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INVESTERINGSMEMORANDUM

Dit investeringsmemorandum (het Investeringsmemorandum) betreft de uitgifte door SynCapital 

Residential Investment Plettenberg B.V. (de Uitgevende Instelling) van een 4,5%, winstdelende 

obligatielening van € 930.000. De geprognosticeerde jaarlijkse uitkering bedraagt gemiddeld 

5,2% per jaar inclusief winstdeling. De obligatielening bestaat uit 31 obligaties (de Obligaties) 

met een nominale waarde van € 30.000 elk (de Uitgifte). De looptijd bedraagt zeven jaar, te 

verlengen met maximaal één jaar. De minimale afname bedraagt één Obligatie per investeerder. 

SynCapital Residential Investment Plettenberg B.V. is geen beleggingsinstelling in de 

zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’). Terzake van de Uitgifte 

is de vrijstelling van artikel 53, tweede lid Vrijstellingsregeling Wft van toepassing. Voor 

deze activiteit is geen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) vereist 

en het Investeringsmemorandum is niet onderworpen aan goedkeuring door de AFM.

Dit Investeringsmemorandum is op 2 mei 2016 gepubliceerd door SynCapital Residential 

Investments Plettenberg B.V. De directie van SynCapital Residential Investments Plettenberg 

B.V. geeft geen garantie dat de in dit Investeringsmemorandum vermelde informatie op enig 

moment na publicatiedatum nog volledig en/of juist is. De directie van SynCapital Residential 

Investments Plettenberg B.V. heeft alle redelijke maatregelen getroffen om de investeerder 

met dit Investeringsmemorandum volledig te informeren. Er zijn geen gegevens weggelaten 

waarvan de vermelding de strekking van het Investeringsmemorandum zouden wijzigen.
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DE KERNPUNTEN VAN DEZE OBLIGATIELENING ZIJN:

•  Uitgifte van een Obligatielening groot € 930.000,-, betreffende 31 obligaties met nominale waarde van 

€ 30.000,- per obligatie (exclusief 3% emissiekosten);

• Vaste rente van 4,5% per jaar, uitbetaald op kwartaalbasis;

• Winstdelende rente van 60% van jaarlijkse winst en op winst bij verkoop van het vastgoed;

• Gemiddeld geprognosticeerde rente-uitkering (vast en winstdelend) bedraagt 5,2% per jaar;

• Gemiddeld geprognosticeerd enkelvoudig totaalrendement bedraagt 8,1% per jaar;

• Belangen van SynCapital Partners B.V. lopen parallel aan die van de obligatiehouders;

• Belegging in drie woningcomplexen in de stad Plettenberg, in de groene zoom van het Ruhrgebied;

• Woningcomplexen met 48 appartementen en 24 garages verkeren in goede staat van onderhoud;

• Huurprijzen bieden ruimte voor successievelijke opwaartse huuraanpassingen;

• Mensen achter SynCapital Partners B.V. hebben jarenlange ervaring met het beleggen in Duits vastgoed.

Deze aankoop past in onze doelstelling om interessante vastgoedbeleggingen te selecteren 

voor kleine groepjes gelijkgestemde beleggers, om gezamenlijk met deze beleggers een 

dito rendement te behalen met het bezit en de latere verkoop van het vastgoed. Door 

enerzijds onze vergoedingen bij aanvang en gedurende de beleggingsperiode te beperken, 

en anderzijds met u te delen in de verwachte winst van de belegging, tonen wij aan dat wij 

vertrouwen in onze geselecteerde beleggingen hebben. Minstens zo belangrijk is echter dat 

uw en onze belangen zodoende parallel lopen. 

Met onze jarenlange ervaring met het aankopen van Duits vastgoed, menen wij een drietal 

fraaie woningcomplexen te hebben aangekocht in de groene zoom van het dichtbevolkte 

Ruhrgebied. De panden verkeren in prima staat en de woningen zijn allemaal verhuurd. Wij 

verwachten de huren de komende jaren successievelijk te kunnen verhogen en daarmee een 

interessante verkoopprijs te kunnen bewerkstelligen.

Wij wensen u veel leesplezier toe met dit informatiememorandum en hopen u te mogen 

verwelkomen als belegger bij SynCapital Partners.

Jurgen Mensink

Directeur SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V.

Met gepaste trots presenteren wij u ons 
informatiememorandum aangaande de 
uitgifte van de Obligatielening waarmee 
drie woningcomplexen worden aangekocht.

VOORWOORD
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2. SAMENVATTING

Deze Samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding 

op dit Investeringsmemorandum. Iedere beslissing van 

potentiële investeerders om in te schrijven op de Obligaties 

moet gebaseerd zijn op bestudering van het gehele 

Investeringsmemorandum, inclusief de bijlagen. 

Terzake van de Uitgifte is de vrijstelling van artikel 53, 

tweede lid Vrijstellingsregeling Wft van toepassing. Het 

Investeringsmemorandum is derhalve niet onderworpen 

aan goedkeuring door de AFM.

Belangrijkste kenmerken van de Obligatie

•  Uitgevende instelling: SynCapital Residential Investments 

Plettenberg B.V. 

•  Omvang Obligatielening: € 930.000

•  Nominale waarde per Obligatie: € 30.000 bij aanvang te 

verminderen met aflossingen

• Uitgiftekoers: a pari (100%)

•  Doel Uitgifte: investering in woningen, gelegen in 

Duitsland (de Vastgoedportefeuille)

• Vaste rente: 4,5% per jaar, uit te keren op kwartaalbasis

•  Winstdelende rente: 60% van het resultaat van de 

Uitgevende Instelling 

•  Looptijd Obligatielening: zeven jaar; indien de Obligatie-

lening na zeven jaar niet (volledig) is afgelost, kan de 

Directie besluiten om de looptijd met maximaal één jaar 

te verlengen. De maximale looptijd is derhalve acht jaar

•  Vervroegde aflossing: de Obligatielening wordt 

(gedeeltelijk) vervroegd afgelost bij verkoop van (een 

deel van) de Vastgoedportefeuille

2.1  Doelstelling 

Met de opbrengst van de Uitgifte wordt de Vastgoed-

portefeuille verworven. De doelstelling van de Uitgevende 

Instelling is het verwerven van de Vastgoedportefeuille, deze 

te laten renderen en deze na verloop van zeven jaar met een 

positief resultaat te verkopen. 

Het uitgangspunt en streven is dat de Vastgoedportefeuille 

binnen zeven jaar met een positief Verkoopresultaat 

kan worden verkocht. De geplande looptijd van de 

Obligatielening is derhalve zeven jaar. De Obligaties 

geven recht op een winstdelende rente van 60% van het 

totale resultaat van de Uitgevende Instelling. Indien de 

Vastgoedportefeuille niet binnen zeven jaar wordt verkocht, 

heeft de Directie de mogelijkheid om de looptijd met één 

jaar te verlengen.

2.2  De Obligatielening

De totale Obligatielening bedraagt € 930.000, bestaande 

uit 31 Obligaties van elk € 30.000 nominaal. De Obligaties 

worden a pari (tegen een koers van 100%) uitgegeven. De 

emissiekosten bedragen 3% van de Nominale Waarde van 

de Obligaties.

Met de Uitgifte realiseert de Uitgevende Instelling 

een opbrengst van € 930.000. De opbrengst wordt 

aangewend voor de (gedeeltelijke) financiering van 

de Vastgoedportefeuille. De totale kostprijs van de 

Vastgoedportefeuille bedraagt € 2.344.700. De totale 

investering, groot € 2.436.000 (zie paragraaf 3.4), wordt 

naast de Obligatielening gefinancierd met een bancaire 

lening groot € 1.500.000, en aandelenkapitaal groot € 6.000. 

De bancaire lening wordt verstrekt door de Volksbank. Er 

worden geen andere financieringen aangetrokken.

De Obligatiehouder ontvangt jaarlijks een vaste rente van 

4,5%, uit te keren op kwartaalbasis (1,125% per kwartaal). 

De Obligaties geven naast recht op de vaste rente recht 

op een winstdelende rente van 60% van het Resultaat van 

de Uitgevende Instelling vóór de winstdelende rente.

De looptijd van de Obligatielening bedraagt zeven 

jaar. Indien na zeven jaar de Obligatielening niet of niet 

volledig is afgelost, heeft de Directie de bevoegdheid de 

looptijd van Obligatielening te verlengen met één  jaar. 

De Obligatielening wordt vervroegd afgelost bij verkoop 

van de Vastgoedportefeuille. De Obligaties staan op 

naam, er worden geen Obligatiebewijzen uitgegeven. De 

Obligaties zijn onderling gelijk in rang.

2.3 De Uitgevende Instelling

De uitgevende instelling van de Obligatielening is 

SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V. 

Deze vennootschap is opgericht op 12 april 2016, 

statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 65810538. Enig aandeelhouder bij de 

oprichting van de vennootschap is SynCapital Partners B.V.

De Uitgevende Instelling heeft als doel de exploitatie van 

de Vastgoedportefeuille. Oprichting heeft plaatsgevonden 

naar Nederlands recht. 

2.4  Deelname 

Op de Obligaties kan tot de Sluitingsdatum worden 

ingeschreven. De beoogde Sluitingsdatum is 1 juli 2016. 

Inschrijving geschiedt middels het inschrijfformulier 
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en is mogelijk vanaf één Obligatie. Bij inschrijving is 

de Nominale Waarde van de Obligaties waarop wordt 

ingeschreven, vermeerderd met de emissiekosten van 

3%, verschuldigd. Uitgifte van de Obligaties vindt plaats 

na inschrijving en op volgorde van ontvangst het door de 

investeerder verschuldigde bedrag. 

2.5  Risicofactoren 

Aan de investering in de Obligaties zijn risico’s verbonden. 

Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen risico’s 

die zijn gerelateerd aan de Obligatie als zodanig, en 

risico’s die zijn gerelateerd aan het feit dat de Uitgevende 

Instelling de Vastgoedportefeuille exploiteert. 

Risico’s verbonden aan de Obligatie zijn onder andere 

het aflossingsrisico, het rentebetalingsrisico, de beperkte 

verhandelbaarheid en het waarderisico. 

Risico’s verbonden aan de exploitatie van de Vastgoed-

portefeuille door de Uitgevende Instelling zijn het markt- en 

exploitatierisico, het debiteurenrisico, het restwaarderisico, 

het schade- en storingsrisico, het onderhoudsrisico, het 

wetgevingsrisico en het management- en directierisico. 

In het ergste geval kan het gehele bedrag dat op de 

Obligatie is gestort, tenietgaan. De Obligatiehouder 

kan niet worden aangesproken voor schulden van de 

Uitgevende Instelling.

2.6 Belangrijke opmerkingen

Dit Investeringsmemorandum is geen beleggingsadvies. 

Wij adviseren u om contact op te nemen met uw eigen 

(financieel) adviseur teneinde tot een afgewogen oordeel 

te komen. De waarde van uw investering kan fluctueren. 

De in het Investeringsmemorandum genoemde uitkeringen 

en rendementen zijn prognoses en berekend op basis 

van de beschreven uitgangspunten. Er heeft geen 

accountantscontrole plaatsgevonden ten aanzien van de 

berekeningen. In het verleden behaalde resultaten bieden 

geen garantie voor de toekomst. Iedere beslissing om 

te beleggen in de Obligaties moet zijn gebaseerd op de 

bestudering van het gehele Investeringsmemorandum, 

inclusief alle bijlagen. Deze samenvatting is een inleiding op 

het Investeringsmemorandum. Bij de samenstelling en/of 

uitwerking van dit Investeringsmemorandum is de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen.

3. DE INVESTERING

3.1 Algemeen

3.1.1 De Duitse markt

Duitsland kent al langer een aantrekkende economie dan 

Nederland. Als gevolg hiervan is de koopkracht bij de Duitse 

consument al eerder toegenomen dan in Nederland. Dit is 

positief voor de retailmarkt. 

Doordat de economie al langer aantrekt is er in Duitsland meer 

kapitaal beschikbaar voor beleggingen. Dit leidt ertoe dat 

overtollige liquiditeiten worden belegd. Aangezien vastgoed 

noch immer wordt beschouwd als een relatief waardevaste 

belegging, is er veel vraag naar vastgoedbeleggingen in 

Duitsland. Gezien de toenemende vraag naar beleggingen 

in vastgoed en de schaarste van kwalitatief goed aanbod 

van vastgoedobjecten ter belegging, is de verwachting dat 

de prijzen van Duits vastgoed naar een hoger niveau zullen 

stijgen. Dit zou kunnen leiden tot een hogere opbrengst bij 

de verkoop van de woningen dan de huidige aankoopprijzen. 

Mede om deze reden lijkt het momentum geschikt om juist 

nu belangen te nemen in Duits vastgoed. 

Een andere belangrijke reden waarom het beleggen 

in Duits vastgoed op het moment van schrijven van dit 

investeringsmemorandum aantrekkelijk is, is het relatief 

lage niveau van de kapitaalmarktrente in Duitsland. Zie 

onderstaande grafiek. 

Grafiek: Rendement op tienjaars staatsleningen Duitsland 

en Nederland en het verschil. 

08
.04

.20
11

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Verschil Duitsland Nederland

09
.06

.20
11

10
.08

.20
11

10
.02

.20
12

13
.04

.20
12

12
.06

.20
12

09
.08

.20
12

09
.10

.20
12

10
.12

.20
12

13
.02

.20
13

16
.04

.20
13

17
.06

.20
13

16
.08

.20
13

17
.10

.20
13

18
.12

.20
13

21
.02

.20
14

24
.04

.20
14

25
.06

.20
14

26
.08

.20
14

11
.10

.20
11

12
.12

.20
11

Bron: VWD 



8

consumentenbestedingen en hogere budgetten voor 

woonlasten. Daarbij neemt de tweedeling tussen 

groeiende en krimpende steden verder toe. De trek naar 

de stad is daarbij een steeds nadrukkelijkere trend. 

Door een gebrek aan bouwgrond en een toename van 

de huishoudens is er een tekort aan woningen ontstaan 

in Duitsland.

In het algemeen kan worden gesteld dat de huidige 

prijsstijgingen worden ondersteund door sterke economische 

fundamenten. Er moet echter worden gewaakt voor 

investeringen in deelmarkten waar de prijsgroei voor mogelijke 

overwaarderingen zorgt. Totaalrendementen komen op de 

middellange termijn boven het langjarig gemiddelde uit, 

met name door een huurprijsgroei boven inflatie en positieve 

waardeontwikkeling.

Bij de keuze van een belegging in woningen is derhalve de 

keuze van de locatie van de woningen van groot belang. 

Ook Duitsland kent het fenomeen van de trek naar de 

grote steden vanuit de minder bevolkte gebieden. Het 

aankopen van woningen in deze gebieden brengt een 

additioneel risico met zich mee.

Koopt men woningen aan in dichter bevolkte gebieden dan 

is de kans groter dat een nieuwe huurder wordt gevonden, 

voor een opzeggende huurder, die ook tenminste dezelfde 

huurprijs wil betalen. 

In het Ruhrgebied, in de Duitse deelstaat Nordrhein-

Westfalen, is veel werkgelegenheid. Dit resulteert in het 

grote aantal inwoners ad 5,3 miljoen, verdeeld over 11 

grote steden. In de loop der tijd zijn de steden naar elkaar 

toe gegroeid. 

Als gevolg van de lagere kapitaalmarktrente in Duitsland is 

de kostprijs van een op te nemen banklening in Duitsland 

lager dan in Nederland. Dit leidt direct tot een hoger 

rendement op het eigen vermogen bij een zelfde mate 

van financiering. 

Duitse banken eisen een relatief forse aflossing op de 

banklening van veelal circa 3% per jaar. Nederlandse 

banken hanteerden eerder lagere aflossingsverplichtingen, 

maar op het moment van schrijven van dit investerings-

memorandum hanteren Nederlandse banken veelal 

dezelfde aflossingsverplichtingen als hun Duitse collega’s. 

Het voordeel van deze aflossingsverplichting is dat het 

risico van de investering wordt gereduceerd door de 

jaarlijkse aflossingen op de opgenomen leningen. Ook 

nemen de rentelasten af. 

Doordat er meer concurrentie is tussen banken in 

Duitsland, zijn de rentetarieven scherper dan in Nederland. 

Dit vergroot het verschil in rentetarieven tussen Nederland 

en Duitsland. Duitse banken financieren circa 70% van het 

aankoopbedrag van de belegging bij 3% tot 4% aflossing 

per jaar. Mede gezien de relatief lage rentevergoeding, 

de forse jaarlijkse aflossing en de mogelijkheid dat het 

vastgoed een waardestijging te zien zal geven is dit een 

acceptabele mate van financiering, die leidt tot een 

aantrekkelijk direct rendement op het geïnvesteerde eigen 

vermogen.

3.2 Investeren in Woningen

Woningen zijn momenteel geliefd als beleggingsobject. 

Echter gezien de grote vraag naar verhuurde woningen 

enerzijds en het beperkte aanbod ervan anderzijds, zijn 

de aankoopprijzen van huurwoningen fors opgelopen in 

Nederland. Dit leidt ertoe dat het rendement op deze 

beleggingen snel is afgenomen. In Duitsland zijn de 

prijzen van verhuurde woningen minder snel gestegen 

dan in Nederland. Dit leidt ertoe dat het rendement voor 

een belegging in verhuurde woningen in Duitsland meer 

rendementsperspectief biedt dan in Nederland. 

De komende periode zal uitwijzen of de prijzen in 

Duitsland nog verder stijgen als een gevolg van schaarste 

aan beleggingspanden.

De Duitse woningmarkt bevindt zich voorlopig nog in 

de expansiefase. De bovengemiddelde inkomensgroei 

zorgt op de middellange termijn voor structureel hogere 
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Swot-analyse Duitse woningmarkt (Achmea 2015)

3.2.1 Regio

De Uitgevende Instelling investeert in een drietal 

woongebouwen te Plettenberg. Plettenberg is gelegen 

in de groene zoom rond het Ruhrgebied, ten oosten 

van de grote steden Dortmund, Wuppertal en Keulen. 

Plettenberg telt circa 26.500 inwoners. Plettenberg is per 

auto bereikbaar via de B236, de B229 en de L842. Ook is 

Plettenberg aangesloten op het spoorwegnet. Zodoende 

is Plettenberg goed bereikbaar. Het is een bekende 

vakantiebestemming in het Sauerland vanwege de fraaie 

natuur in de direct omliggende omgeving. 

3.3 De Vastgoedportefeuille

3.3.1 Plettenberg

Plettenberg in regio Märkisches Sauerland is een belangrijk 

economisch centrum. In het bijzonder, van de metallurgische 

sector en automotive industrie vormen samen met 

ambachtelijke winkels, dienstverleners, handel, het bank- 

en verzekeringswezen, de economische basis van de stad 

en haar bevolking.

Plettenberg ligt in een grootstedelijk gebied van ongeveer 

100 vierkante kilometer. De stad is verdeeld over vier valleien, 

die zijn vernoemd naar de rivieren Else, Groen, Oester en 

de Lenne. Plettenberg draagt ook de bijnaam “Four Valleys 

Town”. De stad is een bekend toeristenoord. 

3.3.2 De Woningen

Am Königssiepen 1,3 en 5 te Plettenberg

Aan de rand van Plettenberg bevinden zich de drie 

appartementengebouwen waarin wordt belegd, aan de 

Am Königssiepen 1,3 en 5. De panden beschikken over 

een kelder en hebben vier etages. Het betreffen in totaal 

48 appartementen en 24 garages. De drie panden dateren 

uit 1966 en zijn in 2002 geheel gerenoveerd. De panden 

zijn degelijk gebouwd en verkeren in een goede conditie. 

Een technisch due diligence is uitgevoerd waaruit geen 

grootschalig achterstallig onderhoud is geconstateerd.

  Binnen Eurozone hoge en stabiele economische groei

  Uitgaven huishoudens groeien boven langjarig 

gemiddelde

  Financiële positie overheid en huishoudens sterk

  Grote liquide vastgoedmarkt; beleggingsvolume 

stijgt  

  Lage leegstand, ook op secundaire locaties 

  Hoog rendement per eenheid risico

 Trek naar stad houdt aan

  Buiten top 5 steden toenemende 

beleggingsmogelijkheden

  Immigratie beperkt bevolkingskrimp

  Lage aanvangsrendementen in het prime segment

  Core beleggingsproduct in grootste steden beperkt 

beschikbaar

  Economie leunt vooral op industriële productie

  Deflatie en stagnerende groei in Eurozone

  Consumentenbestedingen blijven op termijn toch 

achter

  Beperkende maatregelen huurverhogingen

  Regio’s en steden met slechte vooruitzichten en die 

er economisch niet meer toe doen

Strengths

Opportunities

Weaknesses

Threats
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Spreiding huur in m2

De gebouwen hebben vier verschillende grootten 

appartementen, te weten 55, 58, 70 en 72 m². De 

huurprijzen variëren van € 272,61 tot € 358,56 per maand. 

De huurprijs van de garages bedraagt gemiddeld € 25,- 

per maand. 

3.3.3 Hoe functioneert de Duitse woningmarkt

Huurbescherming, huuropzegging

De huurbescherming is ongeveer net zo als in Nederland. 

Alleen bij ernstig misbruik, bij zeer zwaarwegende 

economische belangen of als de eigenaar kan aantonen 

dat hij de woning zelf nodig heeft, kan de huur opgezegd 

worden. 

Als een verhuurde woning verkocht wordt mag de nieuwe 

eigenaar de huur opzeggen, maar dan is de opzegtermijn 

minimaal drie maanden, maximaal negen, dat hangt ervan 

af hoelang de huurder er al woont. De huurder hoeft 

maximaal een opzegtermijn van drie maanden in acht te 

nemen; dat is dwingend recht, dus als er contractueel een 

langere periode staat, is dat ongeldig. De redenen voor de 

opzegging moeten schriftelijk worden opgegeven.

Als er een tijdelijke huur wordt afgesproken, bijvoorbeeld 

voor een jaar, dan moet de huurder zich daaraan ook 

houden. Tot voor kort kon de huurder de termijn eenzijdig 

verlengen. Indien de opzeggingstermijn verstreken is en 

de huurder heeft de woning nog niet verlaten, dan mag 

de verhuurder nog niet zomaar tot ruiming overgaan, maar 

moet de zaak voorgelegd worden aan de rechtbank. De 

huurder moet aan het eind van het huurcontract het huis 

weer in de oude toestand brengen. Voor veranderingen 

(tegelvloer, ander plafond etc) is (schriftelijke) toestemming 

van de verhuurder nodig.

Huurverhoging

De huur mag binnen drie jaar met niet meer dan 30% 

verhoogd worden (als de huur ná 1/9/2001 is ingegaan 

met niet meer dan 20%). Er geldt in sommige steden wel 

een soort puntensysteem (Mietspiegel). Bovendien mag 

De appartementencomplexen kennen louter particuliere 

huurders. De opbouw van de duur van de lopende 

huurcontracten is evenwichtig te noemen. Het feit dat 10 

huurders (21%) hier al langer dan 15 jaar woonachtig zijn, 

is een teken dat men het een prettige woonsituatie vindt. 

De helft van de bewoners woont tenminste vijf jaar in de 

appartementen, oplopend tot 25 jaar (drie bewoners). 

De gebouwen kennen geen leegstand. In het verleden heeft 

er evenmin noemenswaardige leegstand plaatsgevonden.

Start ingang huur

Appartementen 55 m2

Appartementen 58 m2

Appartementen 70 m2

Appartementen 72 m2

Voor 1990

Tussen 1990 en 1995

Tussen 1995 en 2000

Tussen 2000 en 2005

Tussen 2005 en 2010

Tussen 2010 en heden
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de huur niet worden verhoogd binnen een jaar na begin van 

het huurcontract. Er mag in die tijd zelfs geen huurverhoging 

worden aangekondigd. Daarna heeft de huurder nog de tijd 

tot het eind van de maand daarop, om met de verhoging in te 

stemmen. De huur mag dan maximaal worden opgetrokken 

tot het niveau van drie vergelijkbare woningen of tot aan de 

Mietspiegel.

Verder moet de verhoging schriftelijk aangekondigd en 

gemotiveerd worden. Als motivatie geldt uitsluitend de 

marktwaarde. Als marktwaarde moet de verhuurder drie 

vergelijkbare woningen noemen, een deskundigenrapport 

hebben of de Mietspiegel aanhouden.

Bij gestaffelde of geïndexeerde huren wordt van te voren 

een huurstijging afgesproken en zijn andere factoren 

uitgesloten (bijvoorbeeld omdat veel Nederlanders graag in 

die buurt willen huren en dus de vergelijkbare huizen hogere 

huurprijzen hebben).

De regering van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (‘NRW’) 

heeft besloten dat per 1 juli 2015 de rem op huurprijzen 

ingevoerd wordt. Deze verplichting tot een maximale 

huurverhoging is mogelijk na een besluit van de Duitse 

regering. Dit betekent dat bij nieuwe huurders de huur 

met maximaal 10% verhoogd mag worden. Voor nieuwe 

huurwoningen en sterk gerenoveerde woningen geldt de 

rem niet. De maatregel geldt in NRW vanaf 1 juli 2015 in 

22 steden waar de huurprijzen in de afgelopen jaren sterk 

gestegen zijn. Naast grote steden Aken, Keulen, Düsseldorf 

en Münster wordt de huurprijsrem ook verplicht in Kleve en 

Bocholt. In de toekomst wordt de maatregel in meer steden 

ingevoerd. In 59 steden in NRW is al jaren een andere rem 

op huurverhoging van kracht. In deze steden mogen huren 

maximaal met 15% verhoogd worden per drie jaar. Sinds 

2008 zijn de huurprijzen in de grote steden met meer dan 

10% gestegen. In de duurste steden Münster en Düsseldorf 

zijn huurwoningen gemiddeld 40% duurder dan in dun 

bewoonde regio’s.

Beheer: hoe geregeld

Het beheer geschiedt door SynVest Asset Management 

tezamen met een Duitse property manager. Deze zien er 

op toe dat alle huren geïnd worden en de woongebouwen 

goed onderhouden worden. Daarnaast wordt er -conform 

de Duitse wet- een huismeester aangesteld die ter plaatse 

aanspreekpunt is voor de huurders en kleine onderhoudszaken 

aanpakt. Vaak verzorgt deze partij ook de verhuur. 

3.4 Kostprijs van de Vastgoedportefeuille en financiering

De totale investering van de Uitgevende Instelling is als volgt opgebouwd:

Koopprijs object  € 2.080.000

Overdrachtsbelasting Duitsland (6,5%) €

Selectie- en acquisitiekosten (2,0%) €

Makelaarscourtage (2,0%) €

Financieringskosten (1,0%) €

Taxatiekosten €

Notaris Duitsland, Grundbuch, jurist €

Kosten koper  € 264.700

Koopprijs object vrij op naam  € 2.344.700

Structureringskosten (2,0%) € 

Fundingprovisie en marketing (3,0%) € 

Initiële kosten  € 75.394

Liquiditeitsreserve  € 15.906

Totaal investering  € 2.436.000

De investering wordt als volgt gefinancierd:

Aandelenkapitaal € 

Bancaire lening € 

Uitgegeven Obligatielening € 

Totaal financiering  € 2.436.000

135.200

41.600

41.600

15.000

6.300

25.000

6.000

1.500.000

930.000

46.894

28.500
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Voorzichtigheidshalve is gecalculeerd met een jaarlijkse 

inflatiecorrectie van 0,5% op de huurprijzen. Naast de 

inflatiecorrectie bieden de huurprijzen ruimte voor een 

opwaartse aanpassing omdat de marktwaarde van de 

huurprijzen op een hoger niveau ligt. De huurprijzen zullen 

successievelijk worden verhoogd naar de marktwaarde. 

In Duitsland kan deze huurcorrectie niet ineens worden 

doorgevoerd. Vandaar dat voorzichtigheidshalve met 

een gestage huuraanpassing rekening is gehouden 

van gemiddeld 1,5% per jaar. In de dagelijkse praktijk 

zal deze echter niet ieder jaar met 1,5% doorgevoerd 

kunnen worden maar zal de verhoging schoksgewijs over 

meerdere jaren worden verspreid. Hierdoor kunnen de 

jaarlijkse huurinkomsten afwijken van vermelde prognose.

3.4.1 Bancaire lening en recht van hypotheek

De bancaire lening wordt aangegaan bij de Volksbank. 

Op het moment van schrijven van dit Investerings-

memorandum wordt nog met de bank onderhandeld 

over de leningcondities. Op basis van de gesprekken 

wordt gerekend met een financiering van 70% van de 

koopsom en de verschuldigde overdrachtsbelasting 

tegen 2,25% rente per jaar (10 jaar vast). Jaarlijks wordt 

dan 4% afgelost op de lening. Hiermee wordt het risico 

snel gereduceerd. De uiteindelijk overeen te komen 

condities kunnen afwijken van de vorenomschreven.

3.5 Prognose

De prognose van de investering in de Vastgoedportefeuille is als volgt:

JAAR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

EXPLOITATIERESULTAAT 

Inflatie component 0,5%
Huurverhoging 1,5%

Netto huuropbrengsten (gefactureerd)
Bruto huuropbrengsten (netto Kaltmiete) 95.243 194.297 198.182 202.146 206.189 210.313 214.519 107.796
Leegstand (aanname huurderving) 2,0% -3.964 -4.043 -4.124 -4.206 -4.290 -2.156

95.243 194.297 194.219 198.103 202.065 206.107 210.229 105.640

Operationele kosten
Asset & Property management* 5,0% 4.762 9.715 9.711 9.905 10.103 10.305 10.511 5.282
Fonds beheer & -administratie 1,5% 15.600 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 15.600
OZB en verzekeringen* 1,0% 952 1.914 1.924 1.934 1.943 1.953 1.963 986
Onderhoud* 6,0% 5.715 11.658 11.891 12.129 12.371 12.619 12.871 6.468
Nicht Umlage Fähige Nebenkosten* 3,0% 2.857 5.829 5.945 6.064 6.186 6.309 6.436 3.234

29.887 60.316 60.671 61.232 61.804 62.386 62.981 31.570

Rentelasten
Rente lasten 
Rentelasten banklening  (10 jaar rentevast) 2,3% 16.727 32.569 31.388 30.206 29.025 27.844 26.663 12.888
Basis-rente obligaties 4,5% 20.925 41.850 41.850 41.850 41.850 41.850 41.850 20.925
Winstdeling obligaties 60,0% 0 1.138 1.587 4.290 7.033 9.817 12.642 6.855

37.652 75.557 74.825 76.347 77.908 79.511 81.155 40.668

EBTDA 27.705 58.423 58.723 60.525 62.353 64.209 66.093 33.402

Vaste- en Winstdelende Rente   20.925   42.988   43.437   46.140   48.883   51.667   54.492   27.780 

Enkelvoudig rendement 4,5% 4,6% 4,7% 5,0% 5,2% 5,6% 5,9% 6,0%

*  Vermelde kosten kunnen fluctueren en worden rechtstreeks aan SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V. 

in rekening gebracht

Terzake van de bancaire lening zal naar Duits recht 

zekerheid door de Uitgevende Instelling ten behoeve 

van de bank worden verstrekt door het vestigen van een 

Grundschuld (voor een toelichting op dit begrip wordt 

verwezen naar paragraaf 4.1.7) of een hypothecair recht. 

Hiermee verkrijgt de bank een zakelijk zekerheidsrecht 

waarmee zij met voorrang boven alle andere schuldeisers 

haar vordering kan innen. De lening van de bank 

staat derhalve hoger in rang dan de lening van de 

Obligatiehouders. 
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De kosten verband houdende met het bezit van het 

vastgoed zijn begroot op basis van de jarenlange ervaring 

van de initiatiefnemers met beleggingen in vastgoed 

in Duitsland. Desalniettemin kunnen de kosten in de 

dagelijkse praktijk afwijken van vermelde prognoses. De 

kosten worden rechtstreeks in rekening gebracht aan 

SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V. 

Door enerzijds de oplopende huurinkomsten en 

anderzijds de afnemende rentelasten van de opgenomen 

banklening, als gevolg van de substantiële jaarlijkse 

aflossingen, ontstaat naar verwachting een toenemende 

winst op de exploitatie. De Obligatiehouders delen in 

deze winst, die in de vorm van rente wordt uitgekeerd.

Uiteraard is het onmogelijk om een exacte voorspelling 

De prognoses zijn zorgvuldig en naar beste weten 

van de Directie opgesteld op basis van de haar 

beschikbare gegevens en de huidige marktomstandig-

heden en de verwachtingen daaromtrent. De Directie 

kan niet garanderen dat de prognose aangenomen 

verwachtingen uitkomen. Terzake van de prognose 

te doen van de te verwachten verkoopprijs van het 

vastgoed. Zaken als het dan actuele niveau van de inflatie, 

de schaarste aan beleggingsvastgoed, de economische 

conjunctuur en de waarderingen van het vastgoed en 

de behoefte aan vastgoedbeleggingen bij beleggers 

zullen de uiteindelijke verkoopprijs beïnvloeden. Het 

geprognosticeerde gemiddeld enkelvoudig totaal-

rendement is gebaseerd op een verkoop tegen dezelfde 

factor maal de huurprijzen als waartegen het vastgoed nu 

is aangekocht. Deze factor bedraagt 10,9 resulterend in 

een Bruto AanvangsRendement (BAR) van 9,2%.

Ter vergelijking is een defensief en een optimistisch 

scenario berekend waarbij de verkooprijs is gebaseerd 

op een factor van 10,3 respectievelijk 11,7.

In onderstaande tabel zijn de rendementsprognoses van de verschillende scenario’s weergegeven:

heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. In de 

paragraaf “Risico’s” zijn de risico’s opgesomd die de 

prognose nadelig kunnen beïnvloeden. In deze paragraaf 

is aangegeven dat in het ergste geval de Obligatielening 

niet (volledig) kan worden terugbetaald.

VERKOOPRESULTAAT

 Defensief Realistisch Optimistisch 
 Factor   10,3  11,0  11,7

     

 Verkoopopbrengst   2.209.546  2.359.710  2.509.873

 Fiscale boekwaarde   2.016.442  2.016.442  2.016.442
   193.104  343.268  493.431
 Winstdeling obligatie  60,0%  -107.759  -158.100  -158.100
 Fiscaal resultaat verkoop   85.345  185.168  335.331
 Verrekenbaar verlies   0  0  0
 Belastbaar bedrag   85.345  185.168  335.331
     
 Körperschaftsteuer tzv verkoop  15,8%  13.506  29.303  53.066
     
 Verkoopopbrengst   2.209.546  2.359.710  2.509.873
 Commerciële boekwaarde   2.016.442  2.016.442  2.016.442
 Commercieel resultaat voor bel. en winstdeling   193.104  343.268  493.431
 Winstdeling obligatie                    -107.759  -188.379  -264.219
 Körperschaftsteuer tzv verkoop   -13.506  -29.303  -53.066
 Commercieel resultaat verkoop na winstdeling   71.839  125.586  176.146
 Winstreserves vóór verkoop   17.454  17.454  17.454
 Aandelen kapitaal   -6.000  -6.000  -6.000
 Uitkeerbaar dividend op aandelen   83.293  137.040  187.600
 Tekort   0  0  0
     
 Overzicht rendement Obligaties     
 Winstdeling  laatste jaar (2023)   11,6%  20,2%  28,4%
 Totaal rendement laatste jaar (2023)   17,6%  26,2%  34,4%
 Totaal enkvoudig rendement   6,8%  8,1%  9,2%

Maximaal aftrekbaar: 17%



14

aanvaardbare prijs naar de mening van de Directie wegens 

marktomstandigheden niet mogelijk is, kan de Directie 

eenmalig besluiten om de looptijd van de Obligatielening 

met één jaar te verlengen. De maximale looptijd is 

derhalve acht jaar. Indien de Vastgoedportefeuille binnen 

zeven jaar geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, worden 

de Obligaties naar rato van het verkochte deel van de 

Vastgoedportefeuille afgelost.

4.1.6 Vaste rente en winstdelende rente

De rente bestaat uit een vast en een winstdelend deel.

4.1.6.1 Vaste 4,5% rente

De vaste rente bedraagt 4,5% op jaarbasis. De vaste 

rente wordt in vier gelijke delen van 1,125% per kwartaal 

achteraf uitgekeerd en berekend op basis van een jaar 

van 360 dagen. De vaste rente is verschuldigd over 

de Nominale Waarde van de Obligatie en eventueel 

verschuldigd gebleven vaste en winstdelende rente. 

De hoogte van iedere rentetermijn wordt op de laatste 

dag van de betreffende kwartaal vastgesteld en op de 

laatste werkdag van de eerst daaropvolgende maand 

betaald aan de Obligatiehouders die op de betreffende 

rentedatum in het Obligatiehoudersregister geregistreerd 

staan. De eerste rentetermijn begint te lopen vanaf 

de eerste dag van de maand volgend op de maand 

waarop de betreffende Obligatie is uitgegeven. Over de 

periode tussen een rentedatum waarop een maandelijkse 

rentetermijn wordt vastgesteld en de betaaldatum waarop 

de betreffende rentetermijn betaalbaar wordt gesteld, is 

door de Uitgevende Instelling geen rente verschuldigd. 

4.1.6.2 Winstdelende rente

De Obligaties geven recht op een jaarlijkse winstdeling 

van 60% van het resultaat van de Uitgevende Instelling 

vóór aftrek van de winstdelende rente, voorzover dit 

resultaat groter is dan nihil. De winstdelende rente wordt 

vastgesteld bij het opstellen van de jaarrekening of in 

het geval van algehele (vervroegde) aflossing bij het 

opstellen van de tussentijdse cijfers. De jaarrekening 

wordt opgemaakt binnen vijf maanden na afloop van het 

boekjaar van de Uitgevende Instelling en de tussentijdse 

cijfers binnen negen weken na algehele aflossing. De 

winstdelende rente wordt betaald op de laatste dag van 

de maand volgend op de maand waarin de jaarrekening of 

tussentijdse cijfers zijn opgemaakt. 

4.1.7 Rangorde

De Obligatielening vormt een gewone, niet-

4. INFORMATIE OVER DE OBLIGATIES

Het onderstaande is een samenvatting van de voorwaarden 

van de Obligaties zoals neergelegd in de Obligatie-

voorwaarden en de statuten van SynCapital Residential 

Investments Plettenberg B.V., welke u als bijlagen bij dit 

Investeringsmemorandum aantreft. Deze samenvatting 

pretendeert geen volledigheid. De Obligatievoorwaarden 

en de statuten van de Uitgevende Instelling zijn te allen 

tijde leidend en prevaleren in het geval van verschillen met 

de tekst van dit Investeringsmemorandum. Wij adviseren u 

dan ook om de Obligatievoorwaarden en de statuten van 

de Uitgevende Instelling nauwkeurig te bestuderen.

4.1  Kenmerken van de Obligatie

4.1.1 Doel van de Obligatielening

Het doel van de Obligatielening is de financiering van de 

koop van de Vastgoedportefeuille door de Uitgevende 

Instelling 

4.1.2 Omvang van de Obligatielening

De totale omvang van de Obligatielening bedraagt € 

930.000, verdeeld over 31 Obligaties van elk (bij aanvang) 

nominaal € 30.000. De omvang van de Obligatieleningen 

en nominale waarde per Obligatie wordt verminderd met 

eventuele aflossingen.

4.1.3 Soort effect

De Uitgifte betreft een obligatielening tegen uitgifte 

van obligaties. De Obligaties zijn op naam, in de vorm 

van registerinschrijvingen. De Obligatiehouder wordt 

ingeschreven in het Obligatiehoudersregister zonder 

dat van de Obligaties bewijzen worden afgegeven. De 

Obligatiehouder ontvangt een schriftelijke bevestiging 

van het nummer waaronder de Obligatiehouder is 

ingeschreven in het Obligatiehoudersregister.

4.1.4 Uitgiftekoers en inschrijfbedrag

Het nominale bedrag per Obligatie bedraagt bij uitgifte € 

30.000. De Uitgifteprijs bedraagt € 30.000, zijnde 100%, 

en is exclusief 3% emissiekosten. Het minimale aantal 

Obligaties waarvoor kan worden ingeschreven is één 

Obligatie. 

4.1.5 Looptijd en aflossing

De Obligaties worden na verloop van zeven jaar 

volledig afgelost tegen een koers van 100%. De 

aflossing wordt betaald uit de verkoopopbrengst van 

de Vastgoedportefeuille. Indien verkoop tegen een 
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De investeerder verbindt zich bij inschrijving tot 

overmaking van de nominale waarde van de Obligatie(s) 

waarop is ingeschreven, vermeerderd met 3% emissie-

kosten. Dit door de investeerder verschuldigde bedrag 

dient uiterlijk binnen zeven dagen na dagtekening van het 

inschrijfformulier op de bankrekening van de Uitgevende 

Instelling te zijn ontvangen. 

De Directie is gerechtigd om zonder opgave van reden 

inschrijvingen te weigeren. In dat geval zal het door de 

investeerder gestorte bedrag worden teruggestort. 

Uitgifte

Obligaties worden binnen zeven dagen na ontvangst 

van het door de investeerder verschuldigde bedrag 

uitgegeven. De Uitgifte vindt plaats in de volgorde 

waarin het nominale bedrag van de Obligatie plus de 

emissiekosten zijn ontvangen. De Obligatiehouder 

ontvangt schriftelijk een bevestiging van de uitgifte. 

Indien er op meer Obligatie(s) is ingeschreven dan het 

aantal Obligaties van de Obligatielening, worden de 

gestorte bedragen waarvoor geen Obligaties kunnen 

worden uitgegeven, teruggestort.  

4.1.11 Annulering Uitgifte Obligaties

De Directie kan op grond van onvoorziene omstandig-

heden welke de Uitgifte bemoeilijken of onmogelijk 

maken, beslissen om de Uitgifte van de Obligaties te 

annuleren. 

4.2  Kosten ten laste van de Obligatiehouder

Terzake van de Uitgifte worden aan de Obligatiehouder 

3% emissiekosten in rekening gebracht.

4.3  Toepasselijk recht

Op de Uitgifte is het Nederlandse recht van toepassing. 

5.   DE UITGEVENDE INSTELLING: SYNCAPITAL 
RESIDENTIAL INVESTMENTS PLETTENBERG 
B.V.

5.1  Activiteiten

De Uitgevende Instelling is opgericht met als doel de 

exploitatie van de Vastgoedportefeuille. 

5.2  Algemene gegevens betreffende de 

rechtspersoon

SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V. 

achtergestelde schuld van de Uitgevende Instelling en 

is gerangschikt in dezelfde rang als alle andere schuld-

eisers welke niet achtergesteld of bevoorrecht zijn. 

Onder bevoorrechte schuldeisers bevinden zich financiële 

instellingen ten behoeve waarvan een zogenaamde 

Grundschuld is gevestigd, ter meerdere zekerheid van 

de afbetaling van door hen aan de Uitgevende Instelling 

ter beschikking gesteld vreemd vermogen. De vestiging 

van een Grundschuld vindt plaats door de inschrijving 

van de Grundschuld in het zogenaamde Grundbuch 

(kadaster). Een Grundschuld geeft aan de houder, indien 

de verplichtingen jegens haar niet worden nagekomen, 

het recht om de in pand gegeven onroerende zaak uit te 

winnen. 

4.1.8  Verhandelbaarheid en notering 

gereglementeerde markt

De Obligaties kunnen worden overgedragen. Overdracht 

geschiedt door wijziging van het Obligatiehoudersregister 

op gezamenlijk schriftelijk verzoek van de bevoegde 

overdrager en de overnemer aan de Uitgevende 

Instelling. Overdracht vereist de voorafgaande goed-

keuring van de Directie. De Directie zal deze goedkeuring 

verlenen, tenzij zij in redelijkheid van mening is dat de 

identiteit van de verkrijger van de Obligaties en/of het 

daarop gevestigde beperkte recht een gevaar op kan 

leveren voor de reputatie en/of de integriteit van de 

Uitgevende Instelling of dat er anderszins zwaarwegende 

redenen zijn om haar goedkeuring te onthouden. Terzake 

van een overdracht zijn de daarbij betrokken partijen 

een vergoeding van € 250 aan de Uitgevende Instelling 

verschuldigd. 

Er zijn geen voornemens tot een notering op een 

gereglementeerde markt. 

4.1.9 Obligatievoorwaarden

De Obligatievoorwaarden terzake van de Obligaties 

zijn vastgelegd in de Obligatievoorwaarden welke zijn 

opgenomen in de bijlagen. De Obligatievoorwaarden 

zijn opgesteld naar Nederlands recht. 

4.1.10 Inschrijving en uitgifte Obligaties

Inschrijving

Inschrijving geschiedt door middel van het door de 

Uitgevende Instelling beschikbaar gestelde inschrijf-

formulier. De inschrijving wordt alleen behandeld indien 

dit de in dit formulier rechtsgeldig is ondertekend en 

voorzien van de verzochte documenten, waaronder een 

afschrift van een geldig legitimatiebewijs. 
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Hoe hoger het behaalde exploitatieresultaat en de 

gerealiseerde verkoopprijs, hoe hoger uw rendement en 

haar beloning. Zodoende bent u ervan verzekerd dat zij 

veel vertrouwen heeft in de aangekochte beleggingen en 

dat uw en haar belangen tot het moment van de verkoop 

parallel aan elkaar lopen.

5.4.1 De doelstelling

Het is de doelstelling om de komende jaren de portefeuille 

substantieel te laten groeien in samenwerking met 

vastgoedbeleggers. De organisatie heeft zich inmiddels 

bewezen. De asset- en propertymanagement-organisatie 

is actief sinds 2005 en beheert thans circa € 400 miljoen 

aan vastgoed in Nederland en Duitsland.

Met de samenstelling van het team is geanticipeerd 

op continuïteit om u nu en in de toekomst goed te 

kunnen bedienen. De directie (het statutair bestuur) van 

SynCapital Partners B.V. bestaat uit: Arrow Capital B.V., 

de heer J.P. Mensink 

Na zijn studie Bedrijfseconomie aan de H.E.A.O. in 

Utrecht is de heer Mensink gaan werken bij ABN Bank 

en Rabobank. In 1995 is hij gaan werken bij Schretlen & 

Co, de Private Bank van de Rabobank. Begin 1998 heeft 

hij een kantoor opgericht  in Antwerpen. In de periode 

1998 -2000 was hij directeur van dit kantoor. Sindsdien 

was hij verantwoordelijk voor de niet-beursgenoteerde 

beleggingen bij Schretlen & Co, w.o. beleggingen in 

schepen, vastgoed, films, wijn chateaux, private equity 

en startende ondernemers via het opgerichte informal 

investing platform.  

In 2006 heeft de heer Mensink besloten om investerings-

proposities te structureren en initiëren voor eigen 

rekening en risico. 

5.4.2 Kapitaal

Het gestort en geplaatst kapitaal van SynCapital Partners 

B.V. bedraagt € 6.000 en is verdeeld in 12.000 gewone 

aandelen van elk nominaal € 0,50. 

5.4.3 Aandeelhouders

De aandeelhouders van SynCapital Partners B.V. zijn: 

Arrow Capital B.V. (houder van 3.600 gewone aandelen) 

en Amsterdams Beleggings Consortium B.V. (houder van 

8.400 gewone aandelen). 

is een naar Nederlands recht opgerichte besloten    

vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam 

en kantoorhoudende te Hogehilweg 5, 1101 CA 

Amsterdam. De Uitgevende Instelling is geregistreerd 

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

onder dossiernummer 65810538. Oprichting heeft per 

notariële akte plaatsgevonden op 12 april 2016. De 

Oprichtingsakte is in de bijlagen opgenomen. 

5.3  Directie

De directie (statutair bestuur) van de Uitgevende Instelling 

wordt gevoerd door SynCapital Partners B.V. 

5.4 Vergoeding Bestuur en administratie

Voor het voeren van het bestuur en de administratie 

ontvangt de Directie een jaarlijkse vergoeding van 1,5% 

van de koopprijs van de Vastgoedportefeuille. 

SynCapital Partners B.V. is een onafhankelijke en 

internationale vastgoed- en assetmanagement-

organisatie. Zij focust zich op de vastgoedmarkten in 

Nederland en Duitsland. Daarbij streeft zij altijd naar 

een gebalanceerd rendement-risicoprofiel voor haar 

beleggende klanten.

De beleggende relaties zijn vermogende particulieren, 

single en multi family offices en institutionele beleggers. 

SynCapital Partners B.V. richt zich exclusief op de 

beleggers die in private placements in vastgoed willen 

beleggen.

De mensen achter SynCapital Partners B.V. zijn zelf 

ondernemers. Zij weten wat ondernemerschap betekent. 

Dit vertaalt zich in een verantwoord investeringsbeleid, 

het zien van kansen en vooral beseffen dat ‘’at the end of 

the day’’ de rekeningen gewoon moeten worden betaald. 

Ook begrijpen zij dat onze beloning dient aan te sluiten 

bij het risico en rendement van uw belegging. Ze hebben 

daarom gekozen voor een afwijkend beloningsmodel ten 

opzichte van wat gangbaar is in de markt. Het streven 

is om  gezamenlijk met u rendement te maken met 

de beleggingen, waarbij u deelt in het gerealiseerde 

resultaat bij de verkoop van de belegging.

SynCapital Partners B.V. rekent een beperkte fee bij de 

acquisitie en het latere financiële en vastgoedbeheer van 

het aangekochte vastgoed. Deze resultaatafhankelijke 

beloning bedraagt 40% van het exploitatieresultaat en 

verkoopresultaat. 
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5.6  Financiële rapportage

De Uitgevende Instelling is een nieuw opgerichte 

vennootschap. Ten tijde van het opstellen van het 

Investeringsmemorandum zijn nog geen financiële 

gegevens beschikbaar. 

Elk jaar zal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 

de jaarrekening door de Directie worden opgesteld en 

na controle door de accountant worden vastgesteld 

door de algemene vergadering van aandeelhouders. 

De Obligatiehouders worden eenmaal per jaar door de 

Directie geïnformeerd door middel van een (beknopt) 

jaarverslag. Het boekjaar van de Uitgevende Instelling 

is gelijk aan het kalenderjaar. De Directie maakt jaarlijks 

uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar 

een jaarrekening op overeenkomstig de op dat moment 

geldende wettelijke vereisten. Het boekjaar loopt van 

1 januari tot en met 31 december. Het eerste boekjaar 

betreft echter een verkort boekjaar en loopt van 12 april 

2016 tot en met 31 december 2016.

Bij algehele aflossing van de Obligatielening maakt de 

Directie binnen negen weken tussentijdse cijfers op. De 

Directie stelt aan de Obligatiehouders een beknopte versie 

5.5  Structuuroverzicht

De structuur van de Uitgevende Instelling kan als volgt schematisch worden weergegeven:

van jaarrekening en de vorenbedoelde tussentijdse cijfers 

op de Website of door toezending aan het (e-mail)adres 

van de Obligatiehouders beschikbaar. De Uitgevende 

Instelling is vrijgesteld van accountantscontrole. De 

jaarrekening en tussentijdse cijfers worden derhalve niet 

gecontroleerd door een accountant.

5.7 Dividendbeleid

Conform de Obligatievoorwaarden worden door de 

Uitgevende Instelling gedurende de looptijd van de 

Obligatielening geen dividenden uitgekeerd. 

6.  FISCALE ASPECTEN

6.1  Fiscale aspecten terzake van de exploitatie 

van de Vastgoedportefeuille

6.1.1 Vennootschapsbelasting (Körperschaftssteuer) 

Op grond van het tussen Nederland en Duitsland gesloten 

belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting 

is de Uitgevende Instelling in beginsel in Duitsland 

vennootschapsbelasting (Körperschaftssteuer) verschuldigd 

over de met het Duitse vastgoed behaalde resultaten (i.e. 

huuropbrengsten minus de exploitatielasten, rentelasten 

Syncapital
Residential 
investments 

Plettenberg B.V.

Obligatiehouders

Syncapital partners B.V.

(Directie)

Bank (DE)

Vastgoedportefeuille

100% aandeelhouder

EigendomNL

DE

Bancaire leningWinstdelende 
obligatie
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6.1.2  Gemeentelijke ondernemingswinstbelasting 

(Gewerbesteuer) 

Alle ondernemingsactiviteiten die in Duitsland worden 

verricht, zijn in beginsel belast met Gewerbesteuer. 

Gewerbesteuer is een heffing op gemeentelijk niveau. 

De hoogte van het tarief kan per gemeente verschillen 

(gemiddeld bedraagt de heffing circa 14%). Sommige 

kosten zijn niet geheel aftrekbaar bij de berekening van 

de winst voor de Gewerbesteuer waardoor de effectieve 

heffing meer bedraagt dan het geldende tarief. In het 

buitenland gevestigde ondernemingen zijn in het algemeen 

slechts belastingplichtig voor de Gewerbesteuer indien hun 

ondernemingsactiviteiten in Duitsland een vaste inrichting 

vormen dan wel indien het effectieve management van 

deze onderneming in Duitsland plaatsvindt. Alsdan is sprake 

van een lokale onderneming. Het louter aanhouden van 

vastgoed vormt geen onderneming en daarmee geen vaste 

inrichting op een wijze zoals hier is bedoeld. De Uitgevende 

Instelling is derhalve in beginsel niet aan Gewerbesteuer 

onderworpen.

6.1.3 Grondbelasting (Grundsteuer) 

Grondbelasting is een jaarlijkse heffing over in Duitsland 

gelegen onroerende zaken. De belasting wordt berekend 

over een fiscaal vastgestelde waarde van de onroerende 

zaak. Het tarief kan per gemeente verschillen. In het 

algemeen bedraagt de Duitse grondbelasting jaarlijks tussen 

de 0,1% en 0,6% van de waarde in het economisch verkeer 

van de onroerende zaak. Onlangs heeft het Duitse Bundes 

Finanzhof beslist dat de fiscaal vastgestelde waarde, die 

vaak nog berust op oude peildata, herzien moet worden. 

Over de exacte aard en wijze waarop deze waardebepaling 

plaats dient te vinden, bestaat in de Duitse politiek nog 

geen overeenstemming. 

6.1.4 Overdrachtsbelasting (Grunderwerbsteuer) 

De aankoop van onroerende zaken in Duitsland is belast 

met overdrachtsbelasting (Grunderwerbsteuer). De 

tarieven zijn per deelstaat verschillend en bedragen voor 

Nordrhein-Westfalen 6,5%. Heffing vindt plaats over de 

fiscale waarde van het vastgoed ten tijde van de overdracht. 

Duitse overdrachtsbelasting is ook verschuldigd indien 

de aandelen in een vennootschap (rechtspersoon) die 

Duits vastgoed bezit, worden vervreemd en of worden 

aangekocht dusdanig dat deze overdracht ertoe leidt dat 

de aandelen in die vennootschap voor 95% of meer in één 

“hand” economisch worden samengebracht. Voor niet-

rechtspersonen gelden iets andere regels waarop hier niet 

nader wordt ingegaan. 

en fiscale afschrijving). Een eventuele winst die zal 

worden behaald met de verkoop van Duits vastgoed, zal 

eveneens in de heffing van Duitse vennootschapsbelasting 

worden betrokken. Het vennootschapsbelastingtarief in 

Duitsland bedraagt thans 15% plus een zogenaamde 

solidariteitstoeslag van 5,5% over de te betalen 

vennootschapsbelasting (tarieven 2016). Dit resulteert in 

een gecombineerd effectief tarief van 15,8%. 

Eventuele verliezen uit het Duitse vastgoed kunnen ten 

laste van de winst worden gebracht. Verliezen zijn in 

beginsel onbeperkt voorwaarts verrekenbaar en kunnen 

beperkt, dat wil zeggen één jaar worden teruggewenteld. 

Op basis van Duitse anti-misbruikwetgeving kunnen 

verliezen verloren gaan als gevolg van een (in)directe 

aandeelhouderswijziging van meer dan 25%. Bij een 

wijziging van 25% - 50% vervallen de verliezen naar rato 

van die wijziging en bij een wijziging van meer dan 50% 

vervallen de verliezen geheel. 

Indien in een fiscaal jaar het rentesaldo van een 

onderneming negatief is, zijn rentelasten slechts 

aftrekbaar voor een bedrag gelijk aan 30% van het 

fiscale EBITDA van deze onderneming. Dit geldt 

voor alle rente, dus ook rente die betaald wordt aan 

derden zoals banken. Een van de uitzonderingen op 

deze zogenaamde “Zinschranke” is de situatie dat de 

netto rentekosten in totaliteit minder bedragen dan € 

3 miljoen. In die situatie geldt geen aftrekbeperking. 

Indien de netto rentekosten € 3 miljoen of meer 

bedragen, dan vervalt deze vrijstelling (van € 3 miljoen) 

in zijn geheel en wordt het gehele saldo gekort tot 30% 

van het fiscale EBITDA. 
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wijzigen gedurende de looptijd van de Obligatielening, al 

dan niet met terugwerkende kracht.

De algemene beschrijving van de fiscale positie van 

de Obligatiehouder in deze paragraaf dient niet te 

worden opgevat als een op individuele omstandigheden   

toegesneden advies. Investeerders die overwegen in de 

Obligatie te beleggen, worden aangeraden een fiscaal 

adviseur te raadplegen betreffende hun individuele 

belastingpositie. 

6.2.2 Natuurlijke personen

Bij natuurlijke personen zullen de Obligaties worden 

belast als inkomsten uit sparen en beleggen (box 3) of 

tot het vermogen van een onderneming of werkzaamheid 

behoren (box 1).

6.2.2.1 Inkomstenbelasting

Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Voor de in Nederland wonende particuliere investeerder 

worden de Obligaties voor de inkomstenbelasting in box 3 

belast. In box 3 wordt een forfaitair rendement van 4% van 

het aan box 3 toerekenbare vermogen belast tegen een 

tarief van 30%. Over het totale vermogen dat in box 3 valt, 

wordt derhalve effectief 1,2% inkomstenbelasting geheven. 

De daadwerkelijk gerealiseerde resultaten worden niet 

afzonderlijk in de belastingheffing betrokken. 

Het forfaitaire rendement bedraagt 4% van de waarde in 

het economische verkeer van de aan box 3 toerekenbare 

bezittingen verminderd met de aan box 3 toerekenbare 

schulden aan het begin van het kalenderjaar. Schulden 

komen slechts in mindering op de waarde van de bezittingen 

voor zover deze een bedrag van € 3.000 (2016) overstijgen. 

Bij fiscale partners geldt onder voorwaarden een verhoogde 

drempel van € 6.000 (2016). Van de berekende grondslag 

mag per belastingplichtige een heffingvrij vermogen 

van € 24.437 (2016) in mindering worden gebracht. Fiscale 

partners kunnen de voor hen geldende vrijstellingen in box 3 

aan elkaar overdragen.

6.1.5 Duitse omzetbelasting (Mehrwertsteuer) 

De Uitgevende Instelling is in beginsel niet belasting-

plichtig voor Duitse omzetbelastingdoeleinden en blijft 

uitgaande van dit beginsel buiten het bereik van de Duitse 

omzetbelastingheffing. De Uitgevende Instelling bezit in 

Duitsland gelegen vastgoed en verhuurt dit aan derden. 

De diensten verricht door een besloten vennootschap 

met betrekking tot vastgoed, de verhuur daarvan 

daaronder begrepen, zijn vanuit Europese btw-optiek 

belastbaar in Duitsland. Een besloten vennootschap is 

omzetbelastingplichtig in Duitsland. 

De verhuur van onroerend goed is als hoofdregel vrijgesteld 

van btw. De EU-lidstaten hebben echter de mogelijkheid 

om deze vrijstelling voor de verhuur van onroerende zaken 

niet toe te passen. Duitsland heeft (evenals Nederland) 

van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Hierdoor zal de 

Uitgevende Instelling de in Duitsland gelegen onroerende 

zaken onder voorwaarden belast met btw verhuren. 

De Uitgevende Instelling zal indien mogelijk met haar 

huurders opteren voor belaste verhuur, waardoor de 

vrijstelling buiten toepassing blijft. Men kan uitdrukkelijk 

slechts opteren indien de huurder omzetbelastingplichtig 

ondernemingsactiviteiten uitoefent. Door te opteren voor 

belaste verhuur, kan in beginsel de Duitse omzetbelasting 

op de toerekenbare exploitatiekosten en investeringen als 

voorbelasting in aftrek worden gebracht. Een optie voor 

belaste verhuur is niet mogelijk als in Duitsland gelegen 

onroerend goed verhuurd wordt aan particuliere huurders 

c.q. huurders die niet aan de overige daartoe gestelde 

eisen voldoen.

6.2  Fiscale aspecten ten aanzien van de 

Obligatiehouder

Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over de 

Nederlandse fiscale gevolgen voor in Nederland 

woonachtige natuurlijke personen en in Nederland 

gevestigde en aan de Nederlandse vennootschaps-

belasting onderworpen rechtspersonen die beleggen in 

de Obligatie. Obligatiehouders wordt aangeraden een 

belastingadviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen 

van de investering in de Obligatie. 

6.2.1 Voorbehoud

Dit hoofdstuk is opgesteld uitgaande van de fiscale wet- 

en regelgeving en jurisprudentie die van kracht zijn op het 

moment van publicatie van het Investeringsmemorandum.   

In zijn algemeenheid geldt dat het belastingregime kan 
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Obligaties kunnen ten laste van de winst worden gebracht 

en, in voorkomende gevallen, worden verrekend met de 

winst over het voorafgaande boekjaar en de negen op 

het verliesjaar volgende boekjaren.

7. INFORMATIEVERSTREKKING

Op het kantooradres van SynCapital Partners B.V. liggen 

de volgende documenten ter inzage:

•  De statuten van SynCapital Residential Investments 

Plettenberg B.V.;

• De jaarrekeningen van SynCapital Residential 

Investments Plettenberg B.V. 

Indien gewenst, kan een afschrift van deze documenten worden 

toegezonden. Aan het verstrekken van deze gegevens zijn 

in beginsel geen kosten verbonden. Indien de Uitgevende 

Instelling naar redelijkheid genoodzaakt is om kosten in 

rekening te brengen, bedragen deze kosten ten hoogste de 

kostprijs. 

Het kantooradres van de Uitgevende Instelling is: 

Hogehilweg 5, 1101 CA Amsterdam (tel.: 088 770 97 77). 

8. RISICOFACTOREN

Beleggen in een obligatie brengt risico’s met zich mee. 

Deze risico’s kunnen worden onderverdeeld in risico’s die 

rechtstreeks verband houden met het feit dat wordt belegd 

in deze Obligatie en risico’s die verband houden met het 

feit dat de Uitgevende Instelling de Vastgoedportefeuille 

exploiteert. Risico’s die rechtstreeks verband houden met 

het feit dat wordt belegd in deze Obligatie zijn onder 

andere het aflossingsrisico, het rentebetalingsrisico, het 

wetgevingsrisico, het risico van beperkte verhandelbaarheid 

en het waarderisico bij tussentijdse verkoop. Risico’s die 

verband houden met het feit dat de Uitgevende Instelling 

een vastgoedportefeuille exploiteert zijn onder andere 

het markt- en exploitatierisico, het debiteurenrisico, het 

restwaarderisico, het onderhoudsrisico, het wetgevingsrisico, 

het managementrisico en het directierisico. 

8.1 Risico’s Obligatielening

8.1.1. Aflossingsrisico

Behoudens verlenging wordt de Obligatielening na een 

periode van uiterlijk zeven jaar afgelost. Hiertoe zal de 

Vastgoedportefeuille worden verkocht. Het kan door 

Vanaf 2017 geldt dat het forfaitair rendement bij een 

vermogen tot € 75.000 op 2,9%, tussen € 75.000 en 

€ 975.000 op 4,7%, en vanaf een vermogen van € 975.000 

op 5,5% zal worden vastgesteld, waardoor onder een 

gelijkblijvend belastingtarief van 30%, het effectieve 

tarief progressief zal worden vastgesteld. Winst uit 

onderneming/resultaat uit overige werkzaamheden (box 1)

Obligaties die behoren tot het ondernemingsvermogen 

van een Obligatiehouder of tot het vermogen van een 

‘overige werkzaamheid’ behoren tot box 1. Genoten rente 

en winstdelingen worden dan belast tegen een progressief 

tarief oplopend tot 52%. Eventuele verliezen uit de 

Obligaties kunnen ten laste van de winst of het resultaat 

worden gebracht en, indien nodig, worden verrekend met 

winsten over de drie voorafgaande kalenderjaren en de 

negen op het verliesjaar volgende kalenderjaren.

6.2.2.2 Schenk- en erfbelasting

In geval van overlijden van een Obligatiehouder of 

bij schenking van de Obligaties is over de waarde in 

het economisch verkeer van de verkregen Obligaties 

erf- respectievelijk schenkbelasting verschuldigd. Het 

toepasselijke belastingtarief, dat varieert van 10% tot 40% 

(2016), is mede afhankelijk van de mate van verwantschap 

met de overledene of schenker. De mate van verwantschap 

is tevens relevant voor de toepassing van een vrijstelling.

6.2.3 Lichamen

6.2.3.1 Vennootschapsbelasting

Bij een in Nederland gevestigd lichaam dat aan 

de vennootschapsbelasting is onderworpen en dat 

Obligaties houdt (en niet de status bezit van Fiscale 

Beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 Wet 

vennootschapsbelasting 1969), zullen de genoten 

rente inkomsten en winstdeling uit en gerealiseerde 

vermogenswinsten op de Obligaties tot de belastbare 

winst behoren. De winst tot en met € 200.000 wordt 

belast tegen een tarief van 20% en het meerdere tegen 

een tarief van 25% (2016). Eventuele verliezen uit de 
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belang de inschatting op het verkoopmoment van de 

capaciteit van de Uitgevende Instelling om aan haar rente- en 

aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen, de rentestand 

op dat moment en de verwachtingen daaromtrent. De 

verkoopprijs van de Obligatie kan bij verkoop onder de 

Nominale Waarde liggen, met als gevolg dat bij tussentijdse 

verkoop een verlies wordt gerealiseerd.

8.2  Risico’s betreffende de exploitatie van de 

Vastgoedportefeuille

8.2.1. Markt- en exploitatierisico

Dit is het risico dat vanwege marktomstandigheden minder 

dan de geprognosticeerde huuropbrengsten worden 

gerealiseerd en/of de Vastgoedportefeuille voor minder 

dan de geprognosticeerde verkoopopbrengst wordt 

verkocht. Voorts kunnen de lasten van de exploitatie van de 

Vastgoedportefeuille wegens marktomstandigheden hoger 

uitvallen dan geprognosticeerd. Indien de opbrengsten 

gedurende een langere periode lager zijn dan de lasten, 

kan het voorkomen dat de Uitgevende Instelling niet langer 

aan alle verplichtingen kan voldoen.

8.2.2. Debiteurenrisico

Het debiteurenrisico betreft het risico dat de huurders of 

andere debiteuren niet of niet tijdig aan hun verplichtingen 

kunnen voldoen of hun overeenkomsten niet kunnen 

nakomen als gevolg waarvan de Uitgevende Instelling 

mogelijk niet langer aan alle verplichtingen kan voldoen.

8.2.3. Restwaarderisico

Het restwaarderisico is het risico dat de waarde van de 

Vastgoedportefeuille bij vervreemding lager is dan de 

verwervingskosten. Bij verkoop van de Vastgoedportefeuille 

zou de verkoopprijs in theorie en uitgaande van een 

neutrale afschrijving op de Vastgoedportefeuille en dito 

kasstroom, en bij normale omstandigheden teneinde 

aflossing van de Obligatielening te dekken in beginsel 

tenminste ongeveer gelijk moeten zijn aan de investering in 

de Vastgoedportefeuille. Een lagere verkoopopbrengst heeft 

een nadelig effect op het vermogen van de Uitgevende 

Instelling. Het kan er in het meest ongunstige geval toe 

leiden dat de Uitgevende Instelling al dan niet geheel in staat 

is om aan haar rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen.

8.2.4. Onderhoudsrisico

Voor de Vastgoedportefeuille wordt jaarlijks een percentage 

van de huuropbrengsten gereserveerd voor onderhoud. 

Indien de onderhoudskosten lager zijn dan begroot, 

heeft dit een positief effect op de winstdeling. Als de 

meerdere factoren voorkomen dat de Uitgevende Instelling 

niet of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen kan voldoen. 

Onder deze factoren vallen onder meer een laag of negatief 

verkoopresultaat van de Vastgoedportefeuille, het uitstel 

van de verkoop van de Vastgoedportefeuille wegens 

slechte marktomstandigheden, of andere omstandigheden, 

waaronder de financiële positie van de Uitgevende 

Instelling niet toereikend is om aan haar verplichtingen te 

kunnen voldoen. 

8.1.2. Rentebetalingsrisico

Gedurende de looptijd dragen de Obligaties een vaste rente 

en een winstdelende rente. De rentebetalingsverplichting 

rust op de Uitgevende Instelling. De rente wordt voldaan uit 

de opbrengsten van de exploitatie en het verkoopresultaat 

van de Vastgoedportefeuille. Vanwege het gelopen 

ondernemersrisico kan het voorkomen dat de Uitgevende 

Instelling niet in staat is om aan de rentebetalingsverplichting 

(of een deel daarvan) te voldoen. 

8.1.3. Wetgevingsrisico

Een onzekere factor is de invloed van politiek, regelgeving 

en rechtspraak. Wijziging van (fiscale) wetgeving kan 

nadelige effecten hebben op de fiscale beoordeling van 

de Obligatie door het gewijzigde (belasting)regime of 

op de positie van de Obligatiehouder ten opzichte van 

overige crediteuren of SynCapital Residential Investments 

Plettenberg B.V., waardoor bijvoorbeeld de verhaalspositie 

van de Obligatiehouder zou kunnen worden verzwakt. 

8.1.4. Risico van beperkte verhandelbaarheid

De Obligaties zijn niet verhandelbaar via een 

gereglementeerde beurs en/of markt. De Obligaties 

kunnen wel aan derden ter koop worden aangeboden. 

Echter, de groep van potentiële kopers van deze Obligaties 

kan beperkt zijn. Daardoor is het mogelijk dat, indien 

Obligatiehouders de door hen gehouden Obligaties op 

enig moment willen verkopen, zij dit niet op het door hen 

gewenste moment kunnen doen en/of niet de door hen 

gewenste prijs kunnen effectueren.

8.1.15 Waarderisico bij tussentijdse verkoop

De verkoopprijs van de Obligatie kan bij tussentijdse 

verkoop lager zijn dan de Nominale Waarde. Deze 

verkoopprijs wordt bepaald door vraag en aanbod op een 

imperfecte markt (zie ook de voorgaande alinea, bij het 

risico van beperkte verhandelbaarheid).

De verkoopprijs wordt bepaald door een veelheid van 

factoren. Daaronder zijn voor de Obligaties van specifiek 
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vergunning. Dit verbod is echter niet van toepassing indien 

het aantrekken van de opvorderbare gelden het gevolg is 

van het aanbieden van effecten in overeenstemming met 

het in hoofdstuk 5.1 Wft bepaalde. De Obligaties worden 

in overeenstemming met Hoofdstuk 5.1 aangeboden. 

9.1.2.  Vrijstelling goedkeuring van het Investerings-

memorandum door de AFM

Het is op grond van artikel 5:2 Wft verboden om 

effecten aan het publiek aan te bieden zonder dat 

het Investeringsmemorandum is goedgekeurd door 

de AFM. Op grond van artikel 53, tweede lid van de 

Vrijstellingsregeling Wft, is een aanbieding van effecten 

binnen de Europese Economische Ruimte (EER) met een 

maximale tegenwaarde van € 2.500.000 over een periode 

van twaalf maanden vrijgesteld van de verbodsbepaling van 

artikel 5:2 Wft. Het Investeringsmemorandum is derhalve 

niet aan de goedkeuring van de AFM onderworpen.

9.1.3. Geen beleggingsinstelling

Het is op grond van artikel 2:65 Wft verboden om rechten 

van deelneming in een beleggingsinstelling aan te bieden 

zonder een daartoe verstrekte vergunning van de AFM. De 

Uitgevende Instelling haalt geen kapitaal op bij een reeks 

beleggers in de zin van artikel 4 (1)(a)(i) van de Richtlijn 

2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 

juni 2011 en kwalificeert niet als een beleggingsinstelling 

in de zin van artikel 1:1 Wft. De Uitgevende Instelling staat 

derhalve niet onder toezicht van de AFM.

onderhoudskosten hoger zijn dan begroot, heeft dit een 

nadelig effect op de winstdeling. Onder omstandigheden 

kan het voorkomen dat de Uitgevende Instelling de 

verplichtingen uit hoofde van de vaste rente en de aflossing 

niet kan nakomen. 

8.2.5. Wetgevingsrisico

Een onzekere factor is de invloed van politiek, regelgeving 

en rechtspraak. De wijzigingen van fiscale wetgeving 

kunnen invloed hebben op het resultaat van de Uitgevende 

Instelling. Hoewel er momenteel geen ingrijpende 

wijzigingen worden verwacht, is het niet uit te sluiten dat 

de wetgeving de komende jaren zal worden gewijzigd. 

Wijziging van wetgeving kan een nadelig effect hebben op 

de waarde van de Vastgoedportefeuille en daardoor op de 

vermogenspositie van SynCapital Residential Investments 

Plettenberg B.V.

8.2.6. Directierisico

Het succes van de onderneming van de Uitgevende 

Instelling is in belangrijke mate afhankelijk van de 

deskundigheid van en continuïteit binnen de Directie. 

Hoewel de Directie zelf zorg dient te dragen voor 

continuïteit en professionaliteit, zijn wijzigingen in de 

Directie niet uitgesloten. 

8.2.7. Niet-verzekerbare risico’s

Alle vastgoedobjecten worden verzekerd met een 

uitgebreid pakket aan verzekeringen. Bepaalde risico’s zijn 

echter niet of moeilijk verzekerbaar, zoals natuurrampen, 

terreuraanslagen en oorlogen. 

8.3 Aansprakelijkheid Obligatiehouders

De Obligatiehouders kunnen niet aansprakelijk worden 

gesteld voor schulden van de Uitgevende Instelling. 

De Obligatiehouder kan derhalve maximaal het op de 

Obligatie(s) gestorte bedrag verliezen.

9. TOEZICHTSRECHTELIJKE ASPECTEN
 
9.1 Wet op het financieel toezicht

9.1.1.  Vrijstelling verbod op aantrekken opvorderbare 

gelden

De aanbieding en uitgifte van Obligaties kwalificeert als 

het aantrekken van opvorderbare gelden van het publiek 

als bedoeld in artikel 3:5 lid 1 Wft. Het aantrekken van 

opvorderbare gelden van het publiek is verboden zonder 

een daartoe door de Nederlandsche Bank verstrekte 
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10. VERKLARENDE BEGRIPPEN EN DEFINITIES

In dit Investeringsmemorandum wordt verstaan onder:

AFM:  de Stichting Autoriteit Financiële Markten;

Aandeelhouder:  de aandeelhouder van SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V., zijnde 

SynCapital Partners B.V.; 

Directie:  de directie van de Uitgevende Instelling op de datum van het Investeringsmemorandum, 

bestaande uit SynCapital Partners B.V.;

Initiële kosten:  oprichtingskosten, kosten van juridische en fiscale adviseurs en marketingkosten;

Investeringsmemorandum:  dit Investeringsmemorandum, inclusief alle bijlagen;

Liquiditeitsreserve:  de reserve, waarvan de grootte wordt bepaald door de Directie, en die wordt 

aangehouden gedurende de exploitatie van de Vastgoedportefeuille ten behoeve van 

voorziene en/of onvoorziene uitgaven;

Nominale Waarde:  de nominale waarde per Obligatie bij uitgifte, zijnde € 30.000, verminderd met 

eventuele aflossingen;

Obligatie(s):  de door de Uitgevende Instelling uit te geven obligaties, onder de voorwaarden zoals 

opgenomen in de Obligatievoorwaarden (bijlage 1);

Obligatielening:  de door de Uitgevende Instelling onder de voorwaarden zoals opgenomen in de 

Obligatievoorwaarden uit te geven obligatielening, verminderd met eventuele 

aflossingen;

Obligatiehouder(s): de houder van een Obligatie;

Obligatiehoudersregister:  het register waarin de gegevens van de Obligatiehouders worden geregistreerd en 

bijgehouden en dat van tijd tot tijd wordt bijgewerkt door SynCapital Residential 

Investments Plettenberg B.V.;

Obligatievoorwaarden:  de akte waarin de voorwaarden van de Obligatie zijn opgenomen, welke akte is gehecht 

aan dit Investeringsmemorandum als bijlage 1;

Resultaat:  het resultaat zoals dit blijkt uit de jaarrekening van SynCapital Residential Investments 

Plettenberg B.V.;

Sluitingsdatum:  de datum waarop op alle Obligaties zijn ingeschreven;

Statuten:  de statuten van SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V., gehecht aan dit 

Investeringsmemorandum als bijlage 2;

Uitgevende Instelling:  SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V.;

Uitgifte:  de uitgifte en plaatsing van de Obligatielening, zoals beschreven in het 

Investeringsmemorandum;

Uitgifteprijs:  de uitgifteprijs per Obligatie, zijnde € 30.000;

Vastgoedportefeuille:  de te verwerven vastgoedportefeuille als omschreven in Paragraaf 3.3 van het 

Investeringsmemorandum;

Website:  de website van SynCapital Partners B.V.: www.syncapital.nl; 

Wft:  de Wet op het financieel toezicht.
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toename van het eigen vermogen na verkoop van het onderliggende vastgoed. Hoe hoger 

de gerealiseerde verkoopprijs, hoe hoger uw rendement en onze beloning. Zodoende bent u 

ervan verzekerd dat wij veel vertrouwen hebben in de aangekochte beleggingen. Daarnaast 

lopen uw en onze belangen parallel aan elkaar tot het moment van de verkoop. 
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