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Samenvatting  
Westplan Investors investeert met Westplan Mariner Grove Apartments $5,50M aan eigen vermogen in de ontwikkeling van 320 
Class A huurwoningen in Savannah, Georgia. Voor de derde keer werkt Westplan samen met Brand Properties 
(www.brandproperties.net), een ontwikkelaar met een focus op het ontwikkelen en verwerven van huurappartementen en 
kleinschalige commerciële projecten. Brand Properties investeert naast Westplan $4,95M aan eigen vermogen. Het totale eigen 
vermogen bedraagt $10,45M. 
 
De huurwoningen worden ontwikkeld op ca. 6 hectare grond aan de noordoost zijde van de stad. De zichtlocatie aan East 
President Steet, hoek van Wahlstrom Road, ligt op circa 3 km van het “Historic Downtown”, het oude stadscentrum. Op minder 
dan 2 km afstand ligt de snelweg Harry S. Truman Parkway, de verbinding met diverse werkgelegenheidscentra. East President 
Street biedt een rechtstreekse verbinding met Tybee Island Beach, het Atlantische strand van de stad. Tybee Island is zeer 
populair bij de inwoners van Savannah en toeristen en ligt op circa 20km afstand van Mariner Grove. 
 
De woningen bieden een betaalbaar alternatief voor huurders die dichtbij het centrum willen wonen en gebruik willen maken van 
eerste klas, moderne voorzieningen die niet kenmerkend zijn voor de omgeving. Zoals een “resort style” zoutwaterzwembad, 
clubhuis met terras, hondenuitlaatpark, fitness en laptopbar, het geheel omringd door volgroeide eikenbomen.  
 
Er zijn veel werkgelegenheidcentra in de omgeving waaronder bedrijven als Gulfstream, Georgia Port Authority, Memorial 
University Medical Center, St. Joseph’s/Candler Health System, International Paper, Mitsubishi Power Systems en de honderden 
bedrijven die gevestigd zijn in het centrum. Naast werknemers verwachten wij ook veel studenten van het Savannah College of 
Art and Design (SCAD) en Savannah State University als huurder van Mariner Grove.  
 
Het aantal locaties om huurwoningen te bouwen in deze markt is zeer beperkt vanwege het geldende bestemmingsplan en de 
schaarse, beschikbare grond vanwege het grote aantal waterrijke gebieden (wetlands). Daarnaast kent het stadsbestuur een zeer 
streng vergunningenbeleid in Downtown Savannah vanwege het historische karakter en de zeer oude eiken bomen (met 
kenmerkende spaanse mos). Op dit moment is er slechts één appartementencomplex in of vlakbij Downtown Savannah dat niet 
uitsluitend voor studenten bedoeld is.  
 
Westplan Mariner Grove biedt een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid vanwege de locatie, het beperkte aanbod, de groeiende 
huurmarkt en de lage bouwkosten ten opzichte van recente bouwkosten. In dit document vindt u alle details van deze investering.  
 
De globale planning is als volgt:  Juli 2015   start bouw 
      December 2015  bouw verdiepingen 
      Juli 2016    verhuur eerste woningen 
      September 2016  oplevering complex 
      Januari 2018   stabiel verhuurd    
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Vastgoed:      320 nieuw te bouwen Class A huurwoningen 
Locatie:     East President Street, hoek Wahlstrom Road    
        Savannah, Georgia 
Start bouw:     Juli 2015 
Gemiddelde oppervlak woning: circa 85m2   
Totale projectkosten:   $40,9M/$128K per woning  

Benodigd eigen vermogen: $10.450.000M ($5,5M Westplan; $4,95M Brand Properties) 
Lening:     $30,4M (75% vd stichtingskosten) 

Aanvangsrendement t.o.v.  
 Bouwkosten:     7,7% 

Rendement stabiel verhuurd:  8,1%  
Leverage stabiel verhuurd:  59,4% 
Looptijd:     3 jaar 
Verwachte aanvangsrendement 
verkoop:     6,50% 
Verwachte verkoopprijs:   $51,1M/$159,6K per woning  
Deelname:     Vanaf $50.000 
Equity Multiple:    1,6 
Verwacht rendement (IRR):  17%  
 
 
 

Investering 
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Investeringsoverwegingen   
 

Locatie  
Goed bereikbaar, op korte afstand van 
werkgelegenheid, universiteiten, “Historic 
District Savannah” en strand. 
 
Savannah International Airport en de 
hoofdkantoren van Gulfstream liggen op 20 
minuten afstand. Dè twee ziekenhuizen 
(Memorial & St. Joseph’s/Candler) van 
Savannah bevinden zich op 10 minuten 
afstand.    

   
Winkels en supermarkten in de buurt van 
Mariner Grove zijn: Whole Foods (4 km), 
Kroger (3,2 km), Target (3,2 km) en River 
Street (3,6 km).  

 
Huurwoningmarkt  

Onderzoeksbureau Axiometrics heeft de 
huidige bezetting voor appartementen in 
Savannah vastgesteld op 95,9%.  
 
Volgens Axiometrics zal de effectieve (netto) 
huur de komende 4 jaar met 3,1% per jaar 
groeien.  
 

 
Kostenbasis  

De kostenbasis van ca. $128K per woning is 
beduidend lager dan recente verkopen in de 
markt – zie pagina 28.  
 
 

 
 
 

 

Description Total
Units 320
Rentable SF 291,800
Avg Unit Size (SF) 912
Avg Rent ($) $1,281
Avg Rent/SF ($) $1.40

Sources and Uses $ % $/Unit

Sources
Westplan Fund $7,350,000 18.0% $22,969
Third Party Equity $3,092,408 7.6% $9,664
Total Equity $10,442,408 25.6% $32,633

Construction Loan $30,362,277 74.4% $94,882
Total Sources $40,804,685 100.0% $127,515

Uses
Land $4,080,000 10.0% $12,750
Hard Costs $28,498,635 69.8% $89,058
Soft & Carry Costs $8,226,050 20.2% $25,706
Total Uses $40,804,685 100.0% $127,515

Stabilized Return on Cost $ $/Unit
Total Revenue $5,037,082 $15,741
Operating Expenses $1,717,113 $5,366

Net Operating Income $3,319,968 $10,375
Return on Cost 8.14%
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“High barrier” markt & weinig ontwikkelingen – Door de natuurlijke geografische barrières 
(wetlands) zijn er beperkt locaties voor nieuwe, algemene ontwikkelingen beschikbaar. Hierdoor 
zijn de grond- en ontwikkelingskosten hoog. Binnen het geldende bestemmingsplan is er 
nauwelijks ruimte gereserveerd voor nieuwe appartementencomplexen. Er zijn in de metropool 
Savannah in 2015 en 2016 slechts 730 woningen gepland of in aanbouw en géén van deze 
projecten bevindt zich in het centrum of in de omgeving daarvan. Het complex dat het dichtsbij 
ligt, zijn de 255 woningen “Legends at Chatham” en ligt op circa 13 km afstand. Het totaal 
aantal appartementen in Savannah is momenteel 26.026. 

 
Unieke kans – De huidige dynamiek van de Dowtown Savannah markt bestaat uit: de 
toestroom van jonge professionals die een “live-work-play” lifestyle zoeken, een toenemend 
gebrek aan woningen voor studenten van het toonaangevende Savannah Collega of Art and 
Design (SCAD) en de afwezigheid van centrum locaties die ontwikkeld kunnen worden. Dit zorgt 
voor een unieke kans om appartementen te bouwen voor huurders die de wens hebben om 
dichtbij het centrum te wonen. De huren in de “downtown” markt zijn voor veel huurders 
onbetaalbaar.   
 
Goede bereikbaarheid werkgelegenheidscentra – De te ontwikkelen grondpositie van 
Westplan ligt aan East President Street en biedt uitstekende bereikbaarheid richting zowel 
Downtown Savannah als het strand Tybee Island. Het ligt slechts 1,6 km van de Harry S. 
Truman Parkway, een recent gebouwde verbinding (2014) met Downtown en de vele kantoren 
in het binnenland van Savannah. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Investeringsoverwegingen  
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Veel werkgelegenheid – Savannah kent een sterke zaken- en werkgelegenheidbasis 
waaronder; productie, distributie, toerisme, leger, gezondheidszorg, haven en winkelcentra. 
Gulfstream Aerospace is de grootste werkgever in de regio met meer dan 9.600 werknemers en 
met de vliegtuigen accommodatie vlakbij de Savannah International Airport, op slechts 17,7 km 
van Westplan Mariner Grove Apartments. Twee “world class” gezondheidsvoorzieningen: 
“Memorial Medical Center” en “St. Joseph’s/Candler Health” bieden in totaal werkgelegenheid 
aan zo’n 7.700 mensen op accomodaties die 6,4 km van het Westplan project liggen.  

 
Havenstad – De groeiende haven van Savannah speelt een zeer grote rol voor de locale 
economie. Deze haven behoort tot de 4 grootste container havens van Amerika. De Georgia 
haven autoriteit biedt werkgelegenheid aan meer dan 900 mensen. Een aantal dat naar 
verwachting stijgt met de voortdurende expansie van de haven en de toekomstige ontwikkeling 
van de “Jasper Ocean Terminal”. Tot slot, heeft het Amerikaanse leger een significante 
aanwezigheid in Savannah bij Fort Stewart en Hunter Army Airfield die werkgelegenheid biedt 
aan meer dan 4.500 burgers en meer dan $5 miljard bijdraagt aan de locale economie, inclusief 
meer dan $1,5 miljard aan jaarlijkse loonuitgaven.  
 
Uitstekende rendementsprognose en conservatieve onderbouwingen – We verwachten 
een Equity Multiple van 1,6 voor een looptijd van 3 jaar en een verwacht rendement van 
17% (IRR). De pro forma onderbouwing is conservatief om verschillende redenen:  
 

 a) De proforma huren zijn lager dan concurrerende complexen in het centrum en 
    studentenwoningen. 
  b) Wij gaan uit van een lagere bezetting en een lager groeipercentage dan de verwachtingen. 
 c) Onze kostenbasis is beduidend lager dan recente verkopen in de markt.  
 
 
 

Investeringsoverwegingen  
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Boven: River Street, Downtown 
Savannah – 3 km van het Westplan 
project; Links: Tybee Island Beach – 
20 km van het Westplan project 
 

Boven: Savannah River, Downtown 
Savannah & the Port of Savannah 

Westplan  
Site 

2 Miles 

Savannah, Georgia  
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Locatie  
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Locatie  
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Locatie  
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Locatie  

12 

Westplan  
Site 

Hunter Army  
Airfield 

Wetlands 

- Memorial University Medical  
Center - 4,400 jobs 

- St. Joseph’s/Candler Health 
System - 3,330 jobs 

- Downtown Savannah 
- Savannah College of Art and Design 

- 1,750 jobs & 11,000+ students 

Savannah State 
University – 
500 jobs & 
4,900 students 

- Savannah International Airport 
- Gulfstream Aerospace Headquarters – 9,600 jobs 

Suburb of 
Pooler 

Port of Savannah 
Garden City Terminal 

Port of Savannah 
Ocean Terminal 

Tybee Island 
Beach 

Wetlands 
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Locatie  
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Locatie  
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Plattegrond   
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Het project    
De 6 hectare grond is gelegen aan de noordoost zijde van East President Street en Wahlstrom 
Road. Circa 3,2 km ten westen van het historische Downtown Savannah op een uitstekende 
zichtlocatie.  
 
Het project zal bestaan uit 3 gebouwen met 3 verdiepingen. De bouwmethode van het complex is 
houtskeletbouw.  
 
Naast het complex zal kleinschalige retail worden gebouwd (dit is geen onderdeel van Westplan 
Mariner Grove Apartments).  
 
De grond is reeds in bezit van Brand Properties. Brand heeft de grond afgenomen in november 
2014 nadat het bestemmingsplan was gewijzigd.  

 
De woningen zijn geheel afgestemd op het huurderprofiel en hebben een gemiddeld oppervlak van 
circa 85m2, 68% van de woningen heeft één slaapkamer/studio en 32% heeft twee slaapkamers.  

 
De voorzieningen van het appartementencomplex zijn onder andere, een zoutwater zwembad, 
clubhuis, hondenpark, fitness en laptop bar. Het geheel wordt omringt door spectaculaire, 
volgroeide eikenbomen.  
 
Het interieur en de afwerking zullen concurrerend en in de meeste gevallen superieur zijn aan 
andere appartementen in de deelmarkt. De keukens zijn voorzien van roestvrijstalen apparatuur 
en granieten werkbladen. Tevens zijn de woningen voorzien van aansluitingen voor wasmachines 
en drogers.  
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Het project  
 
Voorzieningen woningen  
 

Hoge plafonds  
Luxe keukens voorzien van granieten 
werkbladen en roestvrijstalen 
keukenapparatuur 
Plafond ventilatoren  
Inloopkasten  
Aansluitingen voor wasmachine en droger 

 
 

 
 

 

Gemeenschappelijke voorzieningen  
 

Zoutwater zwembad  
Gemeenschappelijke BBQ’s   
Fitness  
Clubhuis/Cyber café 
Gratis WiFi voor bewoners in clubhuis 
Losstaande garages  
Bewaakte toegang  
Hondenpark  
Businesscentrum 
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Aanzicht  

Juni 2015 Westplan Mariner Grove - Vertrouwelijk 18 



Bouwkostenoverzicht 

Total $ $ / Unit $ / RSF

Land
Land Acquisition $4,080,000 $12,750 $13.98
Total Land Cost $4,080,000 $12,750 $13.98

Hard Costs
Construction Hard Costs $28,498,635 $89,058 $97.66
Total Hard Costs $28,498,635 $89,058 $97.66

Soft Costs
Architect, Engineering, Survey $1,196,164 $3,738 $4.10
Consultants & Reimbursables $197,000 $616 $0.68
Permits $785,677 $2,455 $2.69
Development/CM Fee $1,402,489 $4,383 $4.81
Insurance $171,743 $537 $0.59
Legal $150,000 $469 $0.51
Marketing/FFE $460,300 $1,438 $1.58
Interest $963,299 $3,010 $3.30
Taxes $95,920 $300 $0.33
Contingency $1,348,547 $4,214 $4.62
Equity Fee $210,851 $659 $0.72
Financing Fee $862,927 $2,697 $2.96
Operating Deficit (During Lease Up) $442,808 $1,384 $1.52
Total Soft Costs $8,287,724 $25,899 $28.40

Total Development Budget $40,866,359 $127,707 $140.05

Development Budget
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Cashflow & Rendement  
$ Per Unit $ Per Unit $ Per Unit $ Per Unit $ Per Unit

 Market Rent $4,917,780 $15,368 $4,917,780 $15,368 $4,970,895 $15,534 $5,070,313 $15,845 $5,171,719 $16,162
 Vacancy -$319,656 -6.5% -$4,917,780 -100.0% -$2,945,359 -59.3% -$521,018 -10.3% -$336,162 -6.5%
 Concessions $0 0.0% $0 0.0% -$310,681 -6.3% -$77,776 -1.5% $0 0.0%
 Bad Debt -$22,991 -0.5% $0 0.0% -$8,574 -0.2% -$22,358 -0.4% -$24,178 -0.5%
 Rental Income $4,575,134 $14,297 $0 $0 $1,706,280 $5,332 $4,449,161 $13,904 $4,811,379 $15,036
 Garage Income $61,020 $191 $0 $0 $26,880 $84 $60,372 $189 $64,171 $201
 Other Income $153,600 $480 $0 $0 $67,663 $211 $151,969 $475 $161,531 $505
 Total Income $4,789,754 $14,968 $0 $0 $1,800,823 $5,628 $4,661,502 $14,567 $5,037,082 $15,741
 Payroll $354,240 $1,107 $0 $0 $358,066 $1,119 $365,227 $1,141 $372,532 $1,164
 Repairs/Maintenance $148,160 $463 $0 $0 $105,646 $330 $151,849 $475 $155,811 $487
 Administrative & Marketing $102,720 $321 $59,920 $187 $103,829 $324 $105,906 $331 $108,024 $338
 Utilities $97,600 $305 $0 $0 $98,198 $307 $100,627 $314 $102,640 $321
 Insurance $140,800 $440 $0 $0 $141,662 $443 $145,167 $454 $148,070 $463
 Property Taxes (Partially Included in Budget) $598,498 $1,870 $0 $0 $240,640 $752 $617,062 $1,928 $629,403 $1,967
 Management Fee $143,693 3.0% $25,000 $78 $71,814 4.0% $139,845 3.0% $151,112 3.0%
 Reserves $48,000 $150 $0 $0 $36,479 $114 $49,489 $155 $50,479 $158
Total Expenses $1,633,711 $5,105 $84,920 $265 $1,156,335 $3,614 $1,675,173 $5,235 $1,718,071 $5,369

NOI $3,156,043 $9,863 -$84,920 -$265 $644,489 $2,014 $2,986,329 $9,332 $3,319,011 $10,372

Proforma Year 1 (Beg. 7/15) Year 2 (Beg. 7/16) Year 3 (Beg. 7/17) Year 4 (Beg. 7/18)Stabilized Untrended

3 Year Return Analysis YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
Effective Income $0 $1,800,823 $4,661,502
Operating Expenses -$84,920 -$1,155,969 -$1,674,234
Net Operating Income -$84,920 $644,855 $2,987,267
Cash Flow Deficit (Included in Budget) $155,204 $266,149 $0
Debt Service (Partially Included in Budget) $0 -$708,193 -$1,214,339
Asset Management Fee - Project Level -$70,284 -$70,284 -$70,284
Operating Cash Flow $0 $132,527 $1,702,645
Cash Flow to Investors from Sale* $0 $0 $20,203,394
Total Cash Flow - Project Level $0 $132,527 $21,906,040

Equity Multiple 1.58 x
IRR 16.7%

Disposition - Year 3
Net Operating Income (Stabilized Year 4 NOI) $3,319,968
Cap Rate 6.50%
Sale Price - ($159,614 Per Unit) $51,076,436
Less Cost of Sale - 1.00% -$510,764
Disposition Proceeds $50,565,671

Remaining Debt -$30,362,277

Cash Flow to Investors from Sale $20,203,394
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De verhuursnelheid zal naar verwachting op 5 woningen per week liggen, oftewel 20 woningen 
per maand. Een stabiele bezetting van 93,5% zal 31 maanden na de start van de bouw bereikt 
worden.  
 
De verwachte huren in de markt van $1,40 per square foot of $1.281 per maand zijn significant 
lager dan de huurprijzen van woningen voor studenten en complexen Downtown.  
 
De huren zijn gestegen in de markt en stijgen nog steeds volgens onderzoeksbureau 
Axiometrics. Naar verwachting stijgen de effectieve huren met een jaarlijks gemiddelde van 
3,1% over de komende 4 jaar. Voorzichtigheidshalve gaan wij uit van een groeipercentage van 
2,0% voor zowel de huren als de kosten.  
 
Volgens Axiometrics was het leegstandspercentage 4,1% in de markt in het eerste kwartaal van 
2015. Wij gaan in onze berekeningen uit van een stabiel leegstandspercentage van 6,5%.  

 
 

Uitgangspunten verhuur  
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Port of Savannah –  
Garden City Terminal  

Samenstelling woningen  
Unit Type % Mix Units SF Market Rent Market Rent/SF
Studio 5.6% 18 693 $1,030 $1.49
Studio 1.9% 6 742 $1,100 $1.48
Studio 2.5% 8 705 $1,050 $1.49
One Bedroom/One Bathroom 21.3% 68 779 $1,150 $1.48
One Bedroom/One Bathroom 34.4% 110 843 $1,200 $1.42
One Bedroom/One Bathroom 1.3% 4 934 $1,250 $1.34
One Bedroom/One Bathroom 0.9% 3 897 $1,225 $1.37
Two Bedroom/Two Bathroom 11.3% 36 1,089 $1,475 $1.35
Two Bedroom/Two Bathroom 14.4% 46 1,119 $1,550 $1.39
Two Bedroom/Two Bathroom 3.8% 12 1,228 $1,550 $1.26
Two Bedroom/Two Bathroom 2.8% 9 1,299 $1,600 $1.23
Total/Weighted Average 100.0% 320 912 $1,281 $1.40
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Concurrentievergelijking  
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Downtown Savannah 

Concurrentievergelijking 
Avg. Avg. Avg.

Property Year Built Units Occ. Unit Size Rent/Unit Rent/SF
1 - Two Addison Place 2013 325 Lease Up 1,062 $1,104 $1.04
2 - Villas at Park Avenue 2012 238 95% 1,020 $1,128 $1.11
3 - Walden at Chatham Center 2003 236 95% 1,002 $1,046 $1.04
4 - Fountains at Chatham Parkway 2007 352 97% 880 $965 $1.10
5 - Oaks at Wilmington 1999 306 95% 1,066 $1,095 $1.03
6 - Parkside at the Highlands 2015 317 Lease Up 803 $950 $1.18
7 - Drayton Tower* 2013 99 97% 689 $1,969 $2.86
8 - One West Victory** 2014 114 Lease Up 786 $2,311 $2.94
9 - The Hue** 2014 149 100% 1,065 $2,250 $2.11
Average 2010 237 97% 930 $1,424 $1.60
Mariner Grove 2015 320 -- 912 $1,281 $1.40

 * Downtown 
**Studentenwoningen 
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Two-Bedroom Units 

Studio/One-Bedroom Units 
Concurrentievergelijking – Buitenwijken  
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Two-Bedroom Units 

Studio/One-Bedroom Units 

 * Er is slechts 1 appartementencomplex in 
Dowtown Savannah dat niet exclusief voor 
studentenhuisvesting is.  

Concurrentievergelijking – Centrum*  
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Verkoopvergelijking & Strategie 
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Verkoopvergelijking & Strategie 
Geprojecteerde verkoop:  

$51.1M of $159,6K per woning bij een scenario van 3 jaar, gebaseerd op het 
Netto Operationeel Inkomen (NOI) van jaar 4 en een aanvangsrendement van 6,50%. 

 
 
 

 
De kostenbasis van ca. $128.000 per woning is beduidend lager dan de verkoopprijzen van 
recent verkochte complexen. 
Volgens Costar zijn de gemiddelde aanvangsrendementen van appartementen in Savannah 
gemiddeld 6%. Het verwachte aanvangsrendement bij verkoop van Westplan Mariner Grove 
Apartments ligt op 6,5% en ligt 50 basispunten boven het gemiddelde en circa 100 
basispunten boven recente Class A verkopen, zoals “Villas at Park Avenue” en “Two Addison 
Place”.  

 

 
 

Property Location Year Built Units Price Price/Unit Sale Date
Villas at Park Avenue Savannah 2012 238 $36,500,000 $153,361 Dec-14
Two Addison Place Savannah 2013 325 $45,000,000 $138,462 Nov-14

Vinings at Laurel Creek Greenville 2012 244 $30,900,000 $126,639 Oct-14
Tapestry at Hollingsworth Park Greenville 2012 242 $35,300,000 $145,868 Aug-14

Talison Row Charleston 2012 274 $48,100,000 $175,547 Aug-13
Four at Deerwood Jacksonville 2013 316 $50,000,000 $158,228 May-14

Total/Average 2012 280 $41,860,000 $148,949

Mariner Grove Development Cost 2015 320 $40,804,685 $127,515 NA
Mariner Grove Projected Sales Price 320 $51,076,436 $159,614 Jun-18

Sale Comparables
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Structuur   

Inversteerders worden Limited Partner in Westplan Mariner Grove Apartments, LP waarvan 
Westplan General Partner wordt. Deze LP investeert tezamen met derden investeerders 
gerelateerd aan Brand Properties in Mariner Grove, LP. Van deze laatste entiteit wordt 
Brand Properties General Partner.  

 
Voor het samenbrengen van het vermogen ontvangt Westplan een eenmalige vergoeding 
van 3% over het bijeengebrachte eigen vermogen en $100.000 voor de fondskosten bij 
oprichting. De jaarlijkse beheervergoeding bedraagt 2% over het door Westplan bijeen 
gebrachte eigen vermogen.   

 
De verwachte jaarlijkse administratieve kosten, waaronder kosten voor de accountant en 
fiscalist, bedragen circa $32.500.  

 
 

 

Investeringsstructuur & Cashflow verdeling  
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Cash flow verdeling Project-LP (Mariner Grove, LP) 

Ten eerste, alle investeerders ontvangen het pro rato deel van de cash flow, totdat alle 
eigen vermogen verschaffers een jaarlijks rendement van 10% enkelvoudig op hun 
investering hebben ontvangen.  
Ten tweede, alle investeerders ontvangen het pro rato deel van de cash flow totdat hun 
deelname volledig is terugbetaald. 
Ten derde, 70% van de cash flow naar de eigen vermogen verschaffers en 30% naar de 
General Partner totdat de eigen vermogen verschaffers een IRR van 15% op hun 
deelname hebben ontvangen. 
Ten vierde, 60% van de cash flow naar de eigen vermogen verschaffers en 40% naar de 
General Partner totdat de eigen vermogen verschaffers een IRR van 18% op hun 
deelname ontvangen. 
Daarna, 50% van de cash flow naar de eigen vermogen verschaffers en 50% naar de 
General Partner.  
Het management van Westplan ontvangt een 20% winstdeling uit de opbrengsten van het 
Westplan fonds.  

 
 

Investeringsstructuur en Cash flow verdeling  
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Deelname in Westplan Mariner Grove Apartments, LP staat open voor Nederlandse en 
Belgische particuliere en institutionele beleggers.  
Participaties bedragen $25.000, met een minimale afname van 2 participaties. 
Geen emissiekosten. 
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst en sluit naar verwachting op 15 juli 
2015. Deze investeringssamenvatting moet gelezen worden als inleiding op de Amerikaanse 
documentatie die na inschrijving wordt toegestuurd en leidend is.  
De AFM beschouwt Mariner Grove als een ontwikkeling en niet als een belegging. Hiermee 
geldt voor deze investering geen prospectusplicht en u belegt buiten AFM-toezicht. Westplan 
Investors Participaties BV, een dochter van Westplan Investors NV, is geregistreerd bij 
de AFM en heeft een doorlopende vergunning op basis van artikel 2:96 van de Wet 
Financieel Toezicht.   

Deelname  
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Westplan is een Nederlands-Amerikaans bedrijf dat 20 jaar succesvol door gedreven 
ondernemers wordt gerund. Met kantoren in Lisse en Atlanta richten wij ons op 
investeringen in de Amerikaanse huurwoningmarkt. Westplan beheert fondsen voor 
particuliere investeerders, family offices en (inter)nationale institutionele investeerders. 
 
In totaal bezit Westplan 5.404 huurwoningen, 1.542 woningen die in aanbouw zijn en circa 
92.000m2 commercieel vastgoed in de VS met een waarde van circa 1 miljard dollar. 
Hiermee is Westplan een van de grootste niet-beursgenoteerde vastgoed investeerders van 
Nederland. In de afgelopen jaren hebben wij vele vastgoedprojecten in de VS succesvol 
afgerond. Zie ons trackrecord op www.westplan.nl 
 
Met een senior management dat al vanaf 1997 samen is (Patrick van Harderwijk en Ewoud 
Swaak) en een stabiel kernteam dat trouw is aan de kernwaarden hebben wij veel 
expertise in huis over investeren in Amerikaans vastgoed. 
 
 
 
 
 
 

Westplan en de mensen achter Westplan   
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Westplan en de mensen achter Westplan   

Ewoud heeft Westplan opgericht in 1994 en is begonnen met het structureren van Amerikaanse 
vastgoedinvesteringen in 1996. Voordat hij in 2002 met zijn gezin naar de Verenigde Staten verhuisde, heeft 
Ewoud tevens vastgoedprojecten gestructureerd en ontwikkeld in Nederland. Voor de oprichting van Westplan 
was Ewoud van 1991 tot en met de verkoop in 1997 aandeelhouder/eigenaar van HRS Makelaardij. Hij 
voltooide de studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en heeft de opleiding ‘Master of 
Science in Real Estate’ gevolgd aan de Georgia State University in Atlanta. 
 
Ewoud is tevens Honorair Consul der Nederlanden voor de staten Georgia en South Carolina. Verder is hij lid 
van de ‘Real Estate Honorary Board’ van Georgia State University, de ‘Board’ van de Netherland-America 
Foundation, de ‘Board of Advisors’ van de Netherlands American Chamber of Commerce, de ‘Board of 
Directors’ van de C5 Youth Foundation of Georgia en de Entrepreneurs Organization (EO). 
 

Patrick van Harderwijk | Partner 
Directeur - Kantoor Nederland 

Patrick is verantwoordelijk voor de Nederlandse activiteiten van Westplan. Voor zijn komst naar Westplan in 
1998 was hij manager corporate finance en was hij medeverantwoordelijk voor de investor relations bij een 
Rotterdamse investmentbank. Hij voltooide de studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam. 
 
Patrick is docent corporate governance aan de Amsterdam School of Real Estate en voorzitter van zijn lokale 
wijkraad. Hij is voormalig bestuurslid van de Entrepreneurs Organization Nederland (EON), voormalig 
bestuurslid van Forumvast en voormalig board member van Afire. 
 
Verder is hij mede-oprichter en voormalig bestuurslid van Stichting Transparantie Vastgoedfondsen. Deze 
stichting streefde naar een verdere professionalisering en transparantie van de markt voor besloten 
vastgoedfondsen. 
 

Ewoud Swaak | Partner 
Directeur – Kantoor USA  
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Robert Carter| Partner 
Directeur en Chief Operating Officer - Kantoor USA 

Voorafgaand aan Westplan was Rob Senior Vice President bij Wells Fargo Bank waar hij verantwoordelijk 
was voor vastgoedfinancieringen. Daarvoor was hij Senior Vice President bij de vastgoedgroep van Wachovia 
Bank in Atlanta. Rob heeft een ‘Bachelor of Science degree’ in Finance van de Auburn University en een 
‘Master in Business Administration’ van de Georgia State University. 
 
Hij heeft ook een ‘Series 7 securities license’ gehad en hij is actief betrokken geweest bij verschillende 
brancheorganisaties, waaronder het ‘Urban Land Institute’ en de ‘Atlanta Apartment Association’. 

Taco Ulrich | Partner 
Directeur Investor Relations - Kantoor Nederland 

Taco is verantwoordelijk voor de relaties met investeerders. Voorafgaand aan Westplan was Taco mede-
eigenaar van een makelaarskantoor en verzekeringskantoor FDC. 
 
Taco is afgestudeerd aan de HEAO in Den Haag in Sales en Marketing en heeft de Master opleiding voltooid 
aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). 

Westplan en de mensen achter Westplan   
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Westplan en de mensen achter Westplan   

Robert Klok is verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie van de organisatie. Hij is sinds 
2012 CFO bij Westplan. Voor zijn komst naar Westplan in 2001 werkte Robert in de openbare 
accountants praktijk bij Driebergen Accountants en Ernst & Young Accountants. Hij is afgestudeerd aan 
de HEAO in Den Haag in Accountancy. 

Robert Klok 
Directeur en Chief Financial Officer – Kantoor Nederland  

Bradley Johnson 
Ontwikkelaar en Partner – Kantoor USA  

Bradley (Brad) Johnson heeft meer dan 18 jaar ervaring in het ontwikkelen van huurappartementen 
en de aankoop daarvan. Daarnaast heeft hij veel ervaring in het structureren van leningen en eigen 
vermogen. 
 
Voordat hij bij Westplan kwam, was hij Partner bij Focus Development, Inc. waarbij hij 
verantwoordelijk was voor alle ontwikkel- en aankoopactiviteiten. Voorafgaand aan Focus 
Development, was hij werkzaam als de Southeast Regional Development Partner voor de Finger 
Companies en Vice President of Development bij Lincoln Property Company Residential.  
 
Brad is de afgelopen 18 jaar direct betrokken geweest bij de acquisitie en ontwikkeling van meer dan 
9.000 woningen met een totale investering van ongeveer $900.000.000.  
 
Brad is afgestudeerd aan de University of Georgia en heeft een Real Estate Finance MBA van het 
College of William & Mary. 
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Brand Properties uit Atlanta bestaat sinds 2005 en is gespecialiseerd in huurwoningen 
en kleinschalige kantoren en retail.    
 
Het familiebedrijf is ontstaan vanuit The Brand Banking Company en wordt inmiddels 
geleid door de vijfde generatie Brand’s.  
 
Brand is actief in het zuidoosten van de VS en de afgelopen jaren betrokken geweest bij 
de ontwikkeling, bouw en management van meer dan 10.000 huurwoningen en ruim 
650.000 m2 commercieel vastgoed.   
De professionele manier waarop Brand haar werk doet, komt overeen met die van 
Westplan. Mariner Grove is het derde project waarbij Westplan en Brand Properties als 
partners optrekken. Eerder hebben wij samengewerkt bij Ballpark, de verhuur van de 
woningen loopt erg goed en Highlands at Sugarloaf, dat naar verwachting dit jaar ( 1 
jaar eerder dan verwacht ) succesvol wordt verkocht. Zie ook www.brandproperties.net 
 
 

 
 
 

Over Brand Properties 
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Disclaimer 
The information contained herein is provided to you at your request for informational purposes only and is not and may not be relied on in any manner as legal, tax 
or investment advice or as an offer to sell or a solicitation of an offer to make any investment with respect to the subject matter described herein. Such offer or 
solicitation will only be made in a private offering by means of a disclosure document, which will be subsequently provided. This presentation is not directed to any 
person in any jurisdiction where the publication of the information contained herein is restricted or prohibited. The information contained in this presentation does 
not purport to be complete and will be superseded by and is qualified in its entirety by reference to the disclosure document, which will contain additional 
information about the investment objectives, terms and conditions of an investment and also will contain tax information and risk disclosures that are important to 
any investment decision. Further this presentation does not take into account the investment objectives, financial situation or particular needs of a recipient. 
 
Investment involves significant risks, including risk of loss of the entire investment. Before deciding to invest, prospective investors should pay particular attention 
to the risk factors contained in the disclosure document. 
 
The information contained in this presentation is highly confidential. Except as required by law or regulatory requirements, by receiving this presentation you agree 
to maintain the confidentiality of this information and agree that you will not reproduce or distribute such information to any other person or use such information 
for any purpose other than to evaluate your potential participation in the transactions described therein. 
 
Past performance is not indicative of future results. There can be no assurance that any investment opportunity proposed or sponsored by Westplan will achieve 
results comparable to that of its sponsor or its affiliates or prior funds. The ultimate returns realized by the opportunity will depend on numerous factors which are 
subject to uncertainty and risk. Information contained in this presentation regarding returns on realized apartment assets does not reflect the actual investment 
performance of any prior Westplan real estate fund as a whole. 
 
Statements contained in this presentation that are not historical facts are based on current expectations, estimates, projections, opinions and beliefs of Westplan 
(and others as expressly noted). Such statements involved known and unknown risks, uncertainties and other factors, and undue reliance should not be placed 
thereon.  Additionally, this presentation contains “forward-looking statements.”  Actual events or results or actual performance may differ material from those 
reflected or contemplated in such forward-looking statements. All information contained herein is subject to revision and completion. 
 
No person has been authorized to make any statement concerning the opportunity other than as set forth in the disclosure document and any such statements, if 
made, may not be relied upon. The information contained herein must be kept strictly confidential and may not be reproduced or redistributed in any format without 
Westplan’s express written approval. 
 
Certain information contained herein has been obtained from published and non-published sources. It has not been independently verified by Westplan.  Except 
where otherwise indicated herein, the information provided herein is based on matters as they exist as of the date of preparation and not as of any future date, and 
will not be updated or otherwise revised to reflect information that subsequently becomes available, or circumstances existing or change occurring after the date 
hereof. 
 
Additional Disclaimer Only for Residents of The Netherlands.  

 
The laws of the Netherlands govern this presentation. Any dispute arising out of, or in connection with, this presentation is to be submitted to the exclusive 
jurisdiction of the competent court in Amsterdam, the Netherlands. 
 
Westplan does not require a license pursuant to the Dutch Act on Financial Supervision (Wet op het Financieel toezicht) and no supervision of Westplan is exercised 
pursuant to Part 2, Prudential Supervision of Financial Enterprises and Part 4, Conduct of Business Supervision of Financial Enterprises.  
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