.705 miljard in 2014.4  Geen ander Euro-
pees land heeft een hoger totaal koopkrachtvolume, ook al nemen  
landen als Luxemburg, Zwitserland en Noorwegen in de koop-
krachtvergelijking per hoofd van de bevolking een hogere positie 
in dan Duitsland.

2.5    Particuliere consumptie en  
vooruitzichten voor de detailhandel

Eind 2008 heeft de particuliere consumptie zich ondanks de  
financiële crisis gestabiliseerd. Vanaf medio 2008 liet het consu-
mentenvertrouwen, dat wordt gemeten middels de GfK-index 
voor het consumptieklimaat, vrijwel continu een stijging zien. In 
het derde kwartaal van 2014 was er sprake van een lichte daling 
ten opzichte van augustus van dat jaar als gevolg van de interna-

2.2 De Duitse arbeidsmarkt

De situatie op de arbeidsmarkt in Duitsland heeft een positief  
effect op de ontwikkeling van de totale economie. Het jaargemid-
delde van het aantal geregistreerde werklozen bedroeg 2,9  
miljoen in 2014 en lag daarmee in lijn met 2012 (2,9 miljoen) en 
2011 (2,98 miljoen). De werkgelegenheid groeide in 2014 tot circa 
42,7 miljoen werkenden3 en bereikte zo voor het achtste jaar op 
rij een recordhoogte.

2.3  Prognose Duitse economie

Samenvattend kan worden gesteld dat de Duitse economie tegen 
het einde van 2011 van de economische crisis is hersteld en dat er 
in 2012 en 2013 een gematigd positieve economische ontwikke-
ling is waar te nemen. De eerdere groeiverwachtingen voor de  
jaren 2014 en 2015 zijn, onder meer als gevolg van de lagere  
economische groei in Europa en de geopolitieke spanningen in 
Oost-Europa en het Midden-Oosten, naar beneden bijgesteld, 
maar liggen met 1,5% (2014) en 1,5% (2015) nog steeds boven het 
niveau van 2012 en 2013.

3  Destatis, Deutsche Wirtschaft 2014 – januari 2015.
4  Statista 2014: GfK-Konsumklima-Index August 2014.

Afbeelding 2: prognose van de ontwikkeling van de Duitse economie

Duitsland 2010 2011 2012 2013 2014
p

2015
p

2016
p

2017
p

Reële groei BBP per jaar (%) 3,6 3,1 0,9 0,3 1,6 1,7 1,5 1,6

Groei consumentenbestedingen per jaar (%) 0,6 1,7 0,7 1,1 1,3 1,7 1,1 1,2

Werkloosheid (%) 8,7 7,1 7,1 6,8 6,9 6,7 6,4 6,3

Inflatie (%) 1,2 2,1 2,0 1,5 1,5 2,2 2,9 2,5

Bron: Oxford Economics, versie: februari 2014 (de jaren 2014 tot en met 2017 betreffen prognoses)
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prognoses)

Afbeelding 1:  ontwikkeling van de werkloosheid van de beroeps-
bevolking (2007 tot en met 2016)

 Bron: GfK – Gesellschaft für Konsumforschung, 22 oktober 2014

Afbeelding 3:    koopkracht per hoofd van de bevolking in Europa  
voor 2014/2015 (in euro per jaar)
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5  Gesellschaf für Konsumforschung, persbericht d.d. 26 februari 2015.
6  Statista 2015: Umsatz im Einzelhandel 2000 bis 2014.

tionale politieke crises (met name in Oekraïne) en de economi-
sche sancties tussen Europa en Rusland. Vanaf november 2014 is 
deze GfK-index echter weer gaan stijgen en is in februari 2015 
uitgekomen op 9,3, hetgeen de hoogste stand is sinds 2001. Toen 
stond de GfK-index op 9,6.5

Het positieve consumentenklimaat wordt bevestigd door de gege-
vens over de detailhandelsomzet in 2014 zoals die zijn berekend 
door het Duits federaal bureau voor de statistiek. Volgens dit  
bureau voor de statistiek realiseerden Duitse retailers in 2014  
nominaal 1,5% meer omzet dan in 2013. Voor het jaar 2015 wordt 
een verdere toename verwacht van de detailhandelsomzet met 
3,2% ten opzichte van 2014.6

2.6 Trends in de vastgoedbeleggingsmarkt

Gedurende de jaren 2005 - 2007 werd de Duitse vastgoedbeleg-
gingsmarkt gekenmerkt door een sterke stijging van het trans- 
actievolume. In 2007 werd een volume gerealiseerd van € 65,3 
miljard. Als gevolg van de internationale kredietcrisis daalde dit 
volume in de loop van 2009 naar circa € 13,4 miljard. Met name 
(buitenlandse) kopers die met veel vreemd vermogen financieren 
verdwenen van de markt.

Ook waren er minder grote portefeuilletransacties. Na 2009 nam 
het transactievolume weer toe. Het transactievolume in commer-
cieel vastgoed is in 2014 uitgekomen op € 52,7 miljard, waarmee 
het resultaat uit het voorafgaande jaar met € 8,5 miljard  
ofwel circa 20% werd overtroffen, hetgeen het vertrouwen van  
investeerders in de stabiliteit van de Duitse markt weerspiegelt.

Binnen de winkelmarkt neemt de categorie winkelcentra  
voor dagelijkse voorzieningen (Fachmarkt/Fachmarktzentren)  
een steeds groter aandeel in het investeringsvolume voor haar  
rekening. In het eerste halfjaar van 2014 steeg het aandeel van 
het investeringsvolume van deze categorie tot 45,6% van het  
totale investeringsvolume binnen de winkelmarkt (2013: 27,5%).

2.7 De winkelmarkt

Duitsland is volgens de berekeningen van HDE (Handelsverband 
Deutschland, voorheen Hauptgemeinschaft des Deutschen  
Einzelhandels) met een detailhandelsomzet van € 459,3 miljard 
in 2014 de grootste winkelmarkt van Europa (2013: € 450,9 mil-
jard). Voor 2015 gaat HDE uit van een detailhandelsomzetstijging 
van 1,5% tot circa € 466,2 miljard. De omzetontwikkeling binnen 
de detailhandel evenaart de conjuncturele groei van de econo-
mie, waarmee de detailhandel een belangrijke bijdrage levert aan 
het economisch herstel in Duitsland.

Afbeelding 5:  investeringsvolume van transacties in commercieel 
vastgoed (in miljarden euro)

Bron:  Statista: Transaktionsvolumen auf  dem Immobilien-Investmentmarkt in 
Deutschland in den Jahren 2004 bis 2015 (in Milliarden Euro) (het jaar 2015 
betreft een prognose)

Afbeelding 6:  ontwikkeling verdeling investeringsvolume in de 
winkelmarkt 2011-2014

Bron:  Statista - Verteilung des Transaktionsvolumens auf  dem Investmentmarkt für 
Einzelhandelsimmobilien in Deutschland von 2011 bis zum 1. Halbjahr 2014 
nach Anlageklassen
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Afbeelding 4:  GfK-Konsumklima-Index vanaf  januari 2014 tot en 
met februari 2015
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7    Statista 2014: Umsatz im Einzelhandel 2000 bis 2014.
8    EDEKA Unternehmensbericht 2013.
9     De omzetgegevens van Schwarz-Gruppe en Aldi betreffen schattingen van 

TradeDimensions.

se retailers.9 Als gevolg van de in de afgelopen jaren bereikte  
fijnmazige marktaanwezigheid heeft Aldi zich meer gericht op  
modernisering respectievelijk uitbreiding van bestaande vestigin-
gen en minder op het openen van nieuwe vestigingen.

Afbeelding 7 toont de top vijf foodretailers in Duitsland in 2012 en 
2013, gerangschikt naar omvang van hun omzet in foodartikelen 
(omzet in non-foodartikelen is in afbeelding 7 buiten beschou-
wing gelaten). De omzetcijfers voor 2013 zijn grotendeels geba-
seerd op schattingen van onderzoeksbureau TradeDimensions.

2.7.2  Trends in het marktsegment voor dagelijkse 
voorzieningen

Full-service supermarkten en levensmiddelendiscounters
De retailsector voor dagelijkse voorzieningen omvat in traditio-
nele zin de verzorging binnen een beperkte afstand (circa 15  
minuten te voet) van goederen die voorzien in de dagelijkse of 
korte termijn behoeften. Hierbij gaat het met name om levens-
middelen. In ruimere zin vallen hieronder ook bepaalde goederen 
uit de non-foodsector. Met betrekking tot de sector voor dagelijkse 
voorzieningen waren de afgelopen jaren de volgende trends te 
onderkennen:

•        Levensmiddelendiscounters hebben hun assortimenten uit-
gebreid en worden in toenemende mate beschouwd als 
wijkwinkels die voorzien in de dagelijkse boodschappen. De 
laatste twee jaar is het aandeel van het discountsegment in 
de markt als geheel gestagneerd en tegelijkertijd hebben de 
full-service supermarkten een kleine comeback gemaakt.

•        De huidige gemeentelijke planologische verordeningen 
staan buiten kerngebieden grootschalige detailhandelsves-
tigingen alleen nog toe in zogenoemde aangewezen  
“Sondergebiete” en alleen na uitgebreid onderzoek naar de 

De Duitse winkelmarkt wordt gedomineerd door vijf typen bedrij-
ven: de grootschalige speciaalzaken (23,6%), de traditionele klei-
nere speciaalzaken (19,8%), de filiaal houdende non-foodketens 
(14,1%), de levensmiddelendiscounters (12,8%) en de mega- en 
hypermarkten (10,5%) genereerden naar verwachting gezamenlijk 
circa 81% van detailhandelsomzet in 20137. De levensmiddelen-
discounters wisten de afgelopen 10 jaar hun marktaandeel flink 
uit te breiden. Dit werd aan de ene kant veroorzaakt door  
een sterke toename van het winkeloppervlak en aan de andere 
kant door de assortimentsprofilering en een toenemende wijk-
verzorgende functie. De levensmiddelendiscounters profiteren  
echter vooral van de hoge prijsgevoeligheid van de Duitse consu-
menten als het gaat om levensmiddelen. De grootschalige  
speciaalzaken (inclusief drogisterijen en drankenhandels) deden 
het de laatste 10 jaar goed. Ook zij breidden hun marktaandeel 
aanzienlijk uit. In vrijwel alle branches hebben zij zich tot concur-
rent voor de traditionele, kleinere speciaalzaken ontwikkeld. Voor 
dit bedrijfstype valt te verwachten dat het marktaandeel zich nog 
verder zal uitbreiden ten koste van de gevestigde detailhandel. 
Verliezers van de veranderde winkelgewoonten zijn met name  
traditionele, kleinere speciaalzaken, de warenhuizen en de klein-
schalige (buurt)supermarkten.

2.7.1  De grote spelers
De Duitse winkelmarkt voor levensmiddelen wordt gedomineerd 
door een kleine groep bedrijven. Marktleider is nog altijd EDEKA-
Groep, die door de fusie tussen discountketens Netto en Plus de 
voorsprong op de overige spelers verder heeft kunnen vergroten. 
De gezamenlijke bruto-omzet van de winkels met een breed  
assortiment (o.a. E-Center, E-Neukauf, Marktkauf, E-aktiv), dis-
countwinkels (Netto) en overige formules bedroeg in Duitsland in 
2013 ongeveer € 46,2 miljard, een plus van 3,1% ten opzichte van 
2012.8 Ongeveer 90% van deze omzet werd gegenereerd met de 
verkoop van levensmiddelen.

REWE-Groep, de op één na grootste retailer van Duitsland en eige-
naar van de full-service supermarktketen REWE, Toom-hyper-
markten en Penny discountsupermarkten, zag haar omzet in 2013 
ook verder stijgen naar € 42,0 miljard, een stijging van 2,2% ten 
opzichte van 2012.

Schwarz-Gruppe, de nummer drie in Duitsland en eigenaar van de 
discounter Lidl, heeft haar omzet in 2013 met 4,9% zien stijgen 
naar € 32,0 miljard. De discounters van Aldi (Nord en Süd) zagen 
hun omzet in 2012 (met 3,5%) groeien naar € 27,0 miljard en 
staan daarmee op nummer vier van de ranglijst van grootste Duit-
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Edeka-Gruppe, Hamburg

Rewe-Gruppe, Köln

Schwarz-Gruppe, Neckarsulm

Aldi, Essen /Mülheim

Metro-Gruppe, Düsseldorf

Afbeelding 7:  de vijf  grootste foodretailers in Duitsland gemeten 
naar foodomzet in 2012 en 2013 (in miljoenen euro 
exclusief  BTW).

Bron: TradeDimensions - september 2014



17

gevolgen voor het bestaande winkelaanbod. Van grootscha-
ligheid wordt gesproken bij een gebruiksoppervlak vanaf 
1.200 m2. Dit komt overeen met een verkoopvloeroppervlak 
van 800 tot 1.000 m2. Daarom is de expansiestrategie van de 
grote winkelbedrijven er steeds meer op gericht om binnen 
de kerngebieden, dat wil zeggen op klassieke, te voet bereik-
bare locaties, grootschaligere winkelconcepten te realiseren. 
Deze (strategische) locaties zijn echter schaars zodat optima-
lisering en herontwikkeling van bestaande winkellocaties 
steeds belangrijker wordt. Nieuwe locaties “op de heide” 
komen nauwelijks nog voor.

•        Full-service supermarkten (zoals REWE en EDEKA) concentre-
ren zich steeds meer op (binnen)stedelijke locaties respec-
tievelijk dichtbevolkte woongebieden en profileren zichzelf 
met nieuwe assortimentsconcepten (gemaks- en verspro-
ducten) en winkeloppervlakten tussen de 1.000 en 3.000 m2.

•        Een nieuwe trend die zich bij de levensmiddelendiscounters 
sinds 1 à 2 jaar voordoet, is hun terugkeer in de binnenste-
den. Vooral REWE en Netto hebben passende kleinschalige 
concepten (200 tot 400 m2) ontwikkeld waarbij een sterk ac-
cent op versaanbod en gemaksartikelen ligt. In september 
2012 opende de Nederlandse Albert Heijn zijn eerste Albert 
Heijn to Go vestiging in de binnenstad van Aken en maakte 
daarmee zijn eerste stap op de Duitse winkelmarkt. Ook Aldi 
neemt voor zijn vestigingen weer binnenstedelijke locaties 
in aanmerking.

•        Levensmiddelendiscounters zoeken de directe nabijheid van 
concurrenten. Met name de combinatie van Aldi en Lidl valt 
op.

Grootschalige drogisterijen
De grootschalige drogisterijketens hebben de kleinschalige drogis-
terijen in de afgelopen jaren vrijwel volledig van de markt ver-
drongen. Deze trend heeft zich ook in 2014 voortgezet. Door het 
faillissement van Schlecker zijn in 2012 de resterende circa 7.500 
Schlecker-filialen gesloten nadat eerst ruim 100 filialen werden 
overgenomen door concurrenten dm-drogerie markt (DM) en 
Rossmann. Eind 2013 exploiteerden de vier grootste drogisterijke-
tens tezamen 4.044 verkooppunten (2012: 3.750) die een bruto-
omzet van ongeveer 14,1 miljard euro genereerden. Dit is een 
stijging van ruim 11% ten opzichte van een jaar eerder (12,7 mil-
jard euro).

Vooral de concurrenten Rossmann en DM profiteerden van het 
faillissement van Schlecker; zij zagen hun omzet duidelijk stijgen 

in 2012.10  DM en Rossmann profileren zich al langere tijd  
met grotere winkelconcepten en een kwalitatief hoogwaardig  
assortiment. Dit geldt vooral voor DM, waar de ecologische en 
ethische eisen aan de artikelen en de duurzame bedrijfsfilosofie 
een belangrijke rol spelen. Zowel DM als Rossmann zijn in 2012 en 
2013 sterk gegroeid. DM realiseerde in 2013 een bruto-omzet  
in Duitsland van € 5,8 miljard (2012: € 5,1 miljard). Rossmann  
behaalde in 2013 in Duitsland een bruto-omzet van circa € 5,0 
miljard (2012: € 4,4 miljard).

Non-food (discount)ketens
De “lekker goedkoop”-mentaliteit en een polarisatie in de koop-
kracht van de Duitsers hebben in belangrijke mate bijgedragen 
aan het ontstaan van non-fooddiscounters met een agressief prijs-
beleid. Het assortiment is meestal uiterst gespecialiseerd, een ba-
sisassortiment uit de lage prijsklasse dat naast actieproducten 
wordt aangeboden. De grootste aanbieders zijn afkomstig uit de 
kledingsector. Vestigingscombinaties met SB-warenhuizen (zelfbe-
diening), full-service supermarkten of fooddiscounters zijn voor 
deze aanbieders net zo gewild als locaties in stads(deel)centra.

KiK illustreert de hoge marktacceptatie ten aanzien van de non-
fooddiscounters. Hoewel pas opgericht in 1994, exploiteert het 
bedrijf in 2013 al meer dan 2.600 winkels in Duitsland en is het 
tevens in enkele andere Europese landen actief.

10   Trade dimensions, Unternehmensabngaben - April 2014.

Afbeelding 8:  de vier grootste drogisterijketens in 
Duitsland 2013/2014

Bedrijf Aantal 
filialen 

2013

Aantal 
filialen 

2014 
(maart)

Bruto omzet
2013 (in 

miljoen €)

Bruto omzet
2014 (in 

miljoen €)

dm-drogerie 
markt (DM)

1.480 1.538 5.842 6.400

Rossmann 1.824 1.829 4.990 5.700

Müller 500 503 2.772 2.844

Budnikowsky 172 174 460 487

Totaal 3.976 4.044 14.064 15.431

Bron:  TradeDimensions. Unternehmensangaben - April 2014/
de.statista 2015
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Afbeelding 9: non-food (discount)ketens 2013*

Bedrijf Aantal verkooppunten 2013 
(circa)

Branche

KiK Textilien und  
Non-Food 

2.600 Mode en textiel

Ernstings Family 1.710 Mode (middensegment)

TEDi 1.380 Discountwarenhuis 

Deichmann 1.300 Schoenen

Takko Fashion 1.080 Mode en textiel

Dänisches Bettenlager 880 Slaapkamerartikelen

Fressnapf 850 Dierenspeciaalzaak

Matratzen Concord 850 Matrassen en beddengoed

* over het jaar 2014 zijn nog geen cijfers beschikbaar

Bron: Websites van de betreffende ondernemingen en EHI Handelsdaten 2013
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De te verwerven winkelportefeuille bestaat uit drie Duitse binnen-
stedelijke winkelobjecten met in totaal vijf winkels voor dagelijkse 
boodschappen en een bankfi liaal. De winkelobjecten zijn gelegen 
in Mülheim, Mosbach en Grossefehn. De winkelobjecten worden 
op de dag waarop het Fonds wordt aangegaan verworven van de 
ontwikkelaar/bouwer Ten Brinke International BV.

De koopprijs (vrij op naam) bedraagt € 15.430.620,-. De koopprijs 
is € 169.380,- lager dan de door DTZ Zadelhoff getaxeerde waarde 
(vrij op naam) met peildatum 1 januari 2015 zoals opgenomen in 
bijlage IV bij het Prospectus. Sinds de datum van taxatie heeft zich 
geen materiële wijziging met betrekking tot de winkelobjecten 
voorgedaan.

De winkelobjecten in Mülheim, Mosbach en Grossefehn worden 
rechtstreeks verworven van de ontwikkelaar. Het winkelobject in 
Mülheim zal naar verwachting in december 2015 worden opgele-
verd, de winkels in Grossefehn en Mosbach naar verwachting om-
streeks oktober respectievelijk november 2015.

Met de ontwikkelaar van de op de startdatum van het Fonds nog 
op te leveren objecten in Mülheim, Mosbach en Grossefehn, is 
overeengekomen dat het Fonds over de periode vanaf de start van 
het Fonds (16 juli 2015) tot aan de oplevering (4e kwartaal 2015) 
van de objecten aan de respectievelijke huurders én de verplich-
ting van die huurders tot betaling van de huur is aangevangen, 
door de ontwikkelaar wordt gecompenseerd voor huurderving. 
Voor deze huurcompensatie en tevens ten behoeve van de af-
bouwactiviteiten wordt door de ontwikkelaar zekerheid gesteld in 
de vorm van bankgaranties of met bankgaranties vergelijkbare 

garanties van een verzekeraar. De hoogte van deze zekerheden 
komt overeen met respectievelijk (a) de totale bedragen aan huur-
compensatie over de gehele periode tot aan de data waarop de 
objecten aan de respectievelijke huurders worden opgeleverd én 
de verplichting van die huurders tot betaling van de huur is aan-
gevangen en (b) de bedragen van de ontwikkelings- en afbouwac-
tiviteiten van alle objecten (exclusief de waarde van de grond en, 
voor zover van toepassing, de waarde van bestaande gebouwen 
die onderdeel blijven van de objecten). Het stellen van deze zeker-
heden door de ontwikkelaar vormt onderdeel van de overeen-
komst tot koop en verwerving van de objecten. Deze zekerheden 
zien er ten eerste op dat de Vastgoed BV’s en de Vastgoed KG die 
de rechtstreekse eigendom van de objecten houden, vanaf de da-
tum waarop het Fonds wordt aangegaan huurinkomsten ontvan-
gen (ook vóór de data van oplevering van de objecten) en ten 
tweede dat in het geval de ontwikkelaar, vanwege fi nanciële of 
andere problemen, de afbouw niet zou kunnen realiseren bedoel-
de Vastgoed BV’s en de Vastgoed KG tot het bedrag van de kosten 
van de ontwikkeling en afbouw van de objecten beschikken over 
middelen om die afbouw te fi nancieren. Deze Vastgoed BV’s en de 
Vastgoed KG kunnen deze zekerheden op eerste afroep inroepen. 
Deze zekerheden dienen er toe om de Vastgoed BV’s en de Vast-
goed KG, zo nodig, in staat te stellen om hun verplichtingen onder 
de Lening met Bonuselement aan Vastgoed Holding respectieve-
lijk de verplichtingen onder de Lening met Vastgoed KG aan Gros-
sefehn Vastgoed BV te voldoen, hetgeen Vastgoed Holding in staat 
stelt om haar verplichtingen aan het Fonds te voldoen en derhal-
ve, uiteindelijk, dient om de rendementen voor de Participanten 
zeker te stellen.

3] VASTGOEDPORTEFEUILLE

Afbeelding 10: overzicht aankoop en taxatie

Aankoop portefeuille Bruto 
huuropbrengst

Koopprijs v.o.n. Taxatiewaarde 
v.o.n.

Taxatiewaarde 
k.k.

Taxateur

Totaal Portefeuille 1.070.880 15.430.620  15.600.000  15.470.000 DTZ Zadelhoff

Kapitalisatiefactor koopsom  14,41  14,57  14,45 

Bruto-Aanvangsrendement (BAR)* 6,94% 6,86% 6,92%

* Het Bruto-Aanvangsrendement (BAR) wordt berekend door de Theoretische bruto-huuropbrengsten te delen door de koopprijs.

 ✔ Drie binnenstedelijke winkellocaties voor dagelijkse boodschappen

 ✔ Volledige verhuurd

 ✔  97% van de huurstroom wordt gegenereerd door de grote Duitse huurders o.a. EDEDA, REWE, Penny, DM 
en Sparkasse

 ✔ Zeer langjarige huurcontracten (gemiddeld circa 15,5 jaar)
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De belangrijkste huurders zijn de Duitse winkelketens, waaronder 
EDEKA, REWE Dortmund, Penny, DM en Sparkasse die tot de groot-
ste winkelketens van Duitsland behoren. Zij genereren circa 97% 
van de huurstroom en kennen langlopende huurcontracten. De 
gemiddelde - gewogen naar het aandeel van de huursom van elk 
huurcontract in de totale huursom - looptijd van alle huurcon-
tracten bij de start van het Fonds bedraagt circa 15,5 jaar (dat is 
inclusief de vergoedingen voor huurcompensatie tot aan de ople-
vering aan de huurders). In afbeelding 11 worden de belangrijkste 
financiële uitgangspunten van de huurcontracten weergegeven.

De winkels zijn binnenstedelijk, centraal op zichtlocaties gelegen, 
goed bereikbaar en beschikken over ruime eigen parkeervoorzie-
ningen voor de deur. Het betreft derhalve een goed gespreide, op 
dagelijkse boodschappen gerichte winkelportefeuille met langlo-
pende huurcontracten en grote Duitse (supermarkt)winkelketens 
als huurders. 

Afbeelding 11: belangrijkste financiële uitgangspunten huurcontracten

Huurders
Mülheim

Branche Opp. m2 Ingangsdatum Huurtermijn 
in jaren

Expiratiedatum Huur/m2 Bruto-huur- 
inkomsten

REWE Dortmund Supermarkt 2.430 01-12-2015 18 30-09-2033  € 163 € 396.000 

Sparkasse Bank 645 01-07-2015 10 31-12-2025  € 143 € 92.400 

Totaal 3.075 e  488.400

Huurders
Mosbach

Branche Opp. m2 Ingangsdatum Huurtermijn 
in jaren

Expiratiedatum Huur/m2 Bruto-huur-
inkomsten

Penny Supermarkt 1.095 01-11-2015 15 31-10-2030  € 126 €  138.000

DM Drogisterij 870 01-11-2015 12 31-10-2027 € 144 €  125.280

Bäcker Härdtner Bakker 140 01-11-2015 10 31-12-2025 € 223 €  31.200

Totaal 2.105 e 294.480

Huurders
Grossefehn

Branche Opp. m2 Ingangsdatum Huurtermijn 
in jaren

Expiratiedatum Huur/m2 Bruto-huur- 
inkomsten

EDEKA Supermarkt 2.268 01-10-2015 15 30-09-2030  € 127  € 288.000 

Totaal 2.268 e  288.000

Totaal alle objecten 7.448  e  1.070.880

Bij de berekening is gebruik gemaakt van een rekenmodel. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

77%

%

3%

9%

12%

Supermarkt

Drogisterij

Bank

Bakker

Afbeelding 12: branchering

De branchering binnen deze portefeuille kan worden weergegeven als opgenomen in afbeelding 12.
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3.1  Mülheim (an der Ruhr)

Mülheim (an der Ruhr) is een stad in de deelstaat 
Nordrhein-Westfalen. De stad is centraal gelegen 
tussen (op minder dan 10 km afstand van)  
Duisburg, Oberhausen en Essen. Mülheim heeft ruim 166.000  
inwoners.

3.1.1 Objecten en locatie
Het naar verwachting in december 2015 op te leveren winkelob-
ject met een REWE-supermarkt en Sparkasse bankfiliaal is gelegen 
in het stadsdeel Mülheim-West. Het afgelopen decennium werd 
het object gebruikt als winkelcentrum met vele kleine (vers)- 
winkels en een filiaal van de Sparkasse. In de nieuwe opzet blijft 
de Sparkasse behouden en neemt REWE Dortmund de overige 
ruimte in gebruik ten behoeve van een REWE Full-Service super-
markt. Hiervoor is een nieuwe huurovereenkomst met een duur 
van 18 jaar aangegaan. Het winkelobject wordt hiertoe volledig 
herontwikkeld en de reeds bestaande eigen parkeerplaats wordt 
uitgebreid (met circa 30 parkeerplaatsen) tot 120 parkeerplaatsen. 
Het winkelobject is strategisch gelegen op het kruispunt van de 
Duisburger Strasse en de Karlsruher Strasse en heeft een verzor-
gingsgebied van circa 32.000 inwoners, bestaande uit de wijken 
Speldorf en Broich.

3.1.2 Huurders
REWE Dortmund
REWE Dortmund Vertriebsgesellschaft mbH is een onafhankelijke, 
regionaal opererende onderneming onder de vlag van de  
REWE-Group. REWE Dortmund is een samenwerkingsverband  
van circa 300 zelfstandige ondernemers met in totaal circa 540 
supermarkten. Het afzetgebied is Nordrhein-Westfalen, waarbij 
het zwaartepunt in het Ruhrgebied en Niederrhein ligt. REWE 
Dortmund behaalde in 2013 een omzet van ruim € 2 miljard. 
(www.rewe-dortmund.de)

REWE-Group zelf is in 1927 opgericht als coöperatie van zelfstan-
dige ondernemers. In 2013 had REWE-Group een omzet van  
circa € 50,6 miljard en 329.000 medewerkers wereldwijd. Tot  
REWE-Group behoren in Duitsland onder andere de REWE- 
supermarkten, Penny discountsupermarkten en Toom-warenhui-
zen en bouwmarkten. (www.rewe-group.de)

Sparkasse
Sparkasse Mülheim an der Ruhr is een regionale Sparkasse en met 
13 bankfilialen en circa 80.000 klanten en een balanswaarde van 
2,8 miljard euro de grootste financiële dienstverlener in Mülheim. 
Sparkasse Mülheim an der Ruhr heeft ruim 500 medewerkers. 
(www.sparkasse-muelheim-ruhr.de)

Sparkasse Mülheim an der Ruhr is aangesloten bij de Sparkasse 
Finanzgruppe, een overkoepelend orgaan dat garant staat voor  
de verplichtingen van al haar aangesloten leden. De Sparkasse  
Finanzgruppe heeft 590 aangesloten leden, waaronder 416 regio-
nale Sparkassen. (www.dsgv.de/de/sparkassen-finanzgruppe)

3.2 Mosbach

Mosbach is een stad in de deelstaat Baden-
Württemberg en ligt circa 25 km ten noorden 
van Heilbronn en 50 km ten oosten van Mann-
heim. Mosbach is de centraal gelegen Kreishoofdstad en tevens de 
grootste stad van het Neckar-Odenwald-Kreis met ruim 140.000 
inwoners. Mosbach zelf telt circa 22.700 inwoners. 

3.2.1 Object en locatie
Het naar verwachting in november 2015 nieuw op te leveren win-
kelobject, met een Penny discountsupermarkt, een dm-drogerie 
markt (DM) en een winkel van de regionale bakkerijketen Bäcker 
Härdtner, is centraal gelegen in het kernwinkelgebied van Mos-
bach. Het betreft hier een verplaatsing en vergroting van een 
reeds in Mosbach gevestigde Penny discountsupermarkt waarmee 
een nieuwe 15-jarige huurovereenkomst is aangegaan. De vesti-
gingen van Bäcker Härdtner en DM zijn nieuwe vestigingen, waar-
mee huurcontracten zijn gesloten met een duur van resp. 10 en 12 
jaar. Het winkelobject maakt onderdeel uit van het reeds bestaan-
de kernwinkelgebied. Dit kernwinkelgebied vervult een regionale 
functie voor Mosbach en alle omliggende woonkernen (totaal 
ruim 45.000 inwoners) met onder andere electronicaketen Media 
Markt, Kaufland warenhuis en de supermarktketens REWE en Aldi. 
Het winkelobject is strategisch gelegen aan de doorgaande weg, 
de Pfalzgraf-Otto-Strasse, waaraan ook alle andere winkels zijn 
gevestigd en heeft de beschikking over een eigen parkeervoorzie-
ning met circa 68 parkeerplaatsen.

3.2.2 Huurders
PENNY
Penny Markt GmbH is een dochterbedrijf van de Duitse handels- 
en supermarktketen REWE-Group met hoofdkantoor in Keulen. 
Penny is de discount-supermarktformule van REWE-Group en is in 
1973 opgericht. Met circa 2.200 supermarkten in Duitsland be-
haalde Penny in 2013 een omzet van circa € 7 miljard. Het as-
sortiment van Penny bestaat uit levensmiddelen, waaronder een 
eigen huismerk. Daarnaast verkoopt Penny ook non-foodartikelen 
zoals consumentenelektronica en kleding. (www.penny.de)

REWE-Group zelf is in 1927 opgericht als coöperatie van zelfstan-
dige ondernemers. In 2013 had REWE-Group een omzet van circa 
€ 50,6 miljard en 329.000 medewerkers wereldwijd. Tot REWE-
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Group behoren in Duitsland onder andere de REWE-super- 
markten, Penny discountsupermarkten en Toom-warenhuizen en 
bouwmarkten. (www.rewe-group.de)

dm-drogerie markt
dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (DM) is de nummer één onder 
de Duitse drogisterijketens. Het bedrijf werd in 1973 in Karlsruhe 
opgericht door Götz Werner. Vijf jaar later exploiteerde Werner al 
100 drogisterijen in het zuidwesten van Duitsland. Aan het einde 
van het boekjaar 2012/2013 had DM in Duitsland 1.480 winkels  
en in de rest van Europa bijna 1.500 winkels. In het boekjaar 
2012/2013 haalde DM met 49.000 werknemers een recordomzet 
van € 7,8 miljard, een omzetgroei van 14% ten opzichte van het 
boekjaar 2011/2012. De strategie van DM is om kwalitatief hoog-
waardige producten aan te bieden tegen een betaalbare prijs. 
(www.dm-drogeriemarkt.de)

Bäckerei Härdtner 
Härdtner GmbH is een bakkerijketen in de regio Neckarsulm en 
Heilbronn. De eerste bakkerij werd in 1937 geopend in Neckar-
sulm door Emma en Hermann Härdtner. Bäckerei Härdtner is 
sindsdien gegroeid tot een regionale keten met circa 50 filialen, 
waarvan 3 in Mosbach. Härdtner GmbH maakt samen met nog 5 
ondernemingen, waaronder Ottendorfer Mühlenbäcker GmbH 
met 25 filialen in de regio Dresden, onderdeel uit van Härdtner 
Holding AG, de overkoepelende holding van het familiebedrijf. 
(www.haerdtner.de)

3.3 Grossefehn

Grossefehn is een groeigemeente in de deel-
staat Niedersachsen en telt thans 13.600  
inwoners. Grossefehn is hoofdzakelijk een 
pendelgemeente. Economische activiteiten spitsen zich toe op de 
toeristische industrie en de agrarische sector. Het goed bewaard 
gebleven veengebied is een toeristische attractie. De toeristische 
sector is goed voor ruim 200.000 overnachtingen per jaar. Daar-
naast is Grossefehn een populaire bestemming voor dagtoerisme.

3.3.1 Object en locatie
Het naar verwachting in oktober 2015 aan huurder EDEKA Minden 
Hannover op te leveren winkelobject is gelegen in de kern van de 
gemeente Grossefehn. EDEKA Minden Hannover behoort tot de 
EDEKA-Gruppe. Sinds 2000 exploiteert EDEKA-Gruppe deze locatie 
met hun discountsupermarktformule Netto. Onlangs heeft 
EDEKA-Gruppe besloten dat deze locatie zich ondertussen meer 
leent voor een EDEKA Full-Service Supermarkt, waarvoor de 
bestaande winkel zal worden herontwikkeld en uitgebreid. In het 
kader hiervan is met EDEKA Minden Hannover een nieuwe 15-ja-

rige huurovereenkomst aangegaan, welke aanvangt na oplevering 
in oktober 2015. Samen met de naastgelegen Aldi discountsuper-
markt, die thans ook herontwikkeld wordt, vormt deze EDEKA 
Full-Service Supermarkt het belangrijkste inkoopgebied voor de 
gemeente Grossefehn. Het winkelobject is strategisch gelegen aan 
de Postweg, een drukke doorgaande weg. De ruime eigen par-
keervoorziening telt circa 95 parkeerplaatsen.

3.3.2 Huurder
EDEKA Minden Hannover
EDEKA Minden Hannover is de grootste van de zeven regionale 
inkoopcoöperaties die behoren tot de EDEKA-Gruppe. In 2013 be-
haalde EDEKA Minden Hannover met haar circa 1.600 supermark-
ten en 66.400 medewerkers een omzet van € 7,3 miljard.

De EDEKA-Gruppe werd in 1898 in Berlijn opgericht en is thans, 
met meer dan 300.000 medewerkers, circa 12.000 winkels en een 
jaaromzet van € 46,2 miljard in 2013, het grootste levensmidde-
lenconcern van Duitsland. Tot de EDEKA-Gruppe behoren onder 
andere de EDEKA-supermarkten, de Netto discountsupermarkten 
en de Marktkauf-warenhuizen. De EDEKA-supermarkten zijn full-
service supermarkten en bedienen de consument in het hogere 
segment van de levensmiddelenbranche. (www.edeka.de)
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4]    INVESTERINGSSTRUCTUUR EN 
RENDEMENTSBEREKENINGEN

Afbeelding 13: fondsinvestering

Fondsinvesteringen

Totale koopprijs v.o.n. 15.430.620

Initiële kosten
1.) Financieringskosten:
     - Afsluitvergoeding
     - Notaris hypotheek*
     - Taxatiekosten*

65.500
70.317 
21.491   

Totale Financieringskosten 157.308  

2.) Bijkomende kosten:
     - Due diligencekosten*
     - Structureringskosten*
     - Selectie- en acquisitiekosten*
     - Marketingkosten*
     - Oprichtingskosten*
Totaal bijkomende kosten

Liquiditeitsreserve

30.352  
669.290  
236.220  
228.346  
53.223   

1.217.431  

74.641  

Totaal fondsinvestering 16.880.000 

Hypothecaire lening 8.100.000 

Kapitaalinleg Participanten 8.780.000 

*   Alle kosten zijn inclusief  niet-aftrekbare BTW,  voorzover van toepassing
(Alle bedragen luiden in EURO)

4.1 Fondsinvestering

De fondsinvestering bedraagt € 16.880.000 en bestaat uit de koop-
som (v.o.n.) van de objecten, vermeerderd met fi nancieringskosten, 
bijkomende kosten en de aan te houden liquiditeitsreserve. De 

fondsinvestering wordt gefi nancierd door het eigen vermogen van 
€ 8.780.000, verdeeld over 1.756 Participaties van € 5.000 en de 
hypothecaire lening van € 8.100.000. De fi nancieringskosten en 
de bijkomende kosten komen ten laste van het Fonds en zijn in de 
onderstaande afbeelding 13 gespecifi ceerd.

 ✔ Totale  Fondsinvestering e 16.880.000

 ✔ Hypotheeklening e 8.100.000

 ✔ Fondsvermogen (inleg Participanten) e 8.780.000

 ✔ Deelname vanaf e 10.000

 ✔ Verwacht gemiddeld Direct Beleggersrendement per jaar 7,0%

 ✔ Verwacht gemiddeld Totaal Beleggersrendement per jaar 8,2%

 ✔ Uitkering  per kwartaal
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Alle in deze Brochure genoemde financierings- en bijkomende 
kosten betreffen schattingen daarvan. Deze schattingen, met in-
begrip van de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd, zijn 
gedaan op basis van de ervaringen van de Initiatiefnemer met 
eerdere vastgoedfondsen. De werkelijke kosten kunnen afwijken 
van de schattingen indien de werkelijkheid zal blijken af te wijken 
van de veronderstellingen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangege-
ven, geldt dat eventuele overschrijdingen van of besparingen op 
de kostenschattingen voor de financierings- en bijkomende kos-
ten voor rekening van de Initiatiefnemer komen.

4.1.1 Koopprijs
De koopprijs voor een vastgoedportefeuille wordt in het algemeen 
bepaald op basis van een prijs kosten koper (k.k.). Dit betekent dat 
overdrachtsbelasting (variërend per deelstaat tussen 3,5% en 6,5%) 
over de koopprijs van het vastgoed en de door de Duitse notaris 
door te belasten honoraria en (externe) kosten ter zake van de  
juridische levering en inschrijving in het Duitse kadaster (“Grund-
buch”), ten laste komen van de koper. Duitse vastgoedobjecten die 
via (Duitse) vennootschapsstructuren worden verworven, kunnen 
in beginsel zonder overdrachtsbelasting en notariskosten worden 
verworven, waardoor voor de koper in feite sprake is van een koop 
vrij op naam (v.o.n.).

4.1.2 Financieringskosten
Deze betreffen de notariële kosten van de hypotheekakte, de af-
sluitvergoeding en de taxatiekosten ten behoeve van de hypothe-
caire lening. De notariële kosten zijn gebaseerd op de Duitse wet-
telijk vastgestelde tarieven voor de inschrijving van hypothecaire 
zekerheidsrechten (“Grundschulden”). Van de afsluitvergoeding 
komt € 25.000 ten goede aan de Initiatiefnemer als vergoeding 
voor het arrangeren van de hypothecaire financiering van de vast-
goedportefeuille. De afsluitprovisie voor de bank die de hypothe-
caire lening verstrekt bedraagt € 40.500 (0,5% van de hoofdsom). 
De taxatiekosten betreffen de door DTZ Zadelhoff uitgevoerde 
taxaties en bedragen € 21.491. De werkelijke kosten worden vol-
daan uit de aan de Vastgoed BV’s en de Vastgoed KG ter beschik-
king gestelde financieringen.

4.1.3 Bijkomende kosten
Voor de oprichting van het Fonds, de onderliggende structuur en 
voor de selectie en acquisitie van de portefeuille worden verschil-
lende kosten gemaakt. Een toelichting op deze bijkomende kosten 
volgt hierna.

Due diligencekosten
De kosten van het due diligence onderzoek betreffen het uitge-
voerd onderzoek naar de technische, economische, juridische, 
commerciële, fiscale en milieuaspecten van de vastgoedobjecten. 
De werkelijke kosten, die op de datum van uitbrengen van het 

Prospectus nog niet vaststaan, worden voldaan uit de aan de  
Vastgoed BV’s en de Vastgoed KG ter beschikking gestelde financie-
ringen.

Structureringskosten
De structureringskosten betreffen onder andere juridische advies-
kosten ter zake van de juridische structuur (inclusief de verwer-
ving van de Duitse vastgoedportefeuille via vennootschapsstruc-
turen) alsmede de kosten voor fiscaal advies, het opstellen van het 
Prospectus, het verkrijgen van goedkeuring van de AFM op het 
Prospectus, het onderzoeksrapport van de accountant voor de 
rendementsprognoses (welke goedkeuring en onderzoeksrapport 
in het kader van de Wft zijn vereist) en de vergoeding voor de  
Initiatiefnemer. De structureringskosten bedragen (exclusief niet 
aftrekbare BTW) 4,25% van de koopprijs v.o.n. van de vastgoed-
portefeuille.

Selectie- en acquisitiekosten
Dit betreft de vergoeding voor de expertise in en werkzaamheden 
voor het selecteren en verwerven van de vastgoedportefeuille. 
Deze vergoeding komt ten goede aan de Initiatiefnemer. De ver-
goeding is gebaseerd op marktconforme condities en bedraagt 
(exclusief niet aftrekbare BTW) 1,5% van de koopprijs v.o.n. van de 
vastgoedportefeuille.

Marketingkosten
Deze kosten hebben betrekking op marketingactiviteiten zoals  
onder meer de ontwerp- en drukkosten van de Brochure, de  
marketingcampagne en ander reclame- en informatiemateriaal 
alsmede het organiseren van bijeenkomsten en presentaties. 

Oprichtingskosten
Dit betreffen de juridische en notariële kosten ter zake van de 
oprichting van het Fonds, Holland Immo Group Holding 11 BV 
(Vastgoed Holding), WFD11 Duitse Deelnemingen BV, HIG General 
Partner 11 BV en de Stichting, verwerving van de aandelen in het 
kapitaal van Mülheim Vastgoed BV, Mosbach Vastgoed BV en Gros-
sefehn Vastgoed BV, de uitgifte van de Participaties alsmede de 
juridische documentatie van de niet-bancaire lening- en zeker-
heidsstructuur. 

4.1.4 Liquiditeitsreserve
Ter beheersing van het liquiditeitsrisico - het risico dat over onvol-
doende liquiditeiten wordt beschikt om te voldoen aan de finan-
ciële verplichtingen op de korte termijn - wordt een liquiditeitsre-
serve aangehouden. Bij aanvang van het Fonds zal binnen de 
Vastgoed BV’s en de Vastgoed KG een liquiditeitsreserve worden 
gevormd, onder meer ter dekking van onvoorziene uitgaven of 
onvoorziene huurderving bij leegstand, alsmede voorziene fluc-
tuaties zoals opgenomen in de rendementsprognose. Behoudens 
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Afbeelding 14: Financieringscondities 

Financieringscondities

Kredietgever WGZ Bank AG

Hoofdsom hypothecaire financiering e 8.100.000

Looptijd hypothecaire lening 10 jaar

Financiering als % investeringsvolume ca. 48%

Karakter hypothecaire lening  non-recourse 

Hypothecaire zekerheid  1e recht van hypotheek 

Afsluitprovisie WGZ Bank AG e 40.500

Afsluitvergoeding Holland Immo Group BV e 25.000

Rentetype hypothecaire lening 3-maands Euribor

Afdekking renterisico                                                                   rentefixatie via renteswap voor 10 jaar op basis van IRS  
(Interest Rate Swap)

Overeengekomen kredietopslag hoofdsom lening 1,50%

Rekenrente jaar 1 t/m 101 2,60%

Rekenrente jaar na rentevastperiode n.v.t.

Aflossing per jaar (lineair) 1,25% 

Verplichting bij vervroegde aflossing unwinden renteswap

Debt Service Coverage Ratio2 120%

Tussentijdse LTV-test3 n.v.t.
1  Rentetarief  10 jaars IRS inclusief  1,5% kredietopslag en 0,15% swapmarge

2  Netto-huuropbrengst (na exploitatiekosten) t.o.v. rente en aflossing

3  Restant hoofdsom t.o.v. de actuele taxatiewaarde (“loan to value”)

aanwending als hiervoor beschreven wordt de liquiditeitsreserve 
aangehouden als een onmiddellijk opeisbaar deposito bij een 
bancaire instelling.

De omvang van de liquiditeitsreserve is voor de maximale beoog-
de looptijd van het Fonds (tien jaar) bepaald, mede aan de hand 
van de uitkomsten van het due diligence onderzoek en (de exploi-
tatieprognose in combinatie met) de liquiditeitsprognose, en 
houdt rekening met een ruime marge.

4.2 Investeringsstructuur

De investeringsstructuur kent een deel eigen vermogen (inleg Par-
ticipanten) en een deel vreemd vermogen (hypothecaire financie-
ring).

4.2.1 Inleg Participanten
De Participanten in Winkelfonds Duitsland 11 leggen voor hun 

deelname in het Fonds in totaal € 8.780.000 (exclusief Emissie-
kosten) in, verdeeld over 1.756 Participaties van € 5.000 elk. De 
Emissiekosten over het bedrag van de deelname dienen door de 
Participanten te worden voldaan bovenop het bedrag van de deel-
name. De gerechtigde tot de Emissiekosten is de Initiatiefnemer 
of, indien van toepassing, de financiële intermediair via welke de 
deelname tot stand komt. De Emissiekosten zijn een vergoeding 
voor het bijeenbrengen van het benodigde kapitaal en worden 
niet meegenomen in de berekening van het rendement voor de 
Participanten.

Het vermogen van het Fonds, inclusief alle daarmee samen- 
hangende rechten en verplichtingen, wordt juridisch door en  
op naam van Stichting Winkelfonds Duitsland 11 (hierna: “de 
Stichting”) ten behoeve van het Fonds (en indirect de Participan-
ten) gehouden. Derhalve zal de Stichting ten behoeve van het 
Fonds de rechten op de Winstdelende Lening en de aandelen in 
WFD11 Duitse Deelnemingen BV verkrijgen en deze voor rekening 
en risico van de Participanten houden.
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4.2.2 Hypotheek
Naast de door het Fonds ter beschikking gestelde Winstdelende 
Lening wordt de vastgoedportefeuille voor het overige gefinan-
cierd met een hypothecaire lening. De fondsinvestering zal - op 
het niveau van de Vastgoed BV’s en de Vastgoed KG die de eigen-
dom van de objecten houden - voor circa 48% met een hypothe-
caire lening worden gefinancierd.

Bij aanvang van het Fonds wordt bij WGZ Bank AG (te Düssel- 
dorf, Duitsland), een hypothecaire lening aangetrokken van  
€ 8.100.000,-. De bank kan zich uitsluitend verhalen op het  
vastgoed en de (aan de bank verpande) Bruto-huuropbrengsten 
(“non-recourse” karakter van de lening).

De hypothecaire lening wordt voor een looptijd van tien jaar ver-
strekt en is afgesloten op basis van een rentetarief gelijk aan 
3-maands Euribor. Een 3-maands Euribor financiering kent een 
variabele rente, hetgeen betekent dat de te betalen rente elke  
drie maanden wordt aangepast aan het actuele 3-maands Euribor 
tarief.

Teneinde het renterisico af te dekken zal zo snel mogelijk, en ui-
terlijk op de datum van transport, door het aangaan van een ren-
teswap, de rente worden gefixeerd voor een periode van tien jaar. 
Een renteswap is een zelfstandig financieel instrument (een zoge-
noemd rentederivaat) waarbij de 3-maands Euriborrente wordt 
geruild tegen een voor een langere periode, op basis van de kapi-
taalmarktrente, vastgestelde rente (in dit geval voor tien jaar).

Op deze wijze wordt de rente voor de gehele looptijd van de  
lening (tien jaar) gefixeerd. De renteswap zal worden afgesloten 
bij WGZ Bank AG. Bij vervroegde aflossing (aflossing vóór de  
datum waarop de renteswap eindigt) zal de renteswap verkocht 
moeten worden (“unwinden”) en zal de marktwaarde van de  
renteswap tot uitdrukking komen. Bij een stijgende kapitaal-
marktrente zal de renteswap in beginsel een positieve waarde 
hebben, bij een dalende kapitaalmarktrente een negatieve waar-
de. Een negatieve waarde is vergelijkbaar met een boeterente  
bij een hypothecaire lening die een vaste rente kent, waarbij de 
boeterente wordt berekend op de contante waarde van het ver-
schil tussen de overeengekomen vaste rente en de kapitaalmarkt-
rente voor vergelijkbare resterende rentevast perioden op het 
moment van vervroegde aflossing.

Op basis van de met de hypothecair financier overeengekomen 
kredietopslag wordt in de geprognosticeerde rendementen reke-
ning gehouden met een rentetarief van 2,6% voor een periode van 
tien jaar. De daadwerkelijke rente kan hiervan afwijken.

Naast de bedoelde hypothecaire lening zullen gedurende de loop-
tijd in beginsel geen (additionele) leningen worden aangegaan ten 
behoeve van de Duitse vastgoedportefeuille. De Beheerder kan 
evenwel bewerkstelligen dat de hypothecaire lening wordt  
geherfinancierd, indien het belang van de Participanten is ge-
diend bij het - al dan niet vroegtijdig - beëindigen van de bestaan-
de hypothecaire lening en het aangaan van een nieuwe hypo-
thecaire lening. 

4.3 Rendementsprognoses

In de hierna opgenomen prognose voor de rendementsberekenin-
gen 2015-2025 (afbeelding 15) en de berekening van de prognose 
voor de verkoopopbrengst (afbeelding 19) wordt een geprognosti-
ceerde beleggingsperiode aangehouden van 10 jaar. Bij de bere-
keningen wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende rende-
menten:

•      (Gemiddeld) Direct Beleggersrendement: dit is het uitkeer-
baar rendement na aflossing op de hypotheekschuld, ge-
deeld door de inleg van de Participant (exclusief Emissie-
kosten), op jaarbasis berekend en uitgedrukt als percentage;

•      (Gemiddeld) Indirect Beleggersrendement: dit is het uitkeer-
baar rendement uit het netto-verkoopresultaat (ook wel 
exit-resultaat) bij verkoop (van een deel) van de vastgoed 
objecten, dan wel uit de aanwezige winstreserves bij ophef-
fing (exit) van het Fonds, gedeeld door de inleg van de  
Participant (exclusief Emissiekosten), op jaarbasis berekend 
en uitgedrukt als percentage; 

•      Totaal Beleggersrendement: dit bestaat uit het (Gemiddeld) 
Direct Beleggersrendement en het (Gemiddeld) Indirect  
Beleggersrendement.

Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, betreffen alle in deze 
Brochure - en in het bijzonder de in dit hoofdstuk 4.3 - weerge-
geven opbrengsten en kosten schattingen daarvan. Deze schat-
tingen, met inbegrip van de veronderstellingen waarop deze zijn 
gebaseerd, zijn gedaan op basis van het due diligenceonderzoek, 
historische- en ervaringsgegevens. De werkelijke toekomstige ren-
dementen, opbrengsten en kosten kunnen afwijken van de schat-
tingen omdat de veronderstelde gebeurtenissen zich mogelijk niet 
in gelijke mate of niet op hetzelfde tijdstip zullen voordoen als in 
het Prospectus is aangenomen en de afwijkingen van materieel 
belang kunnen zijn. Onder meer de Rentekosten over de periode 
van rentefixatie (van tien jaar) zijn onzeker. Aangezien de feitelijke 
rente uiterlijk op de aanvangsdatum van het Fonds definitief 
wordt vastgelegd, kan de in de rendementsprognose gehanteerde 
rente afwijken van de feitelijke rente. In de rendementsprognose 
is daarom bij de bepaling van de rekenrente over de eerste tien 



28

Afbeelding 15: prognose Direct Resultaat

Rendementsberekeningen 2015 - 2025

Kengetallen

Koopsom  15.430.620 Gemiddelde Exploitatie- en Fondskosten 14,8%

Totale fondsinvestering  16.880.000 Rentetarief hypothecaire lening (jaar 1 t/m 10) 2,60%

Hypothecaire lening  8.100.000 Gemiddelde aflossing (jaar 1 t/m 10) 1,25%

Kapitaalinleg Participanten  8.780.000 Rentetarief liquiditeitsreserve 1,50%

Aantal maanden eerste jaar 6 Inflatie 2,00%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Opbrengsten 6 maanden 6 maanden

Bruto-huuropbrengsten  535.440  1.070.880  1.070.880  1.075.613  1.075.613  1.078.892  1.082.962  1.085.926  1.114.553  1.151.266  575.633 

Rentebaten liquiditeitsreserve   560   808  810  823  914  1.017  1.177  1.397  1.642  2.280  1.706 

Totaal  536.000  1.071.688  1.071.690  1.076.436  1.076.527  1.079.909  1.084.139  1.087.323  1.116.195  1.153.546  577.340 

Kosten

Hypotheekrente  105.135  208.297  205.664  203.032  200.399  197.767  195.134  192.502  189.869  187.237  92.631 

Exploitatiekosten en Fondskosten  93.700  147.423  149.314  151.477  153.444  155.611  158.498  162.614  167.953  174.920  101.811 

Totaal  198.835  355.720  354.978  354.508  353.843  353.377  353.632  355.116  357.823  362.157  194.442 

Direct Resultaat  337.165  715.969  716.712  721.928  722.685  726.532  730.507  732.208  758.372  791.390  382.897 

Enkelvoudig Direct Fondsrendement als % 7,7% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,3% 8,3% 8,3% 8,6% 9,0% 8,7%

Aflossing hypothecaire lening  50.625  101.250   101.250   101.250  101.250  101.250  101.250  101.250  101.250  101.250  50.625 

Direct Beleggersrendement  307.300  614.600  614.600  614.600  614.600  614.600  614.600  614.600  614.600  614.600  307.300 

Direct Beleggersrendement als % 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%

Gemiddeld Direct Beleggersrendement 7,0%

Liquiditeitsreserve  53.880 53.999  54.861  60.939  67.774  78.456  93.113  109.470 151.993 227.532 252.504 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.    
Bij de berekening is gebruik gemaakt van een rekenmodel. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

jaar van 2,6% een rentebuffer opgenomen voor het risico van ren-
testijging in de periode tot aan het moment waarop de feitelijke 
rente definitief wordt vastgelegd. Per 27 maart 2015 bedroeg deze 
rentebuffer 0,407%-punt. Indien desondanks de feitelijke rente 
hoger uitkomt dan de rekenrente van 2,6%, waarvan is uitgegaan 
in de rendementsprognoses over een periode van tien jaar, zal dit 
een negatieve invloed hebben op het rendement voor de Partici-
panten. Voor elke 0,1%-punt rentestijging boven de rekenrente 

van 2,6%, betekent dit een lager Totaal Beleggersrendement van 
0,09%-punt op jaarbasis. Omgekeerd, zal een lagere rente over-
eenkomstig resulteren in een hoger rendement.

Bruto-huuropbrengsten
De huren worden geïndexeerd op basis van de in de huurcontrac-
ten overeengekomen voorwaarden. De jaarlijkse huurverhoging is 
gebaseerd op de per huurcontract toepasselijke indexeringsclau-
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Afbeelding 15: prognose Direct Resultaat
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De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.    
Bij de berekening is gebruik gemaakt van een rekenmodel. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

sule. In de Duitse retailsector bepalen deze indexeringsclausules 
veelal dat de huurverhoging pas kan plaatsvinden wanneer vanaf 
de laatste huurverhoging het toepasselijke prijsindexcijfer met ten 
minste vijf of tien procentpunten is gestegen. Vervolgens wordt in 
het jaar dat dit cumulatieve prijsindexcijfer van ten minste 5% of 
10% is bereikt, de huur verhoogd met een lager percentage dat 
veelal varieert tussen 60% en 75% van het cumulatieve prijsindex-
cijfer. Ook zijn in de Duitse retailsector veelal indexvrije perioden 

(variërend van twee tot vijf jaar) van toepassing bij nieuw afgeslo-
ten huurcontracten.

De in de rendementsprognose aangehouden huurverhoging is ge-
baseerd op de huurindexeringsmethodiek zoals die uit de huur-
contracten blijkt. De jaarlijkse inflatie (prijsindexcijfer) is in de 
rendementsprognose gesteld op 2% per jaar over de gehele loop-
tijd van het Fonds.
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Door de in de huurcontracten overeengekomen indexeringsvoor-
waarden is in de rendementsprognose rekening gehouden met 
een eerste huurverhoging vanaf 2018. De gemiddelde huurverho-
ging, zoals weergegeven in afbeelding 15, over de looptijd van het 
Fonds ligt met circa 0,75% aanzienlijk onder de geprognosticeerde 
inflatie over dezelfde periode.

Rentebaten liquiditeitsreserve
Bij de aanvang van het Fonds zal in beginsel binnen de Vastgoed 
BV’s en de Vastgoed KG een liquiditeitsreserve worden gevormd. 
Over deze liquiditeitsreserve zal jaarlijks een rentevergoeding 
worden genoten. Deze is gesteld op gemiddeld 1,5% per jaar over 
de gehele looptijd van het Fonds.

Rentekosten (hypotheekrente)
Van de totale aankoopprijs van de vastgoedportefeuille, inclusief 
aankoop- en initiële kosten en liquiditeitsreserve, wordt voor  
(€ 8.100.000,-) circa 48% van de fondsinvestering hypothecair ge-
financierd. Het rentetarief op de hypothecaire lening zal door 
middel van het aangaan van een renteswap voor een periode van 
tien jaar worden gefixeerd (zie hoofdstuk 4.2.2). De rentefixatie zal 
zo snel mogelijk plaatsvinden, en uiterlijk op de datum waarop 
het Fonds start.

De in de rendementsprognose gehanteerde Rentekosten (inclusief 
kredietopslag) bedragen 2,6%. De daadwerkelijke Rentekosten 
kunnen hiervan afwijken. In de rendementsprognose is daarom 
bij de bepaling van de rekenrente over de eerste tien jaar van 2,6% 
een rentebuffer opgenomen voor het risico van rentestijging in de 
periode tot aan het moment waarop de feitelijke rente definitief 
wordt vastgelegd. Per 27 maart 2015 bedroeg deze rentebuffer 
0,407%-punt.

Eventuele toekomstige kosten voor herfinanciering, zoals afsluit-
provisie en afsluitvergoeding, kosten voor taxatie, notariskosten 
en kosten voor een eventuele renteswap om de rente te fixeren, 
komen ten laste van het Direct Resultaat en daarmee ten laste van 
het Direct Beleggersrendement.

Exploitatiekosten en Fondskosten
De geprognosticeerde Exploitatiekosten van de vastgoedporte-
feuille zijn gebaseerd op het uitgevoerde due diligence onderzoek 
en de meerjaren onderhoudsbegroting, alsmede op de contractu-
ele afspraken met de externe vastgoedbeheerder en de Beheerder.

Voor de prognose van de Exploitatiekosten is de aanname dat de 
objecten bij aanvang van het Fonds reeds afgebouwd zijn en der-
halve alle Exploitatiekosten van toepassing zijn vanaf datum 
waarop het Fonds aanvangt. De feitelijke Exploitatiekosten in  
de periode van aanvang van het Fonds tot oplevering van de  
objecten zullen lager zijn (omdat onder meer voor een aantal  
verzekeringen geen premies zijn verschuldigd en er lagere zake-
lijke lasten verschuldigd zijn).

De geprognosticeerde Fondskosten zijn gebaseerd op de ervaring 
van de Initiatiefnemer en op de contractuele afspraken met de 
Beheerder, de Stichting, de Bewaarder en derden. De over de 
looptijd van het Fonds verwachte gemiddelde Exploitatiekosten 
en Fondskosten kunnen als percentage van de jaarlijkse huursom 
worden weergegeven als in Afbeelding 16.

Bij de bepaling van de Exploitatiekosten en Fondskosten wordt, 
tenzij hierna anders is aangegeven, rekening gehouden met een 
jaarlijkse stijging van de kosten welke gebaseerd is op het gehan-
teerde inflatiepercentage (2%).

Afbeelding 16: Exploitatie- en Fondskosten

Exploitatie- en Fondskosten als % van de gemiddelde Bruto-huuropbrengsten e  1.091.766 

Onderhoud, verzekering, zakelijke lasten en extern vastgoedbeheer 7,8% e  85.645 

Duitse vennootschapsbelasting 0,2% e  1.739 

Vergoeding Beheerder (excl. extern vastgoedbeheer) 2,0% e  21.835 

Fondskosten 4,6% e  50.402 

Niet-verrekenbare BTW 0,2% e  2.055 

Totale Exploitatie- en Fondskosten 14,8% e  161.676 

Bij de berekening is gebruik gemaakt van een rekenmodel. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
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Onderhoud, verzekering, zakelijke lasten en extern vastgoed-
beheer
De Beheerder draagt zorg voor het opstellen van onderhouds- 
begrotingen en het doorbelasten van kosten van onderhoud, ver-
zekering, zakelijke lasten en extern vastgoedbeheer aan huurders 
voor zover conform de huurovereenkomst deze kosten aan de 
huurder mogen worden doorbelast. Het niet door te belasten deel 
van deze kosten komt ten laste van de exploitatie van de vastgoed-
portefeuille. De hoogte hiervan is afhankelijk van de contractuele 
afspraken, opgenomen in de huurcontracten inzake het door- 
belasten van deze kosten aan huurders.

Ten aanzien van alle objecten (in Mülheim, Mosbach en Grosse-
fehn) is met een aan de ontwikkelaar gelieerde onderneming (Ten 
Brinke Asset Management BV) contractueel vastgelegd dat deze 
verantwoordelijk blijft voor het onderhoud van de objecten gedu-
rende een periode van tien jaar tegen een jaarlijkse vergoeding 
van 1,74% van de Theoretische bruto-huuropbrengsten.

Alle niet aan de huurders door te belasten kosten voor onderhoud 
(en vervangingen) van terrein, gebouwen en installaties worden 
met deze vergoeding afgekocht. De criteria voor de omvang, kwa-
liteit en frequentie van het onderhoud zijn hierbij contractueel 
vastgelegd. Incidentele schadegevallen die onder het eigen risico 
van een (gebouwen)verzekering vallen (zoals bij molest, vanda-
lisme, graffiti etc.), blijven voor eigen rekening en risico. Hiervoor 
is jaarlijks een bedrag ter grootte van 0,36% van de Theoretische 
bruto-huuropbrengsten begroot.

Daarnaast zal Ten Brinke Asset Management BV, gelieerd aan Ten 
Brinke Groep BV als vastgoedbeheerder zorg dragen voor het da-
gelijks beheer van de objecten tegen een jaarlijkse vergoeding van 
1% van de Theoretische bruto-huuropbrengsten. Hiervan komt 
0,3% ten laste van de huurders en 0,7% ten laste van de exploitatie 
van het Fonds.

Jaarlijks zijn zakelijke lasten verschuldigd voor het bezit van on-
roerend goed. De hoogte van de zakelijke lasten kunnen per Duit-
se gemeente verschillen. In de prognose wordt uitgegaan van de 
lasten zoals deze, op basis van de in elke gemeente ingediende 
categorie-indeling van de objecten, bekend zijn bij aankoop.

Duitse vennootschapsbelasting
Indien een Vastgoed BV naar Duitse fiscale begrippen winst  
realiseert uit haar directe belang in de vastgoedportefeuille, is 
hier in beginsel in Duitsland vennootschapsbelasting (“Körper-
schaftssteuer” en voor zover van toepassing “Gewerbesteuer”)  
over verschuldigd. De gehanteerde vennootschapsstructuur is  
afgestemd op de Duitse fiscale wetgeving.

Vergoeding Beheerder (excl. extern vastgoedbeheer)
De vergoeding voor de Beheerder voor het vastgoedbeheer is vast-
gelegd in de Asset en Property Management Overeenkomst en be-
draagt contractueel 2,0% van de Bruto-huuropbrengsten. Deze 
vergoeding dient als vergoeding voor de Beheerder voor het coör-
dineren en controleren van de beheeractiviteiten door de externe 
vastgoedbeheerders alsmede voor de overige (asset)management 
activiteiten.

Fondskosten
De Fondskosten omvatten onder meer een vergoeding voor de Be-
heerder voor het algemene beheer van het Fonds, ter dekking van 
de kosten in verband met het laten functioneren van het Fonds als 
zodanig, alsmede kosten die de Beheerder maakt voor het opstel-
len van de periodieke rapportages aan de Participanten, het orga-
niseren van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Participanten 
ten behoeve van onder meer het vaststellen van de jaarrekening 
van het Fonds (inclusief Vastgoed Holding, de Vastgoed BV’s en de 
Vastgoed KG), de jaarlijkse kosten van de accountantscontrole ten 
behoeve van het Fonds, de met de bestuurders van de Stichting 
overeengekomen vergoeding (€ 1.000,- per bestuurder per jaar of 

Afbeelding 17: Onderhoud, verzekering, zakelijke lasten en extern vastgoedbeheer

Onderhoud, verzekering, zakelijke lasten en extern vastgoedbeheer als % van 
de gemiddelde Bruto-huuropbrengsten e

   
1.091.766 

Onderhoud 2,1% e  22.927 

Verzekering 0,9% e  9.893 

Gemeente belastingen 4,1% e  44.707 

Extern vastgoedbeheer 0,7%  8.117 

Totaal 7,8% e  85.645 

Bij de berekening is gebruik gemaakt van een rekenmodel. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
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€ 2.000,- per jaar indien de Stichting één bestuurder heeft), de 
jaarlijkse kosten van de Bewaarder, het laten opstellen en indie-
nen van de Duitse vennootschapsbelastingaangifte ten behoeve 
van de Vastgoed BV’s (“Körperschaftssteuer” en - voor zover van 
toepassing - “Gewerbesteuer”) alsmede kosten voor (overige) advi-
seurs en overige kosten die verband houden met het algemene 
fondsbeheer.

In alle gevallen worden de daadwerkelijk gemaakte kosten ten 
laste van het Direct Resultaat en daarmee van het Direct Beleg-
gersrendement gebracht.

De vergoeding voor bestuurders van de Stichting en de vergoeding 
voor de Beheerder11 worden aan het Fonds in rekening gebracht 
welke kosten als jaarlijkse agency fee worden doorbelast onder de 
Winstdelende Lening en de Lening met Bonuselement. De vergoe-
ding voor de Bewaarder en eventuele onkosten die deze maakt in 
de uitoefening van zijn functie, brengt de Bewaarder in rekening 
bij de Beheerder en de Beheerder belast die door aan het Fonds.

De overige kosten relateren aan de Vastgoed BV’s en de Vastgoed 
KG en worden door Vastgoed Holding doorbelast, dan wel worden 
rechtstreeks in rekening gebracht aan de Vastgoed BV’s of de Vast-
goed KG en komen dus eveneens ten laste van de exploitatie van 
het vastgoed en daarmee ten laste van het Fonds.

Afbeelding 18: Fondskosten

Fondskosten als % van de gemiddelde Bruto-huuropbrengsten e  1.091.766 

Taxatiekosten (hertaxatie) 0,5% e  5.646 

Aangifte BTW en VPB Duitsland 1,1% e  11.852 

Accountant Nederland 1,0% e  10.386 

Kosten externe verslaglegging 0,5% e  5.378 

Jaarvergadering 0,1% e  1.016 

Kosten bewaarder 1,0% e  10.705 

Kosten beheer collectief fonds 0,2% e  2.212 

Kosten Stichtingsbestuurders 0,2% e  2.212 

Bankkosten 0,1% e  995 

Totaal 4,6% e  50.402 

Bij de berekening is gebruik gemaakt van een rekenmodel. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Taxatiekosten (hertaxatie)
Op grond van de toezichtwetgeving, de Wft, dient de vast-
goedportefeuille jaarlijks te worden gewaardeerd door een 
onafhankelijke deskundige. Door middel van een roulatie-
systeem wordt in een periode van drie jaar de gehele porte-
feuille getaxeerd. De in enig jaar niet getaxeerde panden 
worden in dat jaar door middel van een zogenoemde “desk-
toptaxatie” gewaardeerd door de externe taxateur (“update”).

Aflossing
Uit het Direct Resultaat, als saldo van de hiervoor vermelde 
opbrengsten en kosten, zal de overeengekomen aflossing op 
de hypothecaire lening worden voldaan. De jaarlijkse aflos-
sing bedraagt 1,25% van de hoofdsom (lineaire aflossing).

Direct Beleggersrendement (tussentijdse uitkeringen)
Het beoogde Direct Beleggersrendement, na de hiervoor  
vermelde aflossing, bedraagt 7,0%* op jaarbasis.
*  De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde  

resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds streeft er naar het Direct Beleggersrendement per 
kwartaal uit te keren aan de Participanten, telkens binnen 
vier weken na afloop van het kalenderkwartaal. De Beheer-
der is bevoegd te besluiten geen uitkering te doen, indien 
dat naar het uitsluitende oordeel van de Beheerder nood-
zakelijk of wenselijk is in verband met de solvabiliteit of  
liquiditeit van het Fonds.

11   Inclusief eventueel verschuldigde BTW, jaarlijks te indexeren op basis van het 
consumentenprijsindexcijfer (CPI).
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Afbeelding 19: geprognosticeerd Indirect Beleggersrendement (uit verkoop)

Berekening verkoopopbrengst Defensief* Neutraal Optimistisch

Kapitalisatiefactor k.k. 13,51 14,45 15,45

Bruto-Aanvangsrendement 7,4% 6,9% 6,5%

Bruto-huuropbrengsten** 1.184.531 1.184.531 1.184.531 

Verkoopopbrengst 16.002.306 17.111.804 18.296.335 

Hypothecaire lening -7.087.500 -7.087.500 -7.087.500 

Verkoopkosten -240.035 -256.677 -274.445 

Liquiditeitsreserve 252.504 252.504 252.504 

Duitse belasting op verkoopwinst -147.276 -210.795 -297.501 

Terugbetaling kapitaalinleg Participanten -8.780.000 -8.780.000 -8.780.000 

Aandeel Overwinst Initiatiefnemer (20%) 0 0 -183.806 

Cashflow resultaat uit verkoop 0 1.029.337 1.925.587 

Indirect Beleggersrendement per jaar 0,0% 1,2% 2,2%

Gemiddeld Direct Beleggersrendement*** 7,0% 7,0% 7,0%

Aanvulling tot winstpreferentie op jaarbasis 0,0% 0,0% 0,0%

Gemiddeld Indirect Beleggersrendement*** 0,0% 1,2% 2,2%

Totaal Beleggersrendement per jaar 7,0% 8,2% 9,2%

IRR Totaalrendement** 7,2% 8,0% 8,7%

*  bij een lagere kapitalisatiefactor als vermeld in het defensief scenario zal de verkoopopbrengst niet toereikend zijn om de kapitaalinleg van de Participanten volledig te 

kunnen terugbetalen

** inclusief gerealiseerde cumulatief opgebouwde prijsindex vanaf datum laatste indexering

*** op jaarbasis als % van de totale inleg

De Winstdelende Lening tussen Vastgoed Holding en het Fonds 
geeft het Fonds recht op een vaste rente over de hoofdsom  
(€ 8.780.000,-) van 7,0% op jaarbasis. Uit deze renteopbrengst op 
de Winstdelende Lening zal het Fonds de tussentijdse uitkeringen 
aan de Participanten betalen.

4.4  Prognose Indirect Beleggersrendement  
(uit verkoop)

De portefeuille zal in beginsel voor een periode van zeven tot tien 
jaar worden geëxploiteerd. De periode van exploitatie wordt bij 
verkoop van de portefeuille beëindigd. Bij de berekening van de 
geprognosticeerde verkoopopbrengst wordt uitgegaan van ver-
koop van de portefeuille na tien jaar.

Het geprognosticeerde Indirect Beleggersrendement (uit ver-
koop) over de verwachte maximale beleggingsperiode (10 jaar)
bedraagt 12%, oftewel 1,2% per jaar.

Verkoopopbrengst
De verkoopopbrengst van de portefeuille is afhankelijk van 
diverse op het moment van verkoop zich voordoende omstan-
digheden, zoals de economische situatie, de rente, de huur-
ontwikkeling en de situatie op de vastgoedmarkt.

De geprognosticeerde verkoopopbrengst is in het neutrale  
scenario bepaald op basis van de Kapitalisatiefactor kosten 
koper zoals vastgesteld door DTZ in het kader van de taxatie 
van de portefeuille ten tijde van de aankoop ervan. In het  
defensieve scenario is een Kapitalisatiefactor gebruikt waarbij 
de verkoopopbrengst zodanig is dat het Indirect Beleggers-
rendement (netto-verkoopresultaat) nihil bedraagt. In het op-
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Afbeelding 20: berekening aandeel overwinst Initiatiefnemer

Berekening aandeel Overwinst Initiatiefnemer Defensief* Neutraal Optimistisch

Bruto-verkoopopbrengst 16.002.306 17.111.804 18.296.335 

Oorspronkelijke hypotheekschuld -8.100.000 -8.100.000 -8.100.000 

Verkoopkosten (1,5%) -240.035 -256.677 -274.445 

Liquiditeitsreserve bij aanvang Fonds 74.641 74.641 74.641 

Duitse belasting op verkoopwinst -147.276 -210.795 -297.501 

Kapitaalstorting Participanten -8.780.000 -8.780.000 -8.780.000 

Overwinst (100%) n.v.t. n.v.t. 919.030 

Verdeling in Overwinst 

Aandeel Overwinst Initiatiefnemer 20% n.v.t. n.v.t. 183.806

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

timistische scenario is de Kapitalisatiefactor ten opzichte van het 
neutrale scenario met één keer de huur vermeerderd. Verder is 
ervan uitgegaan dat de vastgoedportefeuille wordt verkocht in de 
bestaande Vastgoed BV’s (aandelentransactie), hetgeen voor de 
koper in beginsel voordelig is in verband met de mogelijkheid de 
Duitse overdrachtsbelasting (“Grunderwerbsteuer”) te besparen. 
Ter berekening van de verkoopprijs wijken de Bruto-huuropbreng-
sten in afbeelding 19 af van de Bruto-huuropbrengsten, zoals 
weergegeven in hoofdstuk 4.3 (afbeelding 15, Rendementsbereke-
ningen 2015 – 2025). De reden daarvoor is dat bij de berekening 
van de Bruto-huuropbrengsten ter berekening van de verkoop-
prijs rekening wordt gehouden met de indexering van de huur 
zoals deze na tien jaar zal plaatsvinden.

Verkoopkosten en Duitse belasting bij verkoop
De verkoopkosten en Duitse belasting zullen in beginsel bestaan 
uit een eventueel verschuldigde makelaarsprovisie en andere ver-
koopkosten van in totaal, naar verwachting, 1,5% van de gereali-
seerde verkoopprijs, en Duitse vennootschapsbelastinglatentie 
(“Körperschaftssteuer” en “Gewerbesteuer”, voor zover van toepas-
sing) op de verkoopwinst. Bij de verkoop van een (Duitse) vast-
goedportefeuille via de Vastgoed BV’s blijft in beginsel een verschil 
bestaan tussen de verkoopprijs van het vastgoed en de onder- 
liggende fiscale boekwaarde op het niveau van deze vennoot-
schappen. Daarover zal in de toekomst bij verkoop van het vast-
goed door de vennootschappen Duitse vennootschapsbelasting 
(“Körperschafts-steuer”) verschuldigd zijn. Voor in de toekomst 
(latent) verschuldigde Duitse vennootschapsbelasting zal een  
koper een gebruikelijke korting willen bedingen voor deze zoge-
noemde belastinglatentie. Deze belastinglatentie is berekend op 
de helft van het nominale Duitse belastingtarief (“Körperschafts-
steuer”). De daadwerkelijke verkoopkosten en de belastingen  
zullen ten laste komen van het verkoopresultaat van de vastgoed-

portefeuille en daarmee ten laste komen van het Indirecte Beleg-
gersrendement.

Winstdeling Beheerder
Bij verkoop van de portefeuille ontvangt de Beheerder een winst-
deling van 20% over de daarbij eventueel te realiseren Overwinst. 
Het toekennen van deze winstdeling waarborgt een blijvende be-
trokkenheid van de Beheerder, alsmede dat de belangen van de 
Participanten en de Beheerder parallel lopen. Indien Vastgoed 
Holding niet in staat is gebleken de volledige rente van 7,0% op 
jaarbasis gedurende de looptijd van de Winstdelende Lening aan 
het Fonds te betalen, wordt de achterstallige rente in mindering 
gebracht op de Overwinst waartoe de Initiatiefnemer voor 20% is 
gerechtigd. Het Fonds (en indirect de Participanten) geniet der-
halve een preferentie met betrekking tot de renteverplichtingen 
onder de Winstdelende Lening van 7,0% per jaar.

Prognose Totaal Beleggersrendement
Over de geprognosticeerde beleggingsperiode wordt een Totaal 
Beleggersrendement verwacht van 8,2% op jaarbasis (zie afbeel-
ding 19).

Geprognosticeerde IRR
De over de beleggingsperiode geprognosticeerde Internal Rate of 
Return (IRR) bedraagt 8,0%.

4.5 Alternatieve rendementsscenario’s

Bovenstaande rendementsprognoses zijn gebaseerd op veronder-
stellingen zoals die hiervoor zijn toegelicht. De Beheerder of zijn 
bestuurders kunnen op een aantal factoren betreffende deze ver-
onderstellingen in enige mate invloed uitoefenen. Dat zijn de niet 
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van overheidswege bepaalde factoren betreffende de Exploitatie-
kosten (zijnde premies voor verzekeringen en vergoedingen of 
kosten van het technisch, administratief en commercieel vast-
goedbeheer), de huuropbrengsten, rentebaten op de liquiditeits-
reserve, Rentekosten en aflossingen op de hypothecaire lening, de 
Fondskosten, kosten van een eventuele herfinanciering van de 
vastgoedportefeuille, en de verkoopkosten en -opbrengsten van 
de vastgoedportefeuille.

Anderzijds zijn er factoren waar de Beheerder of zijn bestuurders 
geen enkele invloed op kunnen uitoefenen. Dat zijn veranderende 
wetgeving of overheidsbeleid, de financiële gegoedheid van huur-
ders (die mogelijk tot gevolg kan hebben dat een huurder niet aan 
zijn verplichtingen kan voldoen, hetgeen huurderving en/of leeg-
stand tot gevolg kan hebben), de algemene economische ontwik-
kelingen en inflatie en de daarop gebaseerde indexering van de 
huren (die in belangrijke mate bepalend zijn voor de huur- en 
verkoopopbrengsten van de vastgoedportefeuille en eveneens  
bepalend zijn voor het niveau van de kosten die het Fonds zal 
maken) en zakelijke lasten.

Aangezien de werkelijkheid kan afwijken van de gedane veronder-
stellingen, volgt hierna een aantal alternatieve rendements- 
scenario’s waarbij de inflatie varieert. Alternatieve exit-scenario’s 
(neutraal, defensief respectievelijk optimistisch) zijn reeds in het 
voorgaande vermeld. Vanzelfsprekend is het in de voorgaande  
alinea vermelde omtrent de invloed van de Beheerder of zijn  
bestuurders op de factoren betreffende de veronderstellingen die 
ten grondslag liggen aan de alternatieve rendementsscenario’s 
onverkort van toepassing op deze alternatieve rendements- 
scenario’s. Voorts geldt met betrekking tot de alternatieve rende-
mentsscenario’s dat het eveneens onzeker is dat deze zich, al dan 
niet in combinatie met andere (alternatieve) scenario’s, zullen 
voordoen.

Inflatie
Indien over de gehele rendementsperiode inclusief verkoop de 
inflatie gemiddeld meer of minder stijgt dan aangenomen, kan 
het effect op het Totaal Beleggersrendement worden samengevat 
als opgenomen in afbeelding 21.

Bovenstaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide beschrij-
ving van de investeringsstructuur, de opbrengsten, kosten en ren-
dementsdoelstelling vindt u in het Prospectus (Hoofdstuk 8 - In-
vesteringsstructuur en Hoofdstuk 9 - Opbrengsten, kosten en 
rendementsdoelstelling).

Afbeelding 21: Inflatie 

Inflatie Huurprijsstijging 
per jaar

Gemiddeld Totaal 
Beleggersrendement 

op jaarbasis

3% 1,14% 9,1%

Prognose = 2% 0,75% 8,2%

1% 0,05% 7,2%
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5]  JURIDISCHE ASPECTEN

5.1 Fonds voor gemene rekening

Het Fonds is een beleggingsinstelling en heeft de vorm van een transparant fonds voor gemene rekening. Het Fonds is een contractuele 
regeling tussen Holland Immo Group Beheer BV in haar hoedanigheid als Beheerder, Stichting Winkelfonds Duitsland 11 (de Stichting) in 
haar hoedanigheid als houder van de activa van het Fonds en elk van de Participanten afzonderlijk.

5.1.1 Juridische structuur 
Het Fonds is geen rechtspersoon en kan daarom zelf geen over-
eenkomsten aangaan, activa verkrijgen of onder zich houden, of 
verplichtingen aangaan onder eigen naam. De Beheerder en de 
Stichting zijn rechtspersonen en kunnen als zodanig wel overeen-
komsten aangaan, activa verkrijgen of onder zich houden en op 
eigen naam overeenkomsten aangaan.

Door de gekozen fondsstructuur kunnen de Participanten niet 
aansprakelijk gesteld worden voor de verplichtingen van het 
Fonds en kunnen Participanten niet méér verliezen dan hun inleg 
(inclusief de Emissiekosten).

Holland Immo Group BV is bestuurder van Holland Immo Group 
Holding 11 BV (Vastgoed Holding) en van WFD11 Duitse Deelne-
mingen BV. Vastgoed Holding is bestuurder van de overige drie 
Vastgoed BV’s en van HIG General Partner BV, de beherend ven-
noot van de Vastgoed KG. Holland Immo Group Beheer BV is de 
Beheerder van het Fonds. De Beheerder is verder belast met het 
management en (vastgoed)beheer van de Vastgoed BV’s en (indi-
rect) van de Vastgoed KG op grond van de Asset en Property Ma-
nagement Overeenkomst.

5.1.2 Winstdelende Lening
Het door de Participanten in het Fonds ingelegde vermogen wordt 
door het Fonds onder een Winstdelende Lening uitgeleend aan 
Holland Immo Group Holding 11 BV (Vastgoed Holding). Vastgoed 
Holding financiert daarmee de aandelen in drie (van de vier) Vast-
goed BV’s en een Duitse Vastgoed KG. Twee Vastgoed BV’s houden 
ieder de eigendom van de vastgoedobjecten in Mülheim respec-
tievelijk Mosbach. De derde Vastgoed BV participeert in een Duit-
se Vastgoed KG die de eigendom van het vastgoedobject in Gros-
sefehn houdt. WFD11 Duitse Deelnemingen BV houdt uitsluitend 
belangen in twee Vastgoed BV’s en de Vastgoed KG. In economisch 
opzicht kan de belegging door het Fonds in de Winstdelende Le-
ning worden vergeleken met een directe belegging in de Duitse 
winkelportefeuille.

5.1.3 Lening met Bonuselement
Daarnaast verstrekt Vastgoed Holding een Lening met Bonusele-
ment aan de Vastgoed BV’s, en verstrekt de Vastgoed BV die de 
belangen in de Vastgoed KG houdt, de Lening met Vastgoed KG 
aan de Vastgoed KG. Tezamen met een door de twee Vastgoed BV’s 
en de Vastgoed KG aangetrokken hypothecaire lening wordt op 
deze wijze de aankoop van de vastgoedobjecten (een Duitse win-
kelportefeuille) gefinancierd. 

De juridische structuur van het Fonds is onderstaand vereenvoudigd weergegeven.

Grossefehn Mülheim 

WFD11 Duitse 
Deelnemingen BV 

Holland Immo Group 
Holding 11 BV 

Holland Immo Group BV 

HIG Beheer BV 

Nederland 

Duitsland 

100% 

5,1% 

 Legenda 

 aandeelhouderschap 

Fondsvoorwaarden 

Winstdelende Lening 
Lening met bonus-

element 

Lening met Vastgoed KG 

Beheerder 

Hypothecaire lening 

Eigendom vastgoed 

Bewaarovereenkomst 

Beherend vennoot KG 

Participanten 

Hypotheekbank 

100% 

100% 

100% 

2 Vastgoed BV’s 

Mosbach  

Bewaarder 

Stichting Winkelfonds 
Duitsland 11 

Winkelfonds 
Duitsland 11 (FGR) 

Vastgoed 
KG 

1 Vastgoed BV 

94,9% 

94,9% 

5,1% 

HIG General 
Partner 11 BV 

100% 
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De structuur is afgestemd op de Duitse fiscale wetgeving. De Duit-
se vastgoedobjecten zullen door Nederlandse vennootschappen 
worden verworven.

De vennootschappen via welke het vastgoed door het Fonds - te-
zamen met de hypothecaire lening - wordt gefinancierd, zullen in 
beginsel onderworpen zijn aan Duitse (winst)belastingheffing voor 
de inkomsten uit de verhuur van het vastgoed. In Nederland geldt 
voor deze inkomsten een vrijstelling op basis van het belastingver-
drag dat tussen Nederland en Duitsland is gesloten ter voor- 
koming van dubbele belastingheffing. Het Fonds belegt via deze 
vennootschapsstructuren op indirecte wijze in vastgoedobjecten. 
De (hypothecaire) financiering van het vastgoed vindt plaats op 
het niveau van de Vastgoed BV’s en de Vastgoed KG die de recht-
streekse eigendom van het vastgoed houden. Op het niveau van 
het Fonds zelf wordt geen externe (hypothecaire) financiering 
aangetrokken.

5.1.4 Zekerheden
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde 
van de Winstdelende Lening die door het Fonds aan Vastgoed  
Holding wordt verstrekt, wordt ten behoeve van het Fonds (via  
de Stichting) een eerste pandrecht verstrekt op de aandelen van 
de Vastgoed Holding. Daarnaast verstrekt Vastgoed Holding ten 
behoeve van het Fonds (eveneens via de Stichting) een eerste 
pandrecht op:

•      de vorderingen die Vastgoed Holding heeft op Mülheim 
Vastgoed BV, Mosbach Vastgoed BV en Grossefehn Vastgoed 
BV, en

•      het 94,9% aandelenbelang in Mülheim Vastgoed BV en 
Mosbach Vastgoed BV alsmede het 100% aandelenbelang 
in Grossefehn Vastgoed BV.

Tevens wordt tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtin-
gen uit hoofde van de Lening met Bonuselement die door  
Vastgoed Holding wordt verstrekt aan de Vastgoed BV’s, door de 
Vastgoed BV’s ten behoeve van Vastgoed Holding een tweede 
pandrecht verstrekt op de vorderingen uit hoofde van de huur-
overeenkomsten (het eerste pandrecht wordt verstrekt aan de  
hypothecair financier) en een eerste pandrecht verstrekt op het 
94,9% belang in de Vastgoed KG.

Tot slot houdt de Stichting toezicht op (onder meer) de verkoop 
van het vastgoed door de Vastgoed BV’s en de Vastgoed KG door-
dat in het Duitse kadaster (“Grundbuch”) een voorkeursrecht tot 
koop is geregistreerd ten gunste van de Stichting, waardoor het 
vastgoed zonder medewerking van de Stichting niet kan worden 
overgedragen aan een derde. Op grond van de Fondsvoorwaarden 

zal de Stichting geen medewerking mogen verlenen aan een over-
dracht van het vastgoed als niet ten minste de meerderheid van 
de Participanten daarmee instemt (zie artikel 13 lid 2 onder (i) van 
de Fondsvoorwaarden, Bijlage I bij het Prospectus).

5.1.5 Participaties
Beleggers kunnen toetreden tot het Fonds door het verwerven van 
twee of meer van de 1.756 Participaties die worden uitgegeven 
met een uitgifteprijs van € 5.000 per stuk. Het beheer van het 
Fonds wordt uitgevoerd voor rekening en risico van de Participan-
ten. Dienovereenkomstig komen alle winsten, verliezen, schulden 
en kosten die voortvloeien uit het beheer van het Fonds ten gun-
ste of ten laste van de Participanten naar evenredigheid van hun 
deelname aan het Fonds, met dien verstande dat (a) de Initiatief-
nemer gerechtigd is tot een deel van de Overwinst en (b) een Par-
ticipant niet kan worden gedwongen meer bij te dragen aan be-
doelde verliezen, schulden en kosten dan het bedrag dat voor de 
Participaties is betaald door de desbetreffende Participant.

Participaties kunnen niet worden overgedragen anders dan aan 
het Fonds. Indien een Participant heeft aangegeven dat hij zijn 
Participaties geheel of gedeeltelijk wil laten inkopen door het 
Fonds, zal deze inkoop uitsluitend kunnen plaatsvinden overeen-
komstig de Fondsvoorwaarden en uitsluitend na toestemming 
van de Beheerder.

Het Fonds is niet verplicht tot inkoop over te gaan (closed-end). 
Verzoeken tot inkoop van Participaties worden in ieder geval ge-
weigerd indien - naar het uitsluitende oordeel van de Beheerder 
- de inkoop en gelijktijdige of volgtijdelijke uitgifte van de Partici-
paties:

•      de fiscale status van het Fonds zouden (kunnen) aantasten;

•      de ordelijke liquidatie van het Fonds (na ontbinding van  
het Fonds) zouden (kunnen) verstoren of verhinderen;

•      de belangen van de (overige) Participanten nadelig zouden 
(kunnen) beïnvloeden; of

•      (anderszins) in strijd met de Fondsvoorwaarden zouden  
(kunnen) komen.

Participaties worden uitsluitend ingekocht voor zover Participaties 
gelijktijdig of volgtijdelijk (kunnen) worden uitgegeven aan een 
derde die zich bij de Beheerder heeft gemeld als geïnteresseerde 
belegger in het Fonds (of aan een Participant die zich bij de  
Beheerder heeft gemeld als geïnteresseerde voor aanvullende of 
extra Participaties). Het bedrag waartegen een Participatie door 
het Fonds wordt ingekocht is gebaseerd op de intrinsieke waarde 
van de Participatie. 
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De looptijd van het Fonds is naar verwachting een middellange 
termijn (van zeven tot tien jaar). Na afloop van deze termijn is - 
naar verwachting - de portefeuille verkocht. Eerdere of latere ver-
koop is niet uitgesloten en is afhankelijk van de marktomstandig-
heden. Na de verkoop van de portefeuille wordt het Fonds 
ontbonden.

5.2 Beheerder

Als beheerder treedt op Holland Immo Group Beheer BV. De Be-
heerder is belast met het beheer en de administratie van het 
Fonds. De Beheerder is gerechtigd en bevoegd in naam van de 
Stichting voor rekening en risico van de Participanten rechtshande-
lingen te verrichten, zoals het verwerven van de portefeuille en het 
aangaan van de hypothecaire financiering. Bij het beheer van het 
Fonds zal de Beheerder in het belang van de Participanten hande-
len.

Het bestuur van de Beheerder wordt gevormd door de heren  
mr. M. Kühl MRICS en mr. T. Kühl. De heren Kühl zijn beiden  
tevens directeur van de Initiatiefnemer (Holland Immo Group BV), 
de enige aandeelhouder van de Beheerder.

5.3  Stichting

Stichting Winkelfonds Duitsland 11 (de Stichting) is opgericht  
als een stichting naar Nederlands recht met statutaire zetel te Eind-
hoven. De akte van oprichting is notarieel verleden door notaris 
mr. M.W. van der Zanden van Deterink Advocaten en Notarissen te 
Eindhoven.

De Stichting treedt op als entiteit die de juridische eigendom van 
de activa van het Fonds houdt in de zin van artikel 4:37j lid 1 Wft. 
Het vermogen van het Fonds wordt in juridisch opzicht gehouden 
door de Stichting.

Tot de taken van de Stichting behoren (onder meer) het openen  
en aanhouden van een of meerdere bankrekeningen waarop  
alle gelden die het Fonds toebehoren worden gestort, en het op 
aanwijzing van de Beheerder (meewerken aan het) verrichten  
van rechts- en beschikkingshandelingen met betrekking tot het 
vermogen van het Fonds.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit prof. mr. C.A. Adriaansens 
en mr. M.H.F. van Buuren. De leden van het bestuur van de Stich-
ting worden benoemd en ontslagen door de Beheerder.

5.4  De Bewaarder (Alternative Investment 
Fund Managers Directive)

Met ingang van 22 juli 2013 vallen alle beleggingsinstellingen  
die zijn opgericht na 22 juli 2013 onder de reikwijdte van de  
Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). Deze 
Europese richtlijn beoogt harmonisatie van toezicht op beleg-
gingsinstellingen en hun beheerders in de EU en is inmiddels ge-
implementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. 

De AIFMD schrijft voor dat een onafhankelijke bewaarder  
(Bewaarder) aangesteld moet worden die verantwoordelijk is voor 
de toezicht- en controle taken, die hij primair uitvoert in het  
belang van de deelnemers in het Fonds. In Nederland valt de  
Bewaarder onder het toezicht van de AFM. De Bewaarder is belast 
met de bewaring van de activa van het Fonds als bedoeld in  
artikel 4:37f Wft. In het kader van de bewaring door de Bewaarder 
zijn de Beheerder en het Fonds, mede ten behoeve van de Partici-
panten, een overeenkomst van bewaring met de Bewaarder aan-
gegaan. De Bewaarder is geen partij bij de Fondsvoorwaarden.

Het zwaartepunt van de werkzaamheden van de Bewaarder ligt  
in het houden van toezicht op de Beheerder; de Bewaarder ziet er 
op toe dat de Beheerder handelt conform de Fondsvoorwaarden 
en de bepalingen bij of krachtens de Wft. Bij de bewaring zal de 
Bewaarder in het belang van de Participanten handelen. Behou-
dens beperkingen bij of krachtens de Wft kan de Bewaarder zijn 
werkzaamheden in het kader van de bewaring uitbesteden aan 
derden.

Op grond van de hiervoor bedoelde overeenkomst van bewaring 
met de Beheerder draagt de Bewaarder zorg voor onder meer het:

•      verifiëren dat de door de Participanten betaalde uitgifteprijs 
voor de aan hen uitgegeven Participaties zijn ontvangen op 
een bankrekening van de Stichting;

•      verifiëren dat alle gelden die behoren tot de activa van het 
Fonds worden aangehouden op een bankrekening van de 
Stichting;

•      monitoren van de betalingen en ontvangsten van gelden die 
behoren tot de activa van het Fonds en de aansluiting van 
die betalingen en ontvangsten op de boekhouding die voor 
het Fonds wordt gevoerd;

•      verifiëren dat bedoelde ontvangsten tijdig plaatsvinden;

•      verifiëren dat uitkeringen aan de Participanten in overeen-
stemming zijn met de Fondsvoorwaarden;

•      verifiëren dat de activa van het Fonds op naam staan van de 
Stichting; en

•      verifiëren dat de waardering van het vermogen van het 
Fonds plaatsvindt conform het bepaalde in de Fondsvoor-
waarden en de toepasselijke wettelijke bepalingen.
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De Bewaarder ontvangt ten laste van het Fonds een vergoeding van 

€ 9.680,- (inclusief BTW) per jaar, jaarlijks te indexeren op basis 
van het consumentenprijsindexcijfer (CPI). Indien blijkt dat de Be-
waarder meer tijd moet besteden aan de bewaarneming dan is 
geschat en de Bewaarder daarvoor een extra vergoeding in reke-
ning wil brengen, dient de Bewaarder daarover met de Beheerder 
vroegtijdig te overleggen. Als bewaarder zal TCS Depositary BV op-
treden. TCS Depositary BV heeft een vergunning van De Nederland-
sche Bank op grond van de Wet toezicht trustkantoren.

De Beheerder en de Bewaarder zijn juridisch onafhankelijk van 
elkaar.

5.5 Vergadering van Participanten

Ten minste één keer per jaar wordt een Algemene Vergadering van 
Participanten gehouden. Hierin worden de ontwikkelingen binnen 
het Fonds besproken en de jaarrekening ter goedkeuring voorge-
legd. Alle Participanten worden schriftelijk opgeroepen voor een 
Vergadering van Participanten. Dat gebeurt niet later dan op de 
15e dag voor de dag van de vergadering. Bij de oproeping wordt 
aangegeven wanneer en waar de vergadering zal plaatsvinden en 
worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Tijdens de jaar-
lijkse Algemene Vergadering van Participanten worden onder  
andere de jaarrekening van het afgelopen boekjaar gepresenteerd 
en besproken, die bestaat uit:

•     de balans

•     de winst- en verliesrekening

•     de toelichting

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een registeraccountant.

Verder kunnen ook tussentijds Vergaderingen van Participanten 
worden gehouden, zo dikwijls de Beheerder dat noodzakelijk  
acht of indien de Bewaarder of een of meer Participanten die ge-
zamenlijk ten minste 10% van het aantal uitstaande Participaties 
vertegenwoordigen, de Beheerder daarom schriftelijk verzoeken.

De Vergadering van Participanten is onder meer bevoegd te  
besluiten over:

•     wijziging van Fondsvoorwaarden;

•     verkoop en levering van de portefeuille;

•      het verlenen van toestemming tot het aangaan van leningen 
(als inlener of als uitlener) van € 25.000 of meer;

•     ontbinding van het Fonds;

•     schorsing of ontslag van de Beheerder;

•     schorsing of ontslag van de Stichting; en

•      het verlenen van toestemming tot het aangaan van verplich-
tingen of transacties met betrekking tot het Fonds waarbij 
(de bestuurders van) de Beheerder of de Stichting direct of 
indirect een belang heeft (hebben) dat tegenstrijdig is aan 
het belang van het Fonds.

5.6 Boekjaar en financiële rapportage

Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar. Het eer-
ste boekjaar eindigt op 31 december 2015. De balans en de winst- 
en verliesrekening van het Fonds worden jaarlijks door een  
accountant gecontroleerd, en tezamen met het jaarverslag en de 
oproep voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Participanten 
aan de Participanten toegestuurd en binnen zes maanden ter 
vaststelling aan de Vergadering van Participanten voorgelegd.  
De opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de accountants-
verklaring van het Fonds worden vanaf de dag van de oproeping 
tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van Participanten waarin 
deze worden behandeld, gepubliceerd op de website van de  
Beheerder.

Er worden ook halfjaarcijfers van het Fonds opgemaakt. Deze 
stukken worden binnen negen weken na afloop van de eerste 
helft van het boekjaar gepubliceerd op de website van de Beheer-
der. In aanvulling op het voorgaande ontvangen de Participanten 
elk kwartaal schriftelijke informatie over de financiële en operati-
onele voortgang van het Fonds.

5.7 Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Het Fonds is een beleggingsfonds in de zin van de Wft. De AFM 
heeft Holland Immo Group Beheer BV (de Beheerder) een vergun-
ning verstrekt als bedoeld in artikel 2:65, sub a Wft. Op grond van 
deze Vergunning is het de Beheerder toegestaan op te treden als 
beheerder van het Fonds. De bestuurders van de Beheerder zijn in 
het kader van het verstrekken van de Vergunning door de AFM 
getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. 

Bovenstaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide beschrij-
ving van de juridische aspecten en structuur vindt u in het  
Prospectus (Hoofdstuk 7 - Juridische structuur).
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Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over bepaalde Neder-
landse fi scale gevolgen van deelname in het Fonds door in 
Nederland woonachtige natuurlijke personen en in Nederland 
gevestigde en aan de Nederlandse vennootschapsbelasting 
onderworpen rechtspersonen. De fi scale informatie in dit hoofd-
stuk is algemeen van aard. Deze informatie mag niet worden 
opgevat als fi scaal advies. 

De fi scale behandeling van een belegging in het Fonds hangt af 
van de individuele omstandigheden van de Participant en kan in 
de toekomst aan wijziging onderhevig zijn.

Fiscale transparantie 
Het Fonds wordt voor de Nederlandse belastingheffi ng aange-
merkt als een transparant fonds voor gemene rekening. Dit be-
tekent dat het Fonds niet zelf aan belastingheffi ng wordt onder-
worpen. Alle resultaten van het Fonds worden toegerekend aan 
de Participanten naar rato van kapitaaldeelname aan het Fonds.

Inkomstenbelasting (box 3: inkomen uit sparen en 
beleggen) 
Bij in Nederland woonachtige natuurlijke personen zullen de 
Participaties worden belast als “inkomen uit sparen en beleg-
gen” (Box 3), tenzij de Participaties tot het vermogen van een 
onderneming behoren of een overige werkzaamheid vormen. 
De heffi ng in Box 3 bedraagt 1,2% van het vermogen aan het 
begin van een kalenderjaar.

Winst uit onderneming / resultaat uit overige werkzaam-
heden 
Indien de Participaties behoren tot het ondernemingsvermogen 
van de Participant of tot het vermogen dat dienstbaar is aan het 
behalen van een “resultaat uit overige werkzaamheden”, zullen 
winstuitkeringen en vermogenswinsten uit hoofde van de Parti-
cipaties worden aangemerkt als “inkomen uit werk en woning” 
(Box 1) en worden belast tegen een progressief tarief oplopend 
tot 52% (2015). Indien het inkomen uit de Participaties 
wordt belast in Box 1, is de rente op de schulden aangegaan ter 
fi nanciering van de aankoop van de Participaties in beginsel 
aftrekbaar.

Vennootschapsbelasting 
Voor Nederlandse vennootschappen zullen de inkomsten uit 
de Participaties worden belast met vennootschapsbelasting. Het 
standaardtarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 
25% (2015). Eventuele verliezen zijn aftrekbaar. Indien een 
Participant een belang van 5% of meer houdt in het Fonds, is 
het inkomen uit de Participaties dat kan worden toegerekend 

aan WFD11 Duitse Deelnemingen BV vrijgesteld van vennoot-
schapsbelasting op grond van de deelnemingsvrijstelling.

Schenk- en erfbelasting
Ingeval van overlijden van een Participant of ingeval van schen-
king zal over de waarde in het economische verkeer van de 
Participatie(s) erfbelasting respectievelijk schenkbelasting zijn 
verschuldigd. De hoogte van het tarief (10% - 40%), alsmede 
mogelijke toepassing van een vrijstelling, is mede afhankelijk 
van de mate van verwantschap tussen betrokkenen. Aangezien 
de transparantie van het Fonds gewaarborgd dient te worden, 
dient iedere overdracht van de Participaties krachtens vererving 
of schenking via het Fonds te lopen.

Dividendbelasting 
Het Fonds is als transparant fonds voor gemene rekening 
niet onderworpen aan dividendbelasting. Het Fonds hoeft op 
uitkeringen van winst geen dividendbelasting in te houden. 

Duitse vennootschapsbelasting (Köperschafststeuer en 
Gewerbesteuer) 
Onder het tussen Nederland en Duitsland gesloten belastingver-
drag is Duitsland bevoegd belasting te heffen over de inkomsten 
uit in Duitsland gelegen onroerende zaken.

In Duitsland is vennootschapsbelasting (“Körperschaftssteuer”) 
verschuldigd over de huurinkomsten verminderd met de 
exploitatielasten, rentelasten en de fi scale afschrijving. Het 
vennootschapsbelastingtarief in Duitsland bedraagt 15% plus 
een zogenaamde solidariteitstoeslag van 5,5% over de te betalen 
vennootschapsbelasting (tarieven 2014; er ligt momenteel 
geen voorstel om het vennootschapsbelastingtarief aan te 
passen). Dit resulteert in een gecombineerd tarief van 15,825% 
(voor 2014).

De Vastgoed BV’s en de Beheerder zijn in beginsel niet aan Duit-
se gemeentelijke ondernemingsbelasting (“Gewerbesteuer”) on-
derworpen indien de Vastgoed BV’s, die de in Duitsland gelegen 
onroerende zaken of de Vastgoed KG aankopen, in Nederland 
zijn gevestigd, de Beheerder het beheer van de beleggingen van-
uit Nederland verricht en de Vastgoed BV’s noch de Beheerder 
een vaste inrichting of andere aanwezigheid in Duitsland heb-
ben voor Duitse Gewerbesteuer doeleinden. Als niet aan deze 
voorwaarden wordt voldaan, kan Gewerbesteuer verschuldigd 
worden tegen een tarief dat varieert van 7% tot 17,15%, afhanke-
lijk van de gemeente waar de vaste inrichting of de vennoot-
schap is gevestigd (bijvoorbeeld in de stad Mülheim 17,15%, in 
de stad Mosbach 14% en in de stad Grossefehn 11,76%). 

6] FISCALE ASPECTEN
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Duitse Overdrachtsbelasting 
De aankoop van in Duitsland gelegen onroerende zaken is belast 
met overdrachtsbelasting (“Grunderwerbssteuer”). Als algemene 
regel bedraagt het tarief van de overdrachtsbelasting 3,5%, ech-
ter, elke deelstaat kan besluiten om een andere koers te bepa-
len. Daarom verschilt het tarief per federale staat en varieert 
tussen 3,5% en 6,5% afhankelijk van de federale staat waar de 
onroerende zaak gelegen is. Bijvoorbeeld 5% voor onroerende 
zaken gelegen in Baden-Wüttemberg (Mosbach) en in Nieders-
achsen (Grossefehn) en 6,5% voor onroerende zaken gelegen in 
Nordrhein-Westfalen (Mülheim). 
De aankoop van een belang of aandelen in een vennootschap 
(inclusief niet-Duitse entiteiten) met in Duitsland gelegen onroe-
rende zaken is onder omstandigheden niet onderworpen aan 
Duitse overdrachtsbelasting. 

Bovenstaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide be-
schrijving van de fi scale aspecten vindt u in het Prospectus 
(Hoofdstuk 10 – Fiscale Aspecten).
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Het onderstaande is een beknopte weergave van de risico’s als 
vermeld in hoofdstuk 2 van het Prospectus, waarin een uitgebrei-
de beschrijving van deze risico’s is opgenomen.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Zo ook het participeren in 
het Fonds. Deze risico’s, alsmede andere (markt)omstandigheden 
kunnen tot gevolg hebben dat negatieve waardefluctuaties optre-
den en rendementen lager uitkomen dan het geprognosticeerde 
rendement waarnaar het Fonds vanuit haar beleggingsbeleid 
streeft. Dat geldt in het bijzonder voor de situatie dat diverse  
risico’s of omstandigheden zich gelijktijdig in negatieve zin zullen 
voordoen. Het maximale verlies dat de Participant kan lijden is 
het bedrag van zijn deelname (inclusief Emissiekosten). 

Voor alle hieronder beschreven risico’s heeft te gelden dat, indien 
zich één of meer risico’s manifesteren, dit een negatief effect kan 
hebben op de resultaten van het fonds en de waarde van de beleg-
ging, waardoor de geprognosticeerde rendementen negatief wor-
den beïnvloed.
  
Verhuur- en exploitatierisico
Als gevolg van huuropzegging per expiratiedatum van een huur-
contract of als gevolg van betalingsproblemen bij een huurder en 
ontbinding van de huurovereenkomst, kan sprake zijn van (tijde-
lijk) lagere huurinkomsten en een lagere (verkoop)waarde van het 
desbetreffende object. 

Indien door de huurderving de dekkingsgraad (“debt service  
coverage ratio”, DSCR), berekend als de Bruto-huuropbrengsten 
minus door de hypothecair financier vooraf fictief vastgestelde 
Exploitatiekosten en Fondskosten gedeeld door de Rentekosten en 
aflossingsverplichtingen op de hypothecaire lening, minder  
bedraagt dan een door de hypothecair financier vooraf bepaald 
percentage (120%), behoudt de hypothecair financier zich het 
recht voor om (aanvullende) aflossingen of zekerheden te verlan-
gen. Door huurderving of leegstand kan de dekkingsgraad dalen 
tot minder dan 120%.

Ondanks de lange looptijd van de huurcontracten met grote  
Duitse winkelketens bestaat voor deze huurders - als belangrijkste 
trekkers van een winkelcentrum - veelal geen exploitatieplicht. 
Daardoor kunnen deze huurders besluiten de exploitatie te  
staken onder gestanddoening van de betalingsverplichtingen  
uit hoofde van de huurcontracten. Deze feitelijke (doch niet finan-
ciële) leegstand kan een negatief effect hebben op de (verkoop)
waarde van een object.

Rente- en financieringsrisico
De kosten voor de hypothecaire lening zijn in de rendementsprog-
noses een belangrijke factor. De Vastgoed BV’s en de Vastgoed KG 

die de hypothecaire lening aangaan zullen zo snel mogelijk, en 
uiterlijk op de datum waarop het Fonds start, de hypothecaire 
rente fixeren door het aangaan van een renteswap voor de duur 
van tien jaar. Over de daadwerkelijke rentecondities kan op dit 
moment geen concrete uitspraak worden gedaan waardoor  
het rentetarief (inclusief de door de bank te berekenen krediet-
opslag) hoger kan uitkomen dan het voor de geprognosticeerde 
rendementen gehanteerde rentetarief over de periode van tien 
jaar van 2,6%.

Een stijging van de hypotheekrente kan van invloed zijn op de 
waardeontwikkeling van de vastgoedportefeuille. Een stijgende 
rente kan het verkoopresultaat negatief beïnvloeden. Door  
wijzigingen in de rentestand op de geld-/kapitaalmarkt kan bij 
vervroegde aflossing van de hypothecaire lening (d.i. aflossing 
voor de datum waarop de renteswap afloopt) een negatieve  
waarde van de renteswap tot uitdrukking komen. Bij zulk een  
vervroegde aflossing zal de renteswap verkocht moeten worden 
(“unwinden”). Bij een dalende kapitaalmarktrente zal de rente-
swap in beginsel een negatieve waarde hebben. Die negatieve 
waarde is vergelijkbaar met een boeterente bij vervroegde aflos-
sing van een hypothecaire lening die een rente met vaste looptijd 
kent.

Marktwaarderisico
De marktwaarde bij verkoop van de vastgoedportefeuille is in 
hoge mate afhankelijk van de huidige en toekomstige markt- 
omstandigheden en de macro-economische ontwikkelingen daar-
in. Indien de marktwaarde daalt, zal dit een negatieve invloed 
hebben op de waarde van de vastgoedportefeuille wat ertoe kan 
leiden dat het door de Participanten ingelegde kapitaal geheel of 
gedeeltelijk verloren gaat. De hypothecaire lening maakt een  
wezenlijk deel uit van dit product. Negatieve ontwikkelingen in  
de marktwaarde van de vastgoedportefeuille kunnen hierdoor 
versterkt doorwerken in de resultaten van het Fonds.

Tegenpartijrisico
Het tegenpartijrisico bestaat uit het risico dat de Vastgoed BV’s 
hun verplichtingen jegens Vastgoed Holding uit hoofde van de  
Lening met Bonuselement niet voldoen en dat Vastgoed Holding 
niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Winstdelende  
Lening aan het Fonds zal voldoen. 
 
Onderhoudsaspecten
Elk vastgoed heeft jaarlijks in meerdere of mindere mate te  
maken met onderhoud of met noodzakelijke aanpassingen. Met 
de ontwikkelaar van de objecten is contractueel vastgelegd dat 
deze verantwoordelijk blijft voor het reguliere onderhoud van de 
objecten gedurende een periode van tien jaar tegen een jaarlijkse 
vergoeding. Niettemin bestaat het risico dat bepaalde niet-regu-

7] RISICOFACTOREN
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liere onderhoudsaspecten en niet-verzekerbare risico’s voor reke-
ning van het Fonds komen of dat de afgekochte onderhoudsver-
plichtingen niet worden nagekomen, waardoor de resultaten van 
het Fonds lager uitkomen dan geprognosticeerd.

Milieurisico’s
Met betrekking tot milieutechnische aspecten, zoals bodemver-
ontreiniging, asbest en ondergrondse tanks, zijn in de akten van 
levering van de vastgoedportefeuille de bij dit soort transacties in 
Duitsland gebruikelijke bepalingen opgenomen. Het risico van dit 
soort zaken gaat bij een koop/verkoop van vastgoed over op de 
koper. Een beperkt historisch onderzoek naar de gesteldheid van 
de bodem, de aanwezigheid van asbest en de aanwezigheid van 
ondergrondse tanks is onderdeel geweest van het due diligence 
onderzoek. Het beperkt historisch onderzoek heeft geen aanlei-
ding gegeven tot vervolgonderzoek. Mocht desondanks blijken dat 
er sprake is van enige vorm van milieuverontreiniging, dan kan  
dit een negatief effect hebben op de waarde van de vastgoed-
portefeuille.

Politieke risico’s
Nieuwe (Nederlandse en Duitse) wettelijke bepalingen op het  
gebied van bijvoorbeeld bodemverontreiniging, huurwetgeving, 
technische aspecten, fiscaliteit of toezichtwetgeving, kunnen ge-
volgen hebben voor de resultaten van het Fonds. Op dit moment 
zijn er, voor zover de Beheerder bekend, voor het overige geen 
wettelijke bepalingen aangekondigd die van invloed kunnen zijn 
op de in de rendementsberekeningen gehanteerde uitgangspun-
ten. Het is echter niet uit te sluiten dat de wetgeving de komende 
jaren wordt gewijzigd.

Inflatierisico
Het inflatierisico is het risico dat de prijsinflatie (stijging van het 
algemeen prijspeil of prijsindexcijfer) een negatief effect heeft op 
het reële rendement van een belegging. In de Duitse retailsector 
geldt veelal een huurindexering die de prijsinflatie slechts voor  
60 tot 75% compenseert. Daarmee is in de rendementsprognoses 
rekening gehouden. Ondanks de indexering van de huurinkom-
sten kan de inflatie een negatief effect hebben op de waarde van 
de portefeuille. Ook kan de daadwerkelijke inflatie afwijken van 
de in de rendementsprognoses gehanteerde uitgangspunten.

Object gerelateerde risico’s
Belangrijke object gerelateerde risico’s betreffen het risico van 
huurderving door brand en brand-, storm- en waterschade als-
mede aansprakelijkheidsrisico als eigenaar van de objecten voor 
zover mogelijk tegen aanvaardbare voorwaarden zijn deze risico’s 
adequaat afgedekt door verzekeraars. Er is echter een risico dat de 
schade wordt veroorzaakt door voorvallen die niet verzekerbaar 
zijn en zijn uitgesloten van dekking. Schade die wordt veroorzaakt 

door een atoomkernreactie of een terroristische aanslag wordt 
niet gedekt door een verzekering. Bij een dergelijk voorval zal het 
Fonds de schade zelf moeten dragen.

Risico’s verbonden aan nieuwe en nog op te leveren objecten
De objecten moeten nog worden opgeleverd. Er is een risico dat 
deze objecten niet of niet tijdig worden opgeleverd. Voor alle ob-
jecten heeft de ontwikkelaar ervan zich ertoe verbonden (indirect, 
via de Vastgoed BV’s en de Vastgoed KG) het Fonds volledig te com-
penseren voor huurderving over de periode tussen de startdatum 
van het Fonds en de data waarop de objecten aan de respectieve-
lijke huurders worden opgeleverd én de verplichting van die huur-
ders tot betaling van de huur is aangevangen. Tot zekerheid van 
de nakoming van deze verplichtingen tot compenseren zal de ont-
wikkelaar zekerheden stellen. Verder zijn er risico´s met betrek-
king tot de afbouw en de (niet) tijdige oplevering van de objecten. 
Het is vastgelegd dat de ontwikkelaar het Fonds (via de Vastgoed 
BV’s en de Vastgoed KG) van deze schade vrijwaart en voor de 
eventuele schade zekerheden verstrekt. In het geval dat echter de 
schade groter is dan de gestelde zekerheden, is het niet uit te slui-
ten dat schade verhaald wordt ten laste van het Fonds.

Risico’s verbonden aan ligging objecten in Duitsland
Alle objecten die het Fonds financiert, zijn gelegen in Duitsland. 
In het geval geschillen ontstaan met betrekking tot de objecten, 
zoals geschillen met huurders of Duitse overheden, is het niet uit 
te sluiten dat de kosten die gemoeid zullen zijn met het beslech-
ten van die geschillen hoger zijn dan wanneer die geschillen in 
Nederland zouden worden beslecht. Hogere kosten kunnen onder 
meer bestaan uit lokale juridische bijstand die in een dergelijk 
geval noodzakelijk zal zijn.
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8]    INITIATIEFNEMER

Winkelfonds Duitsland 11 is een initiatief van Holland Immo 
Group BV (Initiatiefnemer).

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

mr. M. Kühl MRICS, directievoorzitter, was in het verleden werk-
zaam als belastingadviseur bij Arthur Andersen met specialisatie 
in de onroerend goed transactiepraktijk alsmede specialist in 
beursgangen en bedrijfsovernames. Hij begeleidde vanaf medio 
1998 als zelfstandig fiscalist een groot aantal vastgoedtransacties 
voor (institutionele) beleggers. Bij Holland Immo Group BV geves-
tigd te Eindhoven is de heer Kühl als bestuurder verantwoordelijk 
voor investeringsanalyses en vastgoedfinanciering alsmede fonds-
structurering. Daarnaast neemt hij zitting in het bestuur van Hol-
land Immo Group Beheer BV. Tot slot is de heer Kühl bestuurslid 
en vice-voorzitter van de branchevereniging voor aanbieders van 
vastgoedbeleggingsproducten (FORUMVAST Belangenvereniging 
Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten).

mr. T. Kühl, directeur, was eveneens in het verleden werkzaam 
als belastingadviseur, waaronder de laatste jaren bij Ernst & Young 
in de internationale belastingpraktijk en als regiocoördinator van 
de Onroerend Goed Groep in Eindhoven. Bij Holland Immo Group 
BV is de heer Kühl als bestuurder verantwoordelijk voor het finan-
ciële en operationele fondsbeheer. Daarnaast neemt hij zitting in 
het bestuur van Holland Immo Group Beheer BV.

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

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

14.1 Initiatiefnemer

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

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

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

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

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

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

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

L.M. Antonis
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9]    PARTICIPEREN IN WINKELFONDS 
DUITSLAND 11

Deelname in Winkelfonds Duitsland 11 staat open voor natuur-
lijke personen en rechtspersonen. Deelname is mogelijk met 
Participaties van € 5.000 met een minimum van twee (te 
vermeerderen met Emissiekosten). Door het volledig invullen en 
ondertekenen van het inschrijfformulier Winkelfonds Duitsland 
11 en toezending daarvan aan de Beheerder geven beleggers te 
kennen deel te willen nemen als Participant in Winkelfonds 
Duitsland 11.

Indien op naam van één (potentiële) belegger meerdere 
inschrijfformulieren worden ontvangen worden die elk als een 
individuele inschrijving in behandeling genomen en worden 
per inschrijving Emissiekosten in rekening gebracht.

De inschrijving start op het moment van het uitbrengen van het 
Prospectus en sluit op 16 juli 2015 of, indien eerder, op het 
moment dat alle Participaties zijn toegewezen. In totaal zijn 
1.756 Participaties beschikbaar. Door ondertekening van het 
inschrijfformulier verleent u als belegger onherroepelijk vol-
macht aan de Beheerder om namens u de Fondsvoorwaarden te 
aanvaarden en het Fonds aan te gaan. Voorts verplicht u zich tot 
betaling van het bedrag dat op grond van het aantal Participaties 
waarop is ingeschreven, verschuldigd is. Er geldt een volledige 
inlegeis, hetgeen inhoudt dat de inschrijver alvorens hij/zij 
toetreedt tot het Fonds het volledig verschuldigde bedrag ineens, 
onvoorwaardelijk en onherroepelijk moet hebben voldaan.

De Initiatiefnemer behoudt zich het recht voor inschrijvingen 
zonder opgaaf van redenen niet in aanmerking te nemen. De 
Initiatiefnemer zal het aanbod tot deelname en eventuele toe-
wijzingen van Participaties intrekken indien niet alle beschikbare 
Participaties op 16 juli 2015 zijn geplaatst of de overeenkomst tot 
koop en verwerving van de objecten niet goed wordt nagekomen. 
In geval van intrekking van het aanbod en eventuele toe-
wijzingen vindt de emissie geen doorgang en worden ontvangen 
bedragen (inclusief Emissiekosten) aan reeds toegewezen beleg-
gers onverwijld teruggestort. Over die bedragen wordt geen rente 
vergoed.

Het Prospectus wordt gepubliceerd op de website van de Beheer-
der (www.hollandimmogroup.nl). Iedere beslissing omtrent het 
aanbod dient te zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele 
Prospectus. 

Bovenstaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide beschrij-
ving van de voorwaarden voor deelname vindt u in het Prospectus 
(Hoofdstuk 13 – Participeren in Winkelfonds Duitsland 11).

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Holland Immo Group BV
Kennedyplein 230
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

 ✔  Eigen vermogen        € 8.780.000

 ✔  Deelnamebedrag per Participatie (excl. Emissiekosten)           € 5.000

 ✔  Aantal Participaties                  1.756
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10] BETROKKEN PARTIJEN

Initiatiefnemer
Holland Immo Group BV
Kennedyplein 230
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

Fonds
Winkelfonds Duitsland 11
Kennedyplein 230
5611 ZT Eindhoven
Tel. +31 (0)40 235 26 35

Beheerder
Holland Immo Group Beheer BV
Kennedyplein 230
5611 ZT Eindhoven
Tel. +31 (0)40 235 26 35

Bewaarder
TCS Depositary BV
Woudenbergseweg 11
3953 ME Maarsbergen
Tel. +31 (0)343 430 303

Stichting Winkelfonds Duitsland 11
Kennedyplein 230
5611 ZT Eindhoven
Tel. +31 (0)40 235 26 35

Vastgoed Holding
Holland Immo Group Holding 11 BV
Kennedyplein 230
5611 ZT Eindhoven
Tel. +31 (0)40 235 26 35

Vastgoed BV’s
Mülheim Vastgoed BV
Kennedyplein 230
5611 ZT Eindhoven
Tel. +31 (0)40 235 26 35

Mosbach Vastgoed BV
Kennedyplein 230
5611 ZT Eindhoven
Tel. +31 (0)40 235 26 35

Grossefehn Vastgoed BV
Kennedyplein 230
5611 ZT Eindhoven
Tel. +31 (0)40 235 26 35

WFD11 Duitse Deelnemingen BV
Kennedyplein 230
5611 ZT Eindhoven
Tel. +31 (0)40 235 26 35

Vastgoed KG
Objekt Grossefehn BV & Co. KG
Kennedyplein 230
5611 ZT Eindhoven
Tel. +31 (0)40 235 26 35

HIG General Partner 11 BV
Kennedyplein 230
5611 ZT Eindhoven
Tel. +31 (0)40 235 26 35

Accountant
KPMG Accountants NV
Professor Dr. Dorgelolaan 30a
Postbus 2290
5600 CG Eindhoven

Advocaat (toezichtrechtelijke aspecten)
Brands Advocaten
Velperweg 28
6824 BJ Arnhem

Notaris
Deterink advocaten en notarissen
Kennedyplein 201 
Postbus 3
5600 AA Eindhoven 
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Fiscaal Adviseur
PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV
Fascinatio Boulevard 350
Postbus 8800
3009 AV Rotterdam

Taxateur
DTZ Zadelhoff VOF
Parnassusweg 803
Postbus 74030
1070 BA Amsterdam
Tel. +31 (0)20 664 46 44

Onderhoud / Technisch beheer
Ten Brinke Asset Management BV
Burg. van de Zandestraat 21
7051 CS Varsseveld
Tel. +31 (0)315 881 111
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11] DEFINITIES

Tenzij uit de context anders blijkt hebben de in deze Brochure ge-
bruikte woorden en uitdrukkingen die met een hoofdletter zijn ge-
schreven, de hierna volgende betekenis (gedefinieerde begrippen 
in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud 
en vice versa).

(Algemene) Vergadering van Participanten
De (jaarlijkse algemene) vergadering van Participanten in het 
Fonds.

Asset en Property Management Overeenkomst
De overeenkomst tussen enerzijds de Beheerder en anderzijds Vast-
goed Holding, de Vastgoed BV’s en de Vastgoed KG die de objecten 
in eigendom houden, op grond waarvan de Beheerder is belast met 
het management en (vastgoed)beheer van bedoelde Vastgoed BV’s 
en Vastgoed KG.

Autoriteit Financiële Markten / AFM
Stichting Autoriteit Financiële Markten, gevestigd en kantoorhou-
dend te Amsterdam aan Vijzelgracht 50, 1017 HS, onder meer de 
toezichthouder voor beleggingsinstellingen.

Beheerder
Holland Immo Group Beheer BV, een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en 
kantoorhoudend te Eindhoven aan Kennedyplein 230, 5611 ZT, op-
gericht op 8 juli 2002 en ingeschreven in de Kamer van Koophandel 
onder nummer 17146931.

Bewaarder
TCS Depositary BV, een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoor-
houdende te Maarsbergen aan Woudenbergseweg 11, 3953 ME, 
opgericht op 3 januari 2014 en ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel onder nummer 59654546.

Brochure
De naast het Prospectus uitgebrachte brochure die informatie  
bevat uit de hoofdstukken 2 tot en met 10, 13 en 14 van het  
Prospectus.

Bruto-huuropbrengsten
Alle gefactureerde opbrengsten voor het gebruik van het vastgoed-
object, exclusief aan de huurder doorbelaste servicekosten, BTW, 
ontvangen bedragen voor afkoop van huurcontracten en huurga-
ranties.

Direct Beleggersrendement
De contante uitkering aan de Participant in enig jaar uit het Direct 
Resultaat na aflossing op de hypotheekschuld, gedeeld door de in-
leg van de Participant (exclusief Emissiekosten), op jaarbasis bere-
kend en uitgedrukt als percentage.

Direct Resultaat
De Bruto-huuropbrengsten, vermeerderd met rentebaten op de li-
quiditeitsreserve en verminderd met de Exploitatiekosten, Fonds-
kosten en Rentekosten.

Emissiekosten
De kosten die elke Participant in rekening worden gebracht boven-
op het bedrag van de deelname. De hoogte van de Emissiekosten 
bedraagt 3% van het bedrag van de deelname. De uiteindelijke be-
gunstigde van de Emissiekosten is de Initiatiefnemer of, indien van 
toepassing, de financiële intermediair via welke de deelname tot 
stand komt.

Exploitatiekosten
Kosten direct verbonden met, en toewijsbaar aan de verkrijging van 
Bruto-huuropbrengsten uit vastgoed, zoals kosten voor onderhoud, 
premies voor verzekering, zakelijke lasten, kosten van technisch, 
administratief en commercieel vastgoedbeheer, alsmede Duitse 
vennootschapsbelasting op het niveau van de Vastgoed BV’s en de 
Vastgoed KG.

Fonds / Winkelfonds Duitsland 11
Een transparant fonds voor gemene rekening naar Nederlands 
recht, genaamd Winkelfonds Duitsland 11, dat naar verwachting op 
of omstreeks 16 juli 2015 wordt aangegaan te Eindhoven (Neder-
land) tussen elke Participant afzonderlijk, de Beheerder en de Stich-
ting en kantoor zal houden te Eindhoven aan Kennedyplein 230, 
5611 ZT en is ingeschreven in het register beleggingsinstellingen 
dat wordt gehouden door de AFM.

Fondskosten
Kosten die worden gemaakt om het Fonds te exploiteren en die niet 
rechtstreeks aan de exploitatie van de vastgoedportefeuille zijn toe 
te rekenen, inclusief de jaarlijkse kosten van externe hertaxatie van 
het vastgoed.

Fondsvoorwaarden
De fondsvoorwaarden van Winkelfonds Duitsland 11, tevens bevat-
tende de voorwaarden van beheer en eigendom van de activa van 
het Fonds, zoals opgenomen in Bijlage I bij het Prospectus.
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Indirect Beleggersrendement
De contante uitkering aan de Participant in enig jaar uit het netto-
verkoopresultaat (ook wel exit-resultaat) bij verkoop (van een deel) 
van de vastgoedobjecten, dan wel uit de aanwezige winstreserves 
bij opheffing (exit) van het Fonds, gedeeld door de inleg van de 
Participant (exclusief Emissiekosten), op jaarbasis berekend en uit-
gedrukt als percentage.

Initiatiefnemer
Holland Immo Group BV, statutair gevestigd en kantoorhoudend te 
Eindhoven, Kennedyplein 230, 5611 ZT, opgericht op 18 september 
2001 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder  
nummer 32086570.

Internal Rate of Return / IRR
De calculatiemethode waarbij het geprognosticeerde rendement 
wordt berekend, rekening houdend met de hoogte en het tijdstip 
van alle uitgaven voor en opbrengsten van de belegging (tijdswaar-
de van geld), uitgaande van de veronderstelling dat op de uitge-
keerde som een vergelijkbaar rendement kan worden behaald ge-
durende de looptijd van de belegging. Bij een vergelijking tussen 
verschillende beleggingen op basis van het te behalen rendement 
is het derhalve beter dat te doen op basis van de IRR. Bij vastgoed-
beleggingen is de IRR in beginsel lager dan het Totaal Beleggers-
rendement.

Kapitalisatiefactor
Met betrekking tot vastgoed: de koopprijs gedeeld door de Theore-
tische bruto-huuropbrengsten. De Kapitalisatiefactor kan net als de 
koopprijs worden uitgedrukt als kosten koper (k.k.) of vrij op naam 
(v.o.n.).

Lening met Bonuselement
De leningen die Vastgoed Holding verstrekt aan de Vastgoed BV’s  
en waarmee de (Duitse) vastgoedportefeuille voor een deel wordt 
gefinancierd. Deze Leningen met Bonuselement worden afgelost 
bij het eindigen van de overeengekomen looptijd, bij verkoop en 
overdracht van de vastgoedportefeuille die is gefinancierd met deze 
lening(en) (of voor een deel worden afgelost bij een gedeeltelijke 
verkoop van de desbetreffende vastgoedportefeuille) of bij ver-
vreemding van de belangen in Vastgoed Holding, de Vastgoed BV’s 
of de Vastgoed KG (en worden voor een deel afgelost bij vervreem-
ding van een deel van bedoelde belangen).

Lening met Vastgoed KG
De lening die één van de Vastgoed BV’s (Grossefehn Vastgoed BV) 
verstrekt aan de Vastgoed KG, en waarmee het object in Grossefehn 
voor een deel wordt gefinancierd. Deze Lening met Vastgoed KG 
wordt afgelost bij het eindigen van de overeengekomen looptijd, 
bij verkoop en overdracht van het object in Grossefehn (of voor een 

deel wordt afgelost bij een gedeeltelijke verkoop van het object in 
Grossefehn) of bij vervreemding van de belangen in Vastgoed  
Holding, Grossefehn Vastgoed BV of de Vastgoed KG (en wordt voor 
een deel afgelost bij vervreemding van een deel van bedoelde  
belangen).

Overwinst
De bij vervreemding van de vastgoedportefeuille gerealiseerde ver-
koopopbrengst verminderd met (a) de (daarbij behorende oor-
spronkelijke) hoofdsom van de Winstdelende Lening (is kapitaal-
inleg Participanten), (b) het (daarbij behorende oorspronkelijke) 
bedrag van de hypothecaire lening zoals die door de Vastgoed BV’s 
en de Vastgoed KG wordt aangegaan en (c) kosten en belastingen 
die verband houden met de verkoop en overdracht van de vast-
goedportefeuille, waarbij de som van de bedragen ad (a) en ad (b) 
wordt verminderd met het bedrag van de liquiditeitsreserve bij 
aanvang van het Fonds.

Participant
De houder van Participaties.

Participatie
Een (evenredig) recht van deelname aan het Fonds, zoals bepaald 
in de Fondsvoorwaarden.

Prospectus
Het prospectus inclusief bijlagen I tot en met VI.

Rentekosten
De ter zake van de hypothecaire lening verschuldigde hypotheek-
rente.

Stichting
Stichting Winkelfonds Duitsland 11, statutair gevestigd en kantoor-
houdend te Eindhoven aan Kennedyplein 230, 5611 ZT, opgericht 
op 18 maart 2015 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 62903217.

Theoretische bruto-huuropbrengsten
Bruto-huuropbrengsten van het vastgoed, verhoogd met eventuele 
leegstand, huurvrije perioden en/of huurkortingen.

Totaal Beleggersrendement
Direct Beleggersrendement en Indirect Beleggersrendement.

Vastgoed BV’s
Mülheim Vastgoed BV, Mosbach Vastgoed BV, Grossefehn 
Vastgoed BV en WFD11 Duitse Deelnemingen BV, alle besloten 
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, statutair 
gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudend te Eindhoven aan  
Kennedyplein 230, 5611 ZT.
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Vastgoed Holding
Holland Immo Group Holding 11 BV, een besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoor-
houdend te Eindhoven aan Kennedyplein 230, 5611 ZT. Vastgoed 
Holding is opgericht op 23 september 2014 en ingeschreven in de 
Kamer van Koophandel onder nummer 61506346.

Vastgoed KG
Objekt Grossefehn BV & Co. KG, een Kommanditgesellschaft naar 
Duits recht, gevestigd te Bochholt, Duitsland en kantoorhoudend  
te Eindhoven aan Kennedyplein 230, 5611 ZT.

Vergunning
De vergunning als bedoeld in artikel 2:65 onder a Wft, die de  
Autoriteit Financiële Markten heeft verleend aan de Beheerder.

Wft
Wet op het financieel toezicht, zoals deze van tijd tot tijd geldt of de 
daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling.

Winstdelende Lening
De winstdelende lening die het Fonds verstrekt aan Vastgoed  
Holding, waarvan de hoofdsom door Vastgoed Holding voor een 
deel wordt aangewend voor de betaling van de koopprijs voor aan-
delen in twee Vastgoed BV’s en een Vastgoed KG en/of voor een deel 
als storting op die aandelen en voor het overige wordt geleend aan 
de Vastgoed BV’s, en welke Winstdelende Lening wordt afgelost bij 
het eindigen van de overeengekomen looptijd, bij verkoop van de 
vastgoedportefeuille die is gefinancierd met deze lening (of voor 
een deel wordt afgelost bij een gedeeltelijke verkoop van de vast-
goedportefeuille) of bij vervreemding van de belangen in Vastgoed  
Holding, de Vastgoed BV’s en/of de Vastgoed KG (en wordt voor  
een deel afgelost bij vervreemding van een deel van bedoelde  
belangen).
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Inschrijfformulier Winkelfonds Duitsland 11

De ondergetekende Inschrijver : Natuurlijk persoon / Rechtspersoon*        *) s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is

NATUURLIJKE PERSONEN GELIEVE EEN KOPIE VAN EEN GELDIG IDENTITEITSBEWIJS (PASPOORT, RIJBEWIJS OF ID-KAART) MEE TE STUREN

Naam en voorletters :    M / V *

Adres (geen postbus) :  

Postcode en woonplaats :   

Telefoon  privé :  zaak :  gsm:   

E-mailadres :   

Identiteitsbewijs en -nummer :   

RECHTSPERSONEN    GELIEVE EEN KOPIE VAN EEN GELDIG IDENTITEITSBEWIJS (PASPOORT, RIJBEWIJS OF ID-KAART) VAN DE 
BESTUURDER(S) MEE TE STUREN, ALSMEDE UITTREKSEL KAMER VAN KOOPHANDEL

Naam rechtspersoon :  KvK nr:  

Naam bestuurder :   

Adres (geen postbus) :   

Postcode en woonplaats :   

Telefoon  zaak :  gsm: 

E-mailadres :   

Identiteitsbewijs en -nummer bestuurder  :  

BANKGEGEVENS  

Naam bank en IBAN-rekeningnummer      :  

Tenaamstelling bankrekening             :   

VERKLARING
In aanmerking nemende dat: ondergetekende het Prospectus heeft gelezen en als Participant wenst deel te nemen in  

Winkelfonds Duitsland 11 overeenkomstig de voorwaarden van het Prospectus voor:    (aantal),  

zegge aantal:   Participaties van elk € 5.000 (met een minimum van twee, te vermeerderen 

met 3% emissiekosten).

A.  Verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan Holland Immo Group Beheer BV (de Beheerder) om voor en namens de Inschrijver 
(i) over te gaan tot ondertekening en tenuitvoerlegging van alle overeenkomsten en documenten welke nodig zijn om de toetreding 
van de Inschrijver tot en zijn investering in het Fonds te effectueren, en voorts (ii) alle rechtshandelingen en overigens al hetgeen te 
verrichten wat de Beheerder ter zake nodig mocht achten in verband met de investering in het Fonds, een en ander met de macht 
van substitutie. De Beheerder is bevoegd van deze volmacht gebruik te maken, ook indien hij optreedt namens een of meer andere 
betrokkenen bij de rechtshandelingen bedoeld in deze alinea. 

B.  Vrijwaart hierbij de Beheerder voor iedere vordering van derden en doet afstand van zijn recht een vordering in te stellen in verband 
met of uit hoofde van (i) de verleende volmacht, en (ii) iedere rechtshandeling die de Beheerder op grond van deze volmacht voor en 
namens de Inschrijver verricht, behalve in geval van grove nalatigheid, fraude, een strafbaar feit of opzettelijk wangedrag van de 
Beheerder.

C.  Zal het totaalbedrag, zoals vermeld op de bevestiging/het betalingsverzoek van de Beheerder, uiterlijk op 6 juli 2015 laten bijschrijven 
op (IBAN)rekeningnummer NL84 INGB 0673 8891 30 t.n.v. Stichting Winkelfonds Duitsland 11.

Aldus getekend te   op   2015  Handtekening:  

S.v.p. origineel insturen naar:  info@hollandimmogroup.nl of per post aan HOLLAND IMMO GROUP BEHEER BV, ANTWOORDNUMMER 
13090, 5600 VE  EINDHOVEN



Holland Immo Group BV

Kennedyplein 230, Eindhoven

Postbus 8734, 5605 LS Eindhoven

t: +31 ( 0) 40 235 26 35

e: info@hollandimmogroup.nl

i: www.hollandimmogroup.nl
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