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BELEGGEN IN EEN
GESPREIDE SUPERMARKT-
PORTEFEUILLE

-

VERWACHT GEMIDDELD 

CONTANT RENDEMENT

 8,1%

MEER DAN 67.000 M2

VLOEROPPERVLAKTE

HUURDERS O.A. ALBERT HEIJN, DIRK, JUMBO

BELEGGEN IN
30 SUPERMARKTEN

BEZETTINGSGRAAD CA. 99%



Het Super Winkel Fonds van Annexum heeft een 
historie vanaf 2008 met een stabiel direct beleggings-
resultaat. In 2016 vond een emissie plaats. Met de
opbrengst van deze emissie zijn onder andere 
3 nieuwe supermarktlocaties aangekocht en een 
aantal supermarktlocaties verbouwd of uitgebreid.
Het Super Winkel Fonds kent geen specifieke loop-
tijd. Het fonds streeft er naar een optimale spreiding 
te realiseren ten behoeve van het risicoperspectief en
een goede verhandelbaarheid te bieden. Dit doet het 
Super Winkel Fonds onder andere via emissies. De 
huidige marktomstandigheden zijn zodanig goed dat 
er gunstige acquisities kunnen worden gedaan ten 
behoeve van de doelstelling. Dat biedt het fonds de 
mogelijkheid om, na deze emissie, weer een aantal 
supermarkten aan te kopen.

EMISSIE 
SUPER WINKEL 
FONDS 2017

 Kenmerken
 Super Winkel Fonds 
 Peildatum 1 juni 2017

•  Meer dan 67.000 m2 vloeroppervlakte

•  23 solitaire supermarkten en 7 supermarkten in 

 6 wijkwinkelcentra

•  Huuropbrengst ca. € 11,2 miljoen per jaar

•  Bezettingsgraad ca. 99%

•  Gemiddelde resterende looptijd huurcontracten 5,6 jaar

•  Huurders o.a. Albert Heijn, Plus, Jumbo, Aldi, Dirk, Lidl

•  Waarde vastgoed € 148,2 miljoen

•  Financiering € 92,7 miljoen 

•  Gemiddelde gewogen rente 1,89% per jaar. Resterende  

 rentevaste periode 4 jaar. Verlengingsoptie lening 2 jaar.

•  Loan to Value: 62,6%

•  Verwacht gemiddeld direct beleggingsrendement   

 10,3%* waarvan 8,1%* contant rendement

•  Uitkering 2x per jaar

* gemiddeld enkelvoudig rendement over 5 jaar

Dirk van den Broek- Utrecht Plus - Pernis Albert Heijn - Utrecht
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SUPER WINKEL FONDS

Supermarkten in Nederland 
Supermarktketens zijn over het algemeen grotere solvabele 
partijen. Ahold is met Albert Heijn nog steeds marktleider 
en heeft totaal 955 vestigingen in Nederland (35,2% van het 
marktaandeel). De Superunie is verdeeld over verschillende 
supermarktketens, maar werkt samen als één inkooporgani-
satie. Onder andere ketens als Plus, Nettorama, Hoogvliet, 
Vomar, Jan Linders, Deen, Dirk van de Broek, Spar, Poiesz, 
Boni en Coop zijn hierin vertegenwoordigd.1

Trends en ontwikkelingen bij supermarkten 
Van de consumentenbestedingen van ca. € 90 miljard per 
jaar wordt ongeveer € 35 miljard 2 uitgegeven in supermarkten. 
Deze omzet stijgt voor het derde jaar op rij. Maar door de ver-
anderende levensstijl van consumenten moeten supermarkten 
zich wel steeds blijven ontwikkelen. De omvang van online 
verkoop stijgt maar dit betekent voor de behoefte aan fysieke 
supermarkten niet zo heel veel. Op de locaties van de 
supermarkten heeft het wel invloed; ketens passen zich aan 
de locatie aan met verschillende types winkels. Ook het aantal 
supermarkten in wijk- en buurtwinkelcentra is gegroeid. 
Verder zien we de volgende trends.3

• Verduurzaming van de voedselketen: biologisch, vermin-
dering afval, regionale producten;

• Voedselveiligheid, gemak en gezondheid: ontzorgen van 
de consument, bewuste voeding;

• Toepassing van nieuwe technologieën: gebruik van data, 
kassaloze supermarkten, transparantie;

• Opkomst online, thuisbezorgformules en maaltijdboxen;
• Meer vers, meer beleving en meer vakpersoneel;
• Nieuwe concepten: eten wordt vers bereid, mogelijkheid 

tot ter plaatse nuttigen van maaltijden.

1: bron: Distrifood.nl
2: bron: GfK.nl
3: bron: www.rabobank.nl, www.distrifood.nl, insights.abnamro.nl

Super Winkel Fonds - fonds met track record
Het Super Winkel Fonds bestaat sinds 2008 en is een naam-
loze vennootschap en een beleggingsmaatschappij met ver-
anderlijk kapitaal naar Nederlands recht. De doelstelling van 
het Super Winkel Fonds is het beleggen van haar vermogen in 
onroerende zaken in Nederland conform haar beleggingsbe-
leid, zodanig dat de risico’s daarvan zoveel mogelijk worden 
gespreid. 

Direct beleggingsresultaat per certificaat 
Het beleggingsresultaat per certificaat is het beleggings-
resultaat van het betreffende jaar gedeeld door het aantal 
certificaten aan het begin van het betreffende jaar. 

Beleggingsbeleid
Het Super Winkel Fonds zal in beginsel volledig in vastgoed 
beleggen. Eventuele uitbreiding van de portefeuille dient te 
bestaan uit:
• Supermarktvastgoed en/of
• Winkelcentra of winkelstrips waarin tenminste een 

supermarkt is of wordt gevestigd en waarvan tenminste 
60% van de huuropbrengst afkomstig is van de super-
markt(en).

Direct beleggingsresultaat per certificaat in e per jaar
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•  Deelname vanaf 300 certificaten
•  Uitgifteprijs per certificaat: € 33,98*
•  Emissiekosten: 2%
*  Uitgifteprijs tot en met 29 september 16.00 uur. 
 Uitgifteprijs wijzigt iedere 1e werkdag van de maand. 

DEELNEMEN EMISSIE
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Huurinkomsten naar functie
% van de totale huurinkomsten

Parkeren 6,3%

Kantoor 0,4%

Elektronica 6,3 %

Overige winkels 15,8%

Supermarkten 71,2%

Vastgoedportefeuille per 1 juni 2017

Bezetting
Per 1 juni 2017 is 724 m² niet verhuurd. Hiermee is de gemid-
delde bezetting ten opzichte van eind 2016 licht gestegen van 
98,8% naar 98,9%. Dit wordt met name veroorzaakt door de 
aankoop van 3 nieuwe objecten, die volledig zijn verhuurd. 

Huurinkomsten
De jaarlijkse huurinkomsten (per 01-06-2017) zijn circa 
€ 11.2 miljoen waarvan 71,2% afkomstig van supermarkten. 
 De gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten 
bedraagt per 1 juni 2017 5,6 jaar.

Albert Heijn - Amsterdam Plus - Amersfoort Albert Heijn - Leerdam

Het Super Winkel Fonds is ontwikkeld en wordt beheerd 
door Annexum, aanbieder van vastgoedbeleggingsfondsen 

voor particuliere beleggers. Bij de fondsbeheerder is bijzonder veel 
kennis van supermarktvastgoed aanwezig. 

Object Type Huurder m2

Nassaulaan, Harderwijk Supermarkt Jumbo 1.310

Marktplein, Borne Supermarkt Albert Heijn 1.197

Torenweidelaan, Oostburg Supermarkt Albert Heijn 2.510

Voorthuizerstraat, Putten Supermarkt Albert Heijn 1.469

Bellamystraat/Alvarezlaan, Terneuzen Supermarkt Albert Heijn 2.615

Hondsrug, Utrecht Supermarkt Albert Heijn 1.592

Vlietskant, Leerdam Supermarkt Albert Heijn 1.734

Parkstraat, Neunen Supermarkt Albert Heijn 1.840

De Smidse, Moordrecht Supermarkt Albert Heijn, Aldi 2.433

Arnhemseweg, Amersfoort Supermarkt Plus 2.446

Dwarswyk, Drachten Wijkwinkelcentrum Poiesz/Albert Heijn 4.170

Overtoom, Amsterdam Supermarkt Albert Heijn 1.321

Vincent van Goghstraat, Nuenen Supermarkt Jan Linders 1.501

Molenstraat, Zevenbergen Supermarkt Albert Heijn 2.636

Maria Gorettiplein, Kerkrade Supermarkt Plus/Aldi 2.457

Zandvoortselaan, Heemstede* Supermarkt Albert Heijn 2.044

Prins Bernhardweg, Lochem Supermarkt Albert Heijn 1.600

Maagjesbolwerk, Zwolle Retail/parking/office Media Markt, Q-park 8.961

Parijsplein, Den Haag Wijkwinkelcentrum Lidl/Albert Heijn 5.026

Gagelhof, Utrecht Wijkwinkelcentrum Dirk 4.134

Carboonplein, Kerkrade Wijkwinkelcentrum Albert Heijn 3.179

Venne/Vissersdijk, Winschoten Retail Diverse winkels 649

G.A.Soetemanweg, Pernis Supermarkt Plus 1.180

Huis te Veldelaan, Maasland Supermarkt Albert Heijn 2.417

Pastoor Huijbenplein, Panningen Winkelstrip Lidl 1.775

De Amer, Tilburg Supermarkt Jumbo 1.826

Gedempte Biersloot, Vlaardingen Supermarkt Dirk 1.549

Broederenplein, Deventer Supermarkt Dirk 1.810

67.381

* Verkocht: geleverd aan koper per 29 september 2017
Gekocht: Schubertplein, Apeldoorn (betreft een Jumbo supermarkt)
wordt geleverd per 29 september 2017.

www.superwinkelfonds.nl
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Over Annexum
Het Super Winkel Fonds is ontwikkeld en wordt beheerd door 
Annexum. Annexum is gespecialiseerd in het structureren, 
plaatsen en beheren van vastgoedbeleggingsproducten voor 
de particuliere en institutionele markt. Annexum bestaat sinds 
2000 en is met €800 miljoen onder beheer een voortrekker 
in het transparant maken van beleggingsproducten voor de 
particuliere belegger. Annexum is gehuisvest in het World Trade 
Center te Amsterdam.

Op 13 februari 2006 is door de AFM een vergunning verleend 
aan Annexum als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. Deze 
vergunning heeft betrekking op het beheer van beleggingsin-
stellingen.

Risico’s
Beleggen in Super Winkel Fonds brengt risico’s met zich 
mee die voortvloeien uit de beleggingsportefeuille en uit de 
fondsstructuur. Deze risico’s kunnen tot gevolg hebben dat 
het verwachte rendement niet wordt behaald of de waarde 
van de belegging kan dalen, in het ergste geval tot nihil. 
De voornaamste risico’s zijn: het marktrisico, het risico met
betrekking tot de beperkte verhandelbaarheid van de certificaten, 
risico met betrekking tot de vergunningsvereisten NPEX, risico 
stockdividend, rendementsrisico, financierings- en renterisico, 
verhuur- en leegstandrisico, fiscaal risico, inflatierisico, risico’s 
samenhangend met de beheerder, concentratierisico, risico 
op huurprijsherziening, risico mutaties beleggingsportefeuille,
risico op onvoldoende belangstelling van de emissie,
liquiditeitsrisico, tegenpartij risico, wet- en regelgeving risico 
en algemeen vastgoedrisico. De voornaamste risico’s die 
specifiek betrekking hebben op de supermarktbeleggingen 
van het fonds: risico op verkleining verzorgingsgebied super-
markt, verminderde concurrentie vraagzijde verhuurmarkt 
door consolidatie supermarktbranche, risico ongeschiktheid 
portfolio door schaalvergroting en risico op bestemmingsplan-
wijzigingen. Gezien de onbepaalde looptijd van het fonds 
wordt gewezen op het risico dat de certificaten beperkt ver-
handelbaar zijn en Super Winkel Fonds niet verplicht is tot het 
inkopen van certificaten. Beleggers die deelname in het fonds 
overwegen wordt geadviseerd kennis te nemen van deze 
risico’s, die in het prospectus uitgebreid worden beschreven.

SUPERMARKTEN.
DE VASTGOED ‘DIAMANTJES’
Wie zijn je huurders? Het is één van de belangrijkste 
vragen voor elke vastgoedbeheerder en belegger. 
Voor het Super Winkel Fonds durf ik te beweren dat het 
de beste huurders zijn die er bestaan. Ondernemingen 
die het goed doen. Bovendien zijn supermarktbedrijven 
de categorie huurders die ook nog eens de zekerheid 
zoeken van langere contracten. Logisch, supermarkten 
zijn ingeweven in de plek waar ze staan. Ze zijn deel van 
wonen, werken en het dagelijkse leven van miljoenen 
mensen. Een zekere investering voor iedereen.

Huib Boissevain
Directeur en oprichter van Annexum
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ANNEXUM
Strawinskylaan 485

(World Trade Center, G-Toren)
1077 XX  Amsterdam

Telefoon: 020 572 01 01
Fax: 020 572 01 02
info@annexum.nl
www.annexum.nl

De in deze brochure opgenomen informatie is gebaseerd op de situatie op 24-08-2017 en kan aan verandering onderhevig zijn. Aan deze brochure 
kunnen geen rechten worden ontleend. Deze brochure bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet volledig de belegging 
beschrijven. Alleen de inhoud van het prospectus d.d. 24-08-2017 is bindend. Hierin worden zowel de kansen als de risico’s uitgebreid beschreven. 
Het prospectus kan worden gedownload via www.annexum.nl. De beheerder van de beleggingsinstelling Super Winkel Fonds N.V., Annexum Beheer 
B.V., is opgenomen in het register van de AFM.

Voor deze emissie is een prospectus beschikbaar. 
Download deze via www.superwinkelfonds.nl 

of laat een exemplaar toesturen.


