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Geïnteresseerde beleggers worden er uitdrukkelijk op gewezen dat deze beleggingsbrochure niet volledig is en niet alle informatie 
bevat die van belang is om een afgewogen oordeel te vormen over het aanbod tot deelname aan IMMO Huurwoningfonds Neder-
land. 

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

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

Holland Immo Group BV
Flight Forum 154
Postbus 8734
5605 LS Eindhoven
Tel.:  +31 (0)40 235 26 35
Fax:  +31 (0)40 235 26 36
E-mail:   info@hollandimmogroup.nl
Website:  www.hollandimmogroup.nl

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

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

Eindhoven, mei 2017, Holland Immo Group BV

BELANGRIJKE INFORMATIE
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Tomadohuis in Dordrecht
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IMMO Huurwoningfonds Nederland zal beleggen in een vijftal 
appartementencomplexen in de steden Dordrecht, Rotterdam, 
Zoetermeer en Arnhem. Alle genoemde Objecten betreffen 
binnenstedelijk gelegen, voormalige kantoorgebouwen die in 
2016 zijn herontwikkeld en getransformeerd tot appartemen-
tencomplexen met in totaal 375 appartementen, 2 commer- 
ciële ruimten en 403 parkeerplaatsen. Deze zijn gelegen in een 
aantrekkelijke woonomgeving in de nabijheid van winkels en 
openbaar vervoer.

De portefeuille bestaat uit de volgende appartementencom-
plexen:

 » Het Tomadohuis, gelegen aan de Stationsweg/Burgemeester 
de Raadtsingel te Dordrecht, bestaande uit 54 appartemen-
ten met 51 parkeerplaatsen op eigen terrein, alsmede twee 
commerciële ruimten, opgeleverd in Q2 2016 – Q4 2016;

 » De Prins, gelegen aan de Prinsenlaan te Rotterdam bestaan-
de uit 75 appartementen met 85 parkeerplaatsen op eigen 
terrein, opgeleverd in Q4 2015 – Q2 2016;

 » De Baron, gelegen aan de Bredewater te Zoetermeer, be-
staande uit 75 appartementen met 96 parkeerplaatsen op 
eigen terrein, opgeleverd in Q4 2016;

 » De Graaf, gelegen aan Singravenlaan/Lange Water te Arn-
hem, bestaande uit 72 appartementen en 72 parkeerplaat-
sen op eigen terrein, opgeleverd in Q1 2016 - Q2 2016;

 » De Gravin, gelegen aan de IJssellaan te Arnhem, bestaande 
uit 99 appartementen met 99 parkeerplaatsen op eigen ter-
rein, opgeleverd in Q1 2017.

Het Fonds is een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op 
het financieel toezicht (Wft) en heeft de vorm van een transpa-
rant fonds voor gemene rekening. Het Fonds is een contractue-
le regeling tussen Holland Immo Group Beheer BV in haar hoe-
danigheid als Beheerder, Stichting IMMO Huurwoningfonds 
Nederland in haar hoedanigheid als juridisch eigenaar van de 
Objecten en elk van de Participanten afzonderlijk.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de Beheerder 
een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsin-
stellingen als bedoeld in artikel 2:65 sub a Wft.

Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de in deze beleg-
gingsbrochure gebruikte woorden en uitdrukkingen die met 
een hoofdletter zijn geschreven, de betekenis die daaraan in het 
Prospectus hoofdstuk 4 (Definities) is toegekend.

1. INLEIDING

Kenmerken van het Fonds:
 » Deelname vanaf      € 10.000 (exclusief Emissiekosten)

 » Verwacht gemiddeld Exploitatierendement  7,2%1 op jaarbasis

 » Verwacht gemiddeld Direct Rendement   5,5%1 per jaar (ná aflossing)

 » Verwacht gemiddeld Totaalrendement   8,5%1 op jaarbasis

 » Uitkering     per kwartaal

 » Verwachte looptijd     7-10 jaar

 » Totale fondsinvestering    € 53.500.000

 » Eigen vermogen (inleg Participanten)     € 23.000.000

 » Hypothecaire financiering    € 30.500.000

 » Rentevastperiode hypotheek    7 jaar

 » Hypotheekrente jaar 1 t/m 7    1,77% per jaar

 » Hypotheekrente jaar 8 t/m 10    verwacht: 4,00% per jaar

 » Jaarlijkse aflossing hypotheek    1,25% van de hoofdsom

1  Enkelvoudige rendementen op jaarbasis. Omdat de waarde van de beleggingen zowel kan stijgen als dalen, bestaat het risico dat beleggers 
minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per Participatie 
(exclusief Emissiekosten) gedurende een veronderstelde looptijd van het Fonds van 10 jaar.
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De Prins in Rotterdam
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2.1	 Samenvatting

De Nederlandse woningmarkt is volop in beweging. De vraag 
naar betaalbare huurwoningen groeit harder dan het aanbod.2  
Er is tientallen jaren veel te weinig geïnvesteerd in de betaalba-
re huursector. In internationaal opzicht wordt de Nederlandse 
woningmarkt gekenmerkt door een relatief groot aandeel van 
de koopsector. Er is echter een verschuiving aan het optreden, 
waarbij het aandeel van huurwoningen voor de professionele 
beleggingsmarkt steeds groter wordt.3 Dit is mede ingezet door 
een politieke wens. De Minister stuurt op meer marktwerking 
en laat ruimte voor extra huurverhogingen voor scheefwoners 
in het gereguleerde segment.4 De markt voor huurwoningen 
wordt hierdoor naar de mening van de Beheerder steeds meer 
volwassen. Dit wordt verder aangewakkerd door de huidige 
gunstige marktomstandigheden. Dit heeft ermee te maken dat 
de vooruitzichten van de economie in Nederland goed zijn. 

Het land komt sterker uit de crisis en laat positieve economi-
sche groeicijfers zien. Dit wordt gedreven door aantrekkende 
bestedingen, een afnemende werkloosheid en een herstel van 
het consumentenvertrouwen.5 

Daarnaast staat de rente momenteel laag, hetgeen tot een al-
gehele aantrekkende woningmarkt leidt. Specifieker voor het 
segment waarin belegd zal worden, namelijk betaalbare huur-
woningen, bestaat een additionele gebruikersvraag. Dit wordt 
ingezet door een groei van het aantal eenpersoonshuishou-
dens6 en veranderende woonvoorkeuren van jongeren.7 Naar 
verwachting wordt er de komende jaren veel bijgebouwd, maar 

dat zal onvoldoende zijn om de vraag bij te benen. Dit blijkt uit 
onderzoek van vastgoedadviseur Capital Value dat in samen-
werking met ABF Research is uitgevoerd.8  

Op basis van het bovenstaande is het naar de mening van de 
Beheerder een gunstig moment om te investeren in dit type 
huurwoningen. 

2.2	 De	Woningvoorraad
De samenstelling van de Nederlandse woningmarkt is aan het 
veranderen. Het eigendom van de Nederlandse woningen is 
traditioneel verdeeld in drie segmenten. In 2015 was de groep 
eigenaar-bewoners met 56,2% van de totale woningvoorraad 
de grootste groep eigenaren, gevolgd door de sociale woning-
bouwcorporaties met 29,8%. Overige eigenaren (waaronder 
bedrijven, particulieren en institutionele beleggers) bezaten 
12,7% van de totale woningvoorraad. Van de overige 1,2% is 
het eigendom onbekend.9 Echter, in de periode 2012-2015 is 
het eigendom van bewoners en van sociale woningbouwcorpo-
raties als aandeel van de totale voorraad gedaald ten gunste van 
de vrije sector huurwoningen.10

De oorzaak van het groeiend aandeel vrije markt huurwonin-
gen ligt in het begrenzen van de financieringsmogelijkheden van 
koopwoningen en in de aangescherpte taakstelling van sociale 
woningbouwverenigingen. De wetgever stimuleert sociale wo-
ningbouwverenigingen zich te concentreren op het huisvesten 
van huishoudens met lage inkomens.11 

 » Het betaalbare woningsegment voor (semi)starters kent een groot tekort

 » Beperkt leegstandsrisico in het betaalbare en middeldure woningsegment

 » Groeiend aantal één- en tweepersoonshuishoudens

2. DE WONINGMARKT IN NEDERLAND

2   CBRE, Global Major Report - Live Work Play: Millennials Myths and Realities, 14 november 2016.
3   Systeem woningvoorraad & monitor nieuwe woningen, 4 januari 2017.
4   Eerste Kamer der Staten-Generaal, Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (33.819).
5   Oxford Economics, Global Economic Indicators, 28 februari 2017.
6   CBS (StatLine), prognose intervallen personen in huishoudens; 2016-2020, 29 januari 2016.
7   CBRE, Global Major Report - Live Work Play: Millennials Myths and Realities, 14 november 2016.
8   Capital Value, persbericht 13 februari 2017.
9  CBS (Statline), Voorraad woningen, eigendom, type huurder, bewoning, regio, 13 februari 2017.
10  CBS (Statline), Voorraad woningen, eigendom, type huurder, bewoning, regio, 13 februari 2017.
11  Eerste Kamer der Staten-Generaal, Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (33.819).
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Afbeelding 1: Verdeling woningvoorraad naar eigenaar

Bron: CBS (Statline), Voorraad woningen, eigendom, type huurder, 
bewoning, regio, 13 februari 2017.

De verwachting is dat de verschuiving van het eigendom de ko-
mende jaren doorzet. Dit kan worden geconcludeerd op basis 
van het groeiend aantal bouwvergunningen voor huurwonin-
gen dat is toegekend aan bouwers voor de markt en andere 
particuliere bouwers. Dit aantal is sinds 2014 groter dan het 
aantal bouwvergunningen voor huurwoningen dat afgegeven is 
aan overheden of woningbouwcorporaties.12

In de grote steden is de dominantie van bouwers voor de 
markt en andere particuliere opdrachtgevers voor de huurwo- 
ningenmarkt het meest zichtbaar. In Amsterdam en Utrecht was 
in 2015 het aantal afgegeven bouwvergunningen voor huur-
woningen aan bouwers voor de markt en andere particuliere 
opdrachtgevers respectievelijk 2.290 en 1.456 versus respec-
tievelijk 2.319 en 1.184 voor woningen in de koopwoningen-
markt.13 Een afgegeven bouwvergunning kan voor één of meer-
dere nieuwbouw- of transformatiewoningen zijn.

Transformaties naar woningen
Woningen ontwikkeld door transformatie van bestaande gebou-
wen met een oorspronkelijk andere functie worden een steeds 
groter onderdeel van de woningvoorraad. In de periode 2011 
- 2015 zijn bijna 26.000 woningen ontstaan door transforma-
tie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, fabriekspanden 
of winkels. Na Amsterdam vonden de meeste transformaties 
plaats in Eindhoven.14 In 2015 kwamen ruim 8.000 woningen 
op de markt door transformatie van onder andere kantoren of 
fabrieken. Dat is meer dan 10% van alle woningen die in dat jaar 
bij de woningvoorraad kwamen.15

 De meeste transformaties hebben plaatsgevonden in middel-
grote gemeenten (150.000 tot 250.000 inwoners). Van 2012 
tot en met 2015 zijn daar 7.000 woningen toegevoegd door het 
verbouwen van panden met voornamelijk een andere bestem-
ming dan wonen.16

Afbeelding 2: Aangevraagde bouwvergunningen Nederland

Bron: CBS (Statline), Bouwvergunningen naar opdrachtgever, 22 
februari 2017.

Afbeelding 3: Aantal door transformatie gecreëerde woningen

Bron: CBS, persbericht 10 oktober 2016, 26 duizend woningen erbij 
door transformaties gebouwen.

12   CBS, persbericht 10 oktober 2016, 26 duizend woningen erbij door transformaties gebouwen.
13   CBS (Statline), Bouwvergunningen naar opdrachtgever, 22 februari 2017.
14  CBS, persbericht 10 oktober 2016, 26 duizend woningen erbij door transformaties gebouwen.
15  CBS, persbericht 10 oktober 2016, 26 duizend woningen erbij door transformaties gebouwen.
16   CBS, persbericht 10 oktober 2016, 26 duizend woningen erbij door transformaties gebouwen.
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2.3	 Vraag	naar	woningen	

2.3.1	 Demografie	in	Nederland	

Zowel de totale bevolking als het aantal huishoudens in Neder-
land zullen naar verwachting groeien: in de periode 2016-2040 
met respectievelijk 6% en 10,3%.17 Voor de toekomstige ont-
wikkeling van de woningmarkt betekent dit dat er een aanhou-
dende kwantitatieve druk op de vraag naar woningen zal blijven 
bestaan. Vooral het aantal een- en tweepersoonshuishoudens  
zal naar verwachting sterk toenemen, wat met name een gevolg 
is van de ouder wordende ‘babyboom’-generatie, maar ook het 
aantal jongeren dat op latere leeftijd gaat samenwonen heeft 
hier invloed op. Bedroeg het aandeel van 65-plussers op de 
totale bevolking nog ongeveer 18,2% in 2016, in 2040 zal dit 
aandeel oplopen naar ongeveer 26,4%.18 Deze vergrijzing speelt 
vooral in de landelijke regio’s. Het aandeel van jongeren in de 
totale bevolking blijft in de grote steden het grootst doordat on-
derwijsinstellingen en werkgelegenheid jongeren naar de grote 
steden trekt.19 

De groei van de bevolking is overigens niet gelijkmatig ver-
deeld over het land. Vooral in de centrale en westelijke delen en 
grootstedelijke regio’s van het land is sprake van bevolkingsaan-
was, terwijl in de perifere delen stagnatie of zelfs krimp van de 
bevolking wordt waargenomen.20 De sterkste groei in inwoners 
en huishoudens is te vinden in het gebied dat ruwweg loopt 
vanaf de noordvleugel van de Randstad tot aan de Veluwe (in-
clusief de regio Arnhem/Nijmegen) in oostelijke richting en tot 
aan de Brabantse stedenrij in zuidelijke richting. Als gevolg van 
deze demografische ontwikkeling in combinatie met een ach-
terblijvende woningbouwproductie is het tekort aan betaalba-
re en middeldure woningen voor (semi)starters die een nieuw 
huishouden willen gaan vormen het grootst.21

2.3.2 Woonvoorkeuren

Naast de eerdergenoemde kwantitatieve druk op de Neder-
landse woningmarkt is er een kwalitatieve frictie waar te nemen 
op de woningmarkt. Zo zijn in stedelijke gebieden (betaalbare) 
eengezins- en meergezinswoningen doorgaans schaars, terwijl 

in de perifere gebieden de beschikbaarheid van beide type wo-
ningen doorgaans ruimer is. Met name de groei van het aantal 
eenpersoonshuishoudens zal in toenemende mate zorgen voor 
veranderende woonwensen en stijgende vraag naar kleinere 
woningen specifiek voor ouderen of jongeren.22 

Generatie Y (geboren tussen 1980 en 2000) heeft duidelijk haar 
eigen voorkeuren.23 Generatie Y, ook wel Millennials genoemd, 
wacht doorgaans iets langer met het verlaten van het ouderlijk 
huis. Debet hieraan zijn vooral de huidige hoge woningprijzen 
in de grote urbane gebieden. Door de flexibiliserende arbeids-
markt met doorgaans kortlopende arbeidscontracten maar ook 
de strengere leenvoorwaarden, verdienen veel Millennials nog 
niet voldoende om een zelfstandig leven te leiden. Daarnaast 
blijven Millennials langer thuis wonen om te sparen voor een 
eventuele aanbetaling van een koopwoning.

Een groot deel van de Millennials huurt waardoor zij vaak het 
stempel “Generatie huur” opgedrukt krijgen. Voor een deel 
klopt dit beeld: veel Millennials willen liever niet de verant-
woordelijkheden of de beperkingen die verbonden zijn aan 
woningbezit op zich nemen. Daarbij speelt ook een rol dat het 
negatieve beeld van huren inmiddels aan het verdwijnen is. Ook 
is het huren door Generatie Y voor een groot deel het gevolg 
van de hoge kosten die eigenwoningbezit met zich meebrengt 
en de beperkte beschikbaarheid van geschikte huisvesting. 
Uiteindelijk echter wil Generatie Y wel graag een eigen woning 
bezitten; zij stelt dit dus vooral uit om economische redenen. 
Voor de Nederlandse woningmarkt betekent dit dat het aantal 
lange termijn huurders zal toenemen. Millennials hebben ove-
rigens een voorkeur voor dynamische binnenstedelijke locaties 
die zowel werkgelegenheid als culturele voorzieningen bieden. 
Doordat Millennials op dergelijke  (doorgaans duurdere) locaties 
niet een koopwoning kunnen vinden dat past bij hun budget, 
zullen zij veelal kiezen voor het huren van een kleinschaliger ap-
partement.24

 

17  CBS, Prognose intervallen van de bevolking; leeftijfdsgroep, 2015-2060, 18 december 2014/Prognose intervallen personen in huishoudens, 2016-2060, 29 
januari 2016.

18   CBS, Prognose intervallen van de bevolking; leeftijfdsgroep, 2015-2060, 18 december 2014.
19   CBS, Prognose intervallen van de bevolking; leeftijfdsgroep, 2015-2060, 18 december 2014.
20   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bevolkingskrimp/inhoud/krimpgebieden-en-anticipeergebieden.
21 ABF Research, Tussenrapportage bevolking-, huishoudens- en woningbehoefte 2015 - 2050  
22 CBRE, Global Major Report - Live Work Play: Millennials Myths and Realities, 14 november 2016.
23   CBRE, Global Major Report - Live Work Play: Millennials Myths and Realities, 14 november 2016.
24   CBRE, Global Major Report - Live Work Play: Millennials Myths and Realities, 14 november 2016.
25  CBS (Statline), Consumentenprijzen; huurverhogingen vanaf 1959, 8 september 2016 en CBS (Statline), Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969, 9 maart 

2017.
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2.4 Huurprijzen
De gemiddelde groei van de huurprijzen in Nederland is ge-
durende de periode 2013 - 2016 boven de inflatie geweest.25 
De hoofdreden hiervoor was dat sinds 2013 huurverhogingen 
van sociale huurwoningen gedeeltelijk bepaald werden door de 
inkomens van de huurders. Vóór 2013 werden huurverhogin-
gen van lopende contracten van sociale huurwoningen jaarlijks 
vastgesteld door de verantwoordelijke minister. Normaliter ba-
seert de minister de huurverhoging op de inflatie van het voor-
gaande jaar, echter in 2013 heeft de regering de huurverhoging 
verbonden aan het huishoudinkomen van bewoners. Dit houdt 
in dat alle huurders van sociale huurwoningen een hogere huur-
verhoging dan inflatie krijgen. De opslag op inflatie is echter 
hoger voor huurders met hogere inkomens. Het doel van dit 
beleid is om huurders met een hoger inkomen versneld door 
te laten stromen naar andere woningen om zo betaalbare huis-
vesting voor huurders met lage inkomens beschikbaar te hou-
den.26 Begin 2017 heeft de regering besloten om het ingezette 
beleid voort te zetten in 2017 en verder. Zo kan vanaf 1 januari 
2017 voor huurders met een huishoudinkomen van € 40.349 of 
meer een huurstijging van 4,3% gelden.27 Huren kunnen echter 
niet de maximale toelaatbare huur voor sociale huurwoningen 
van € 710,68 per maand overstijgen. Voor de huisvesting van 
‘young professionals’ betekent dit dat er betaalbare huisvesting 
beschikbaar blijft, aangezien jongeren gestimuleerd worden om 
te verhuizen zodra ze meer gaan verdienen.

Afbeelding 4: Inflatie versus huurverhoging

Bron: CBS (Statline), Consumentenprijzen; huurverhogingen vanaf 
1959, 8 september 2016 en CBS (Statline), Consumentenprijzen; 
basisjaren vanaf 1969, 9 maart 2017.

2.5	 Beleggingsmarkt
Door de grotere rol van de vrije markt huurwoningen in de ge-
bruikersmarkt, heeft de Nederlandse residentiële beleggings-
markt zich sterk ontwikkeld in de afgelopen 5 jaar. Van een 
beleggingsvolume van rond de € 1 miljard per jaar tussen 2009 
en 2013 is het volume gestegen naar € 2,9 miljard in 2014,  
€ 2,81 miljard in 2015 en € 3,28 miljard in 2016.28 Het beleg-
gingsvolume werd initieel in 2014 gestuwd door de transactie 
van twee grote portefeuilles van sociale woningbouwcorpora-
ties (verkopers waren Vestia en WIF). In 2015 en 2016 kwamen 
de projectontwikkelaars als verkopers steeds nadrukkelijker op 
de markt. Het totale beleggingsvolume van woningen verkocht 
door projectontwikkelaars in 2015 en 2016 was respectievelijk 
€ 1,4 en € 1,9 miljard.29

Afbeelding 5: Beleggingsvolume woningmarkt

Bron: CBRE Research: Real Estate Market Outlook, The Netherlands, 
17 januari 2017.

26  Kamerbrief over vormgeving en effecten huurbeleid en verhuurderheffing, 28 februari 2013.
27   Circulaire Ministerie van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 1 januari 2017.
28   CBRE Research: Real Estate Market Outlook, The Netherlands, 17 januari 2017.
29   CBRE Research: Real Estate Market Outlook, The Netherlands, 17 januari 2017.
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De te verwerven huurwoningportefeuille bestaat uit de volgen-
de Objecten:

 » Het Tomadohuis te Dordrecht;
 » De Prins te Rotterdam;
 » De Baron te Zoetermeer;
 » De Graaf te Arnhem;
 » De Gravin te Arnhem.

Alle genoemde Objecten betreffen binnenstedelijk gelegen, 
voormalige kantoorgebouwen die in 2016 zijn herontwikkeld 
en getransformeerd tot appartementencomplexen met in totaal 
375 appartementen, 2 commerciële ruimten en 403 parkeer-
plaatsen.

De appartementen zijn volledig verhuurd. Het huurdersbestand 
bestaat uit voornamelijk starters uit de doelgroep ‘young pro-
fessionals’, jongeren tussen de 20 en 30 jaar, die zich richten op 
betaalbare woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens in 
stedelijke omgevingen. De Objecten zijn alle gelegen op bin-
nenstedelijke locaties nabij winkelvoorzieningen en horeca en 
goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer.

Het Fonds zal uitsluitend beleggen in de Objecten, die in dit 
hoofdstuk 3 zijn beschreven.

3. DE OBJECTEN
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Het appartementencomplex Tomadohuis is gelegen aan de Sta-
tionsweg/Burgemeester de Raadtsingel in Dordrecht en betreft 
een voormalig kantoorgebouw dat oorspronkelijk in 1962 is 
ontwikkeld en in 2016 volledig is herontwikkeld en getransfor-
meerd tot een appartementencomplex met 54 appartementen 
voor één- of tweepersoonshuishoudens (het starterssegment).

Het complex heeft een groot gemeenschappelijk dakterras en 
er is een eigen parkeerplaats beschikbaar op een afgesloten  
eigen terrein naast het complex met in totaal 51 parkeerplaat-
sen. De bruto huurprijzen liggen tussen € 570 en € 810 per 
maand (prijspeil per 1 juli 2017) met daarbij twee uitzonderin-
gen met een gemiddelde huurprijs van € 1.313 per maand.

Van de 54 appartementen bevinden zich 15 appartementen in 
de gereguleerde huursector (met huurprijzen tot € 710,69 per 
maand, prijspeil 1 juli 2017) en 39 appartementen bevinden 
zich in de geliberaliseerde huursector (met huurprijzen vanaf  

€ 710,69 per maand, prijspeil 1 juli 2017). Daarnaast kent het 
Tomadohuis twee commerciële ruimten op de begane grond.

Het complex is op de uitgiftedatum van het Prospectus volledig 
verhuurd.

3.1.2	 Ligging	en	omgeving

Het Tomadohuis is centraal gelegen tussen het station en het 
centrum van Dordrecht. De bereikbaarheid per openbaar ver-
voer en fiets is uitstekend, maar ook de A16 snelwegoprit is 
op 5 autominuten afstand gelegen. Het pand ligt aan één van 
de toegangswegen naar het historische centrum van Dordrecht. 
Alle voorzieningen in het centrum zoals winkels en horeca zijn 
hierdoor op loopafstand te bereiken.

Dordrecht is de centrale stad van de Drechtsteden, gelegen in 
Zuid-Holland Zuid. De economie van de stad wordt gedomi-

3.1  Het Tomadohuis te Dordrecht
3.1.1	 Objectomschrijving

Afbeelding 6: Het Tomadohuis
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neerd door de havenactiviteiten. Handel en detailhandel is dan 
ook de sector met de meeste werkgelegenheid in de regionale 
economie. Ook zakelijke dienstverlening en de sociale en ge-
zondheidssector zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in de 
regio. De verwachting is dat het aantal banen in COROP-gebied 
Zuidoost-Zuid-Holland in de periode 2017-2030 met 6% zal 
stijgen, wat hoger is dan de gemiddelde stijging in Nederland 
van circa 5% in dezelfde periode.30

Dordrecht is een middelgrote stad en heeft 119.600 inwoners 
in 2017. In de periode 2017 - 2040 zal dit aantal waarschijn-
lijk toenemen met 4% naar 124.200.31 De groei van het aantal 
huishoudens wordt met 7,7% hoger ingeschat. In 2017 zijn dit 
er 55.800 en groeit naar 60.100 in 2040.32 Van deze bevol- 
kingsgroei zal een continue woningvraag uitgaan.

Afbeelding 7: Leeftijdsopbouw en –prognose Dordrecht

Bron: CBS (Statline), Regionale prognose 2017-2040; bevolking 
intervallen, regio-indeling 2015, 10 februari 2017.

Voor jongeren tot 25 jaar richt de vraag zich vooral op kleine, 
betaalbare woningen in stedelijke omgevingen. In de huidi-
ge voorraad is er voldoende betaalbaar aanbod. De woningen 
staan echter niet altijd in de juiste stedelijke omgeving en komt 
in onvoldoende mate beschikbaar. De voorkeur van jongeren 
gaat uit naar het centrum van Dordrecht. De beschikbaarheid 
van geschikte woningen in dit gebied is te beperkt. Daarom is 
het gemeentelijke beleid gericht op een beter aanbod.33 Het To-
madohuis past naar de mening van de Beheerder goed bij deze 
marktvraag.

3.1.3	 Woningmarkt	in	Dordrecht

Het aantal woningen in Dordrecht lag rond 54.548 in 2015. Het 
merendeel van deze woningen betrof eengezinswoningen in de 
koopsector en meergezinswoningen in de sociale huursector.34 

Het aandeel vrijemarkthuurwoningen in Dordrecht is met 13% 
gelijk aan het landelijke gemiddelde. Een klein deel (21%) van de 
woningen is kleiner dan 70 m2,35 terwijl de meeste woningen in 
Dordrecht tussen 70 en 120 m2 groot zijn. De Beheerder is van 
mening dat dit kansen biedt voor de kleinere woningen.

Afbeelding 8: Woningvoorraad Dordrecht (type woningen)

Bron: Systeem woningvoorraad & monitor nieuwe woningen, 4 
januari 2017.

3.1.4	 Sterkte-zwakte	analyse

Tot de sterke eigenschappen van het Tomadohuis behoren de 
uitstekende en centrale ligging binnen Dordrecht nabij alle ste-
delijke voorzieningen en de goede bereikbaarheid per openbaar 
vervoer. Daarnaast heeft het complex voldoende parkeergele-
genheid op eigen terrein en een goede staat van onderhoud, 
waardoor het geschikt is voor haar doelgroep.

Tot de zwakke eigenschappen behoren de verkeersdrukte tij-
dens de spitsuren op de aan- en afvoerwegen naar het complex 
en het feit dat het complex door de gemeente is aangewezen 
als beschermd stadsgezicht, waardoor veranderingen aan de 
buitengevel beperkt mogelijk zijn. Ten slotte is het complex niet 
in separate appartementsrechten gesplitst, waardoor verkoop 
van individuele appartementen binnen het complex momenteel 
niet mogelijk is. Overigens heeft het Fonds de intentie om het 
gehele complex blijvend te verhuren, er zijn geen voornemens 
om woningen individueel te verkopen. 

30   Oxford Economics, NUTS 3 Employment summary, December 2016.
31  CBS (Statline), Regionale prognose 2017-2040; bevolking intervallen, regio-indeling 2015, 10 februari 2017.
32   CBS (Statline), Regionale prognose 2017-2040; bevolking intervallen, regio-indeling 2015, 10 februari 2017.
33   Drechtsteden: Spetterend wonen in de Drechtsteden 2: Woonvisie 2010-2020 Drechtsteden, december 2009.
34  Systeem woningvoorraad & monitor nieuwe woningen, 4 januari 2017.
35 Systeem woningvoorraad & monitor nieuwe woningen, 4 januari 2017.
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3.1.5	 Koopprijs	en	taxatie

Het complex Het Tomadohuis wordt op of omstreeks de datum 
van start van het Fonds, naar verwachting op 20 juli 2017, aan 
het Fonds geleverd. De verkoper is Certitudo Property IX BV, 
gevestigd te Den Bosch.

Het aan dit complex toe te rekenen deel van de koopprijs van 
de portefeuille waarvan het complex deel uitmaakt, bedraagt  
€ 9.640.252 (kosten koper) en ligt daarmee onder de getaxeer-
de waarde met peildatum 1 februari 2017 ad € 9.770.000 (kos-
ten koper). Een samenvatting van de taxatierapporten is opge-
nomen in bijlage III bij het Prospectus.

Afbeelding 10: Een van de appartementen van het Tomadohuis in Dordrecht

Afbeelding 9: Het Tomadohuis in Dordrecht
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Het appartementencomplex De Prins is gelegen aan de Prinsen-
laan in Rotterdam en ligt in de wijk Prinsenland in deelgebied 
Het Lage Land. Het betreft een voormalig kantoorgebouw uit 
dat oorspronkelijk in 1982 is ontwikkeld en in 2016 volledig is 
herontwikkeld en getransformeerd tot een appartementencom-
plex met 75 appartementen voor één- of tweepersoonshuis-
houdens (het starterssegment).

Het complex heeft een eigen parkeerterrein met 85 parkeer-
plaatsen en heeft een gemeenschappelijk gemeubileerd dakter-
ras. 

De bruto-huurprijzen liggen tussen € 648 en € 780 per maand 
(prijspeil per 1 juli 2017). Van de 75 appartementen bevinden 
zich 72 appartementen in de gereguleerde huursector (met 
huurprijzen tot € 710,69 per maand, prijspeil 1 juli 2017) en 
drie appartementen bevinden zich in de geliberaliseerde huur-
sector (met huurprijzen vanaf € 710,69 per maand, prijspeil 1 
juli 2017).

De appartementen zijn op de datum van het Prospectus volle-
dig verhuurd.

3.2.2	 Ligging	en	omgeving

De locatie van De Prins is zowel dichtbij het Kralingse Bos 
als het centrum van Rotterdam gesitueerd. Daarnaast ligt het 
winkelcentrum Lage Land om de hoek, net zoals metrostation 
Prinsenlaan. Op minder dan vijf minuten fietsen ligt het winkel-
centrum Alexandrium met een groter winkelaanbod dan Lage 
Land en verschillende winkels en horecagelegenheden. Ook de 
Woudestein campus van de Erasmus Universiteit en de Hoge-
school Rotterdam liggen op fietsafstand van De Prins. Verder 
is de locatie zeer goed bereikbaar. Opritten naar de snelwegen 
A16 en A20 liggen op 5 autominuten afstand.

De aanwezigheid van de haven drukt een stempel op de lokale 
economie in Rotterdam die wordt gekenmerkt door de aanwe-
zigheid van industrie, handel en transport. Naast de meer tra-

3.2	 De	Prins	te	Rotterdam
3.2.1	 Objectomschrijving

Afbeelding 11: De Prins 
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ditionele (haven-gerelateerde) werkgelegenheid trekken enkele 
vooraanstaande multinationals (Unilever, Nationale Nederlan-
den), hogescholen en de Erasmus Universiteit jongeren naar de 
stad.

Rotterdam heeft momenteel zich tot doel gesteld om een solide 
kenniseconomie en een (grotere) creatieve sector op te bouwen 
naast haar traditionele industrie. Ook moeten nieuwe duur-
zaamheidsdoelstellingen de Rotterdamse haven veranderen in 
een duurzame en slimme haven.

Om meer werknemers en bedrijven binnen al deze domeinen 
aan te trekken probeert Rotterdam de stad ook aantrekkelijker 
te maken via opwaardering van bepaalde buurten en ‘gentrifi-
cation’.36 Dit zal vermoedelijk resulteren in aanzienlijke banen-
groei. Naar verwachting zal het aantal banen in COROP-gebied 
Groot-Rijnmond in de periode 2017-2030 toenemen met circa 
7,5%, wat hoger is dan het landelijke percentage van 5%.37

Het aantal inwoners van Rotterdam ligt in 2017 rond 634.500.38 

Volgens de huidige prognose zal de bevolking in de periode 
2017-2040 groeien met circa 13%. Het aantal huishoudens zal 
toenemen met circa 9,7%. Dit percentage is hoger dan het lan-
delijke cijfer van 9,2%. De groei van het aantal eenpersoons-
huishoudens is 9,4%. Een belangrijk deel hiervan bestaat uit 
jongeren van 30 jaar en jonger aangezien deze bevolkingsgroep 
groeit van 244.500 in 2017 naar 266.900 mensen in 2040, of-
wel 9.2%.39

Rotterdam blijft vergeleken met de rest van Nederland een ‘jon-
ge’ stad. Bijna een kwart van de inwoners is anno 2015 tussen 
de 20 en 35 jaar, dat is 6% boven het huidig landelijk gemid-
delde. Terwijl het aandeel jongeren in met name landelijke ge-
bieden van Nederland afneemt, blijft het aandeel jongeren in 
Rotterdam juist licht groeien.40

Die blijvend grote groep jongeren is mede het gevolg van aan-
trekkende werking door het hoger onderwijs. Het aantal stu-
denten in Rotterdam is de afgelopen jaren met enkele duizen-
den toegenomen tot bijna 55.000. Daarvan studeren er 20.000 
aan de Erasmus Universiteit en een kleine 35.000 volgen een 
HBO–opleiding.41

Afbeelding 12: Leeftijdsopbouw en -prognose Rotterdam

Bron: CBS (Statline), Regionale prognose 2017-2040; bevolking 
intervallen, regio-indeling 2015, 10 februari 2017.

De meeste ‘young professionals’ hebben een voorkeur voor een 
grootstedelijk woonmilieu. Op basis van onderzoek ten behoe-
ve van de gemeentelijke woonvisie, is er een tekort van 15.000 
woningen in dit milieu geïdentificeerd.42

3.2.3	 Woningmarkt	in	Rotterdam

Het aantal woningen in Rotterdam was 311.324 in 2015. Het 
overgrote deel van deze woningen betrof meergezinswoningen 
in de sociale huursector. Het aandeel van meergezinswoningen 
in de koopsector, meergezinswoningen in de particuliere huur-
sector en eengezinswoningen in de koopsector ontloopt elkaar 
niet veel.

Al met al komt het percentage van woningen kleiner dan 70 m2 

in Rotterdam uit op circa 27,8%, wat kleiner is dan het aandeel 
kleine woningen in Amsterdam en Den Haag.43 

36   CBRE, Rotterdam The Property Perspective, Juni 2016.
37   Oxford Economics, NUTS 3 Employment summary, December 2016.
38  CBS (Statline), Regionale prognose 2017-2040; bevolking intervallen, regio-indeling 2015, 10 februari 2017.
39   CBS (Statline), Regionale prognose 2017-2040; bevolking intervallen, regio-indeling 2015, 10 februari 2017.
40  CBS (Statline), Regionale prognose 2017-2040; bevolking intervallen, regio-indeling 2015, 10 februari 2017 en  Gemeente Rotterdam: Woonvisie Rotterdam: 

koers naar 2030, agenda tot 2020, 1 maart 2016.
41   Gemeente Rotterdam: Woonvisie Rotterdam: koers naar 2030, agenda tot 2020, 1 maart 2016.
42  Gemeente Rotterdam: Woonvisie Rotterdam: koers naar 2030, agenda tot 2020, 1 maart 2016.
43 Systeem woningvoorraad & monitor nieuwe woningen, 4 januari 2017.
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Afbeelding 13: Woningvoorraad Rotterdam (type woningen)

Bron: Systeem woningvoorraad & monitor nieuwe woningen, 4 
januari 2017.

3.2.4	 Sterkte-zwakte	analyse

Tot de sterke eigenschappen van De Prins behoren de goede 
bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer en de goede 
ligging nabij stedelijke voorzieningen en groenvoorzieningen. 
Daarnaast heeft het complex voldoende parkeergelegenheid 
op eigen terrein en een goede staat van onderhoud, waardoor 
het geschikt is voor haar doelgroep.

Het complex is niet in separate appartementsrechten gesplitst 
waardoor verkoop van individuele appartementen binnen het 
complex niet mogelijk is. Overigens heeft het Fonds de intentie 
om het gehele complex blijvend te verhuren, er zijn geen voor-
nemens om woningen individueel te verkopen. 

3.2.5	 Koopprijs	en	taxatie

Het complex De Prins wordt op of omstreeks de datum van 
start van het Fonds, naar verwachting op 20 juli 2017, aan het 
Fonds geleverd. De verkoper is Certitudo Property X BV, geves-
tigd te Den Bosch.

Het aan dit complex toe te rekenen deel van de koopprijs van de 
portefeuille waarvan het complex deel van uitmaakt, bedraagt  
€ 10.330.955 (kosten koper) en ligt daarmee onder de getaxeer-
de waarde met peildatum 1 februari 2017 ad € 10.470.000 
(kosten koper). Een samenvatting van de taxatierapporten is 
opgenomen in bijlage III bij het Prospectus.

Afbeelding 14: Een van de appartementen van De Prins in Rotterdam
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Afbeelding 15: De Prins in Rotterdam



21

Het appartementencomplex De Baron is gelegen aan Bredewa-
ter in Zoetermeer en betreft een voormalig kantoorgebouw dat 
oorspronkelijk in  1978 is ontwikkeld en in 2016 volledig is her-
ontwikkeld en getransformeerd tot een appartementencomplex 
met 75 appartementen voor één- of tweepersoonshuishoudens 
(het starterssegment).

Het complex heeft een eigen parkeerterrein met 96 parkeer-
plaatsen en heeft een gemeenschappelijk gemeubileerd dakter-
ras.

De bruto-huurprijzen liggen tussen € 588 en € 731 per maand 
(prijspeil per 1 juli 2017). Van de 75 appartementen bevinden 
zich 71 appartementen in de gereguleerde huursector (met 
huurprijzen tot € 710,69 per maand, prijspeil 1 juli 2017) en 4 
appartementen bevinden zich in de geliberaliseerde huursec-
tor (met huurprijzen vanaf € 710,69 per maand, prijspeil 1 juli 
2017).

De appartementen zijn op de uitgiftedatum van het Prospectus 
volledig verhuurd.

3.3.2	 Ligging	en	omgeving

De Baron ligt op 6-7 minuten fietsen van het Station Zoeter-
meer en het centrum van Zoetermeer met een divers aanbod 
van winkels en horeca. Het winkelcentrum Meerzicht ligt op 
loopafstand. Ten noorden van De Baron ligt het Westerpark 
voor recreatieve doeleinden als wandelen, fietsen en hardlo-
pen. Naast dat De Baron goed bereikbaar is met het openbaar 
vervoer, is de A12 binnen een aantal minuten te bereiken met 
de auto.

De gemeente Zoetermeer werd in 1962 aangewezen als 
groeikern. In termen van bevolkingsomvang is de stad inmid-
dels uitgegroeid tot de derde grote gemeente in de provincie 
Zuid-Holland. De meeste banen worden gegenereerd in de 
sectoren groothandel, detailhandel & reparatie (20,3%), de pu-

3.3  De Baron te Zoetermeer
3.3.1	 Objectomschrijving

Afbeelding 16: De Baron
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blieke sector (10,3%), de zorgsector (10,1%) en de sector zake-
lijke dienstverlening (9,7%). Ook worden er relatief veel banen 
gegenereerd in de informatie & communicatie sector (8,4%).44 

In de periode 2005-2015 zag Zoetermeer, ondanks de crisis, 
zowel het aantal bedrijven als het aantal banen toenemen met 
respectievelijk 58% en 5,7%.45 Naar verwachting zal het aantal 
banen in COROP-gebied Agglomeratie ´s-Gravenhage (waar 
Zoetermeer onderdeel van uitmaakt) in de periode 2017-2030 
groeien met een kleine 5%, wat overeenkomt met het landelijke 
percentage.46

Het aantal inwoners van Zoetermeer ligt in 2017 rond 
123.200.47 Volgens de huidige prognose zal de bevolking in 
de periode 2017-2040 afnemen met circa 4%. De hoofdreden 
hiervoor is dat er minder mensen naar Zoetermeer zullen ver-
huizen. Het aantal huishoudens zal naar verwachting toenemen 
met circa 1,3%. De groei van het aantal huishoudens in Zoeter-
meer vindt voornamelijk plaats bij de eenpersoonshuishoudens, 
waardoor de vraag naar kleinere woningen zal toenemen.48

Terwijl volgens de CBS prognose het aantal jongeren in de toe-
komst zal dalen, blijkt uit onderzoek dat er wel degelijk een gro-
te groep jongeren is die het liefst in de stad wil blijven wonen. 
De grote belangstelling onder jongeren voor de nieuwe jonge-
renwoningen aan de Akeleituin in Seghwaert onderstreept dat 
maar al te zeer. Conform de gemeente meldden zich maar liefst 
ruim 350 jongeren aan bij de oplevering (begin 2014) voor dit 
complex van 40 woningen.

Afbeelding 17: Leeftijdsopbouw en -prognose Zoetermeer

Bron: CBS (Statline), Regionale prognose 2017-2040; bevolking 
intervallen, regio-indeling 2015, 10 februari 2017.

3.3.3	 Woningmarkt	in	Zoetermeer

In 2015 bedroeg het aantal woningen in Zoetermeer  55.050. 
Het overgrote deel van deze woningen (circa 39%) betrof een-
gezinswoningen in de koopsector. De op-één-na grootste cate-
gorie (circa 24%) vormen de meergezinswoningen in de sociale 
huursector. Ondervertegenwoordigd zijn woningen in de parti-
culiere huursector.49

In Zoetermeer zijn de woningen relatief groot. 67,3% van de 
woningen is groter dan 90 m2. Daarmee heeft Zoetermeer een 
relatief beperkt aandeel woningen kleiner dan 50 m² (circa 
15%).50 Zoetermeer streeft naar verbetering van de woning-
voorraad.51 De huidige woningvoorraad is vooral afgestemd op 
(modale) gezinnen met kinderen en te weinig op jongeren en 
ouderen. Daarnaast zijn verschillende wijken (en woningen) toe 
aan renovatie/revitalisatie. In de periode 2014 - 2024 is een 
nieuwbouwprogramma vastgesteld van netto 3.000 woningen, 
waarvan circa 1.000 woningen in Oosterheem en zo’n 2.000 op 
binnenstedelijke locaties in de stad. Voor jongeren omvatten de 
plannen onder meer transformatie van kantoren.

Afbeelding 18: Woningvoorraad Zoetermeer (type woningen)

Bron: Systeem woningvoorraad & monitor nieuwe woningen, 4 
januari 2017.

3.3.4	 Sterkte-zwakte	analyse

Tot de sterke eigenschappen van De Baron behoren de goede 
bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer. Daarnaast heeft 
het complex voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en 
een goede staat van onderhoud, waardoor het geschikt is voor 
haar doelgroep.

44   Gemeente Zoetermeer, Analyse Bedrijven en Banen 2015, Maart 2015.
45   Gemeente Zoetermeer, Economie en Werk Zoetermeer 2016.
46   Oxford Economics, NUTS 3 Employment summary, December 2016.
47   CBS (Statline), Regionale prognose 2017-2040; bevolking intervallen, regio-indeling 2015, 10 februari 2017.
48   CBS (Statline), Regionale prognose 2017-2040; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2015, 12 september 2016.
49   Systeem woningvoorraad & monitor nieuwe woningen, 4 januari 2017. 
50   Systeem woningvoorraad & monitor nieuwe woningen, 4 januari 2017.
51  Gemeente Zoetermeer: Woonvisie Zoetermeer. Samen aan de slag op de nieuwe woningmarkt, 12 mei 2015.
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De façade van het gebouw heeft ondanks de transformatie 
meer een kantoorgebouwaanzicht dan een woningcomplex-
aanzicht. Dit is overigens bij kantoortransformaties, in hetzij 
hotels, hetzij woningen, vaker te zien. Het heeft geen invloed 
gehad op de goede verhuurbaarheid van de woningen aan de 
doelgroep. Daarnaast is het complex niet in separate apparte-
mentsrechten gesplitst waardoor verkoop van individuele ap-
partementen binnen het complex momenteel niet mogelijk is. 
Overigens heeft het Fonds de intentie om het gehele complex 
blijvend te verhuren, er zijn geen voornemens om woningen in-
dividueel te verkopen. 

3.3.5	 Koopprijs	en	taxatie

Het complex De Baron wordt op of omstreeks de datum van 
start van het Fonds, naar verwachting op 20 juli 2017, aan het 
Fonds geleverd. De verkoper is Certitudo Property XIV BV, ge-
vestigd te Den Bosch.

Het aan het Object De Baron toe te rekenen deel van de koop-
prijs van de portefeuille waarvan De Baron deel uit maakt, be-
draagt € 9.674.787 (kosten koper) en ligt daarmee onder de ge-
taxeerde waarde met peildatum 1 februari 2017 ad € 9.805.000 
(kosten koper). Een samenvatting van de taxatierapporten is op-
genomen in bijlage III bij het Prospectus.

Afbeelding 19: Een van de appartementen van De Baron in Zoetermeer
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Afbeelding 20: De Baron in Zoetermeer
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Het appartementencomplex De Graaf is gelegen aan de Singra-
venlaan/Lange Water in Arnhem en betreft een voormalig 
kantoorgebouw dat oorspronkelijk in 1989 is ontwikkeld en 
in 2016 volledig is herontwikkeld en getransformeerd tot een 
appartementencomplex met 72 studio’s voor één- of tweeper-
soonshuishoudens (het starterssegment).

Het complex heeft een eigen parkeerterrein met 72 parkeer-
plaatsen.

De bruto-huurprijzen liggen tussen € 382 en € 554 per maand 
(prijspeil per 1 juli 2017). Alle appartementen bevinden zich in 
de gereguleerde huursector (met huurprijzen tot € 710,69 per 
maand, prijspeil 1 juli 2017).

De appartementen zijn op de uitgiftedatum van het Prospectus 
volledig verhuurd.

3.4.2	 Koopprijs	en	taxatie

Het complex De Graaf wordt op of omstreeks de datum van 
start van het Fonds, naar verwachting op 20 juli 2017, aan het 
Fonds geleverd. De verkoper is Certitudo Property XII BV, ge-
vestigd te Den Bosch.

Het aan dit complex toe te rekenen deel van de koopprijs van 
de portefeuille waarvan het complex deel uitmaakt, bedraagt  
€ 5.861.115 (kosten koper) en ligt daarmee onder de getaxeer-
de waarde met peildatum 1 februari 2017 ad € 5.940.000 (kos-
ten koper). Een samenvatting van de taxatierapporten is opge-
nomen in bijlage III bij het Prospectus.

3.4  De Graaf en de Gravin te Arnhem
3.4.1	 Objectomschrijving	De	Graaf

Afbeelding 21: De Graaf
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Afbeelding 22: Een van de appartementen van De Graaf in Arnhem

Afbeelding 23: De Graaf in Arnhem
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Het appartementencomplex De Gravin is gelegen aan de IJs-
sellaan in Arnhem en betreft een voormalig kantoorgebouw dat 
oorspronkelijk in 1979 is ontwikkeld en in 2016 volledig is her-
ontwikkeld en getransformeerd tot een appartementencomplex 
met 99 appartementen voor één- of tweepersoonshuishoudens 
(het starterssegment).

Het complex heeft een eigen parkeerterrein met 99 parkeer-
plaatsen, waarvan er 41 overdekt zijn.

Van de 99 appartementen bevinden zich 85 appartementen in 
de gereguleerde huursector (met huurprijzen tot € 710,69 per 
maand, prijspeil 1 juli 2017) en 14 appartementen bevinden 
zich in de geliberaliseerde huursector (met huurprijzen vanaf 
€ 710,69 per maand, prijspeil 1 juli 2017). De bruto-huurprij-
zen liggen tussen € 513 en € 890 per maand (prijspeil per 1 juli 
2017).

De appartementen zijn op de uitgiftedatum van het Prospectus 
volledig verhuurd.

3.4.4	 Koopprijs	en	taxatie

Het complex De Gravin wordt op of omstreeks de datum van 
start van het Fonds, naar verwachting op 20 juli 2017, aan het 
Fonds geleverd. De verkoper is Certitudo Property XII BV, ge-
vestigd te Den Bosch.

Het aan dit complex toe te rekenen deel van de koopprijs van 
de portefeuille waarvan het complex deel uitmaakt, bedraagt  
€ 12.861.891 (kosten koper) en ligt daarmee onder de getaxeer-
de waarde met peildatum 1 februari 2017 ad € 13.035.000 
(kosten koper). Een samenvatting van de taxatierapporten is 
opgenomen in bijlage III bij het Prospectus.

3.4.3	 Objectomschrijving	De	Gravin	

Afbeelding 24: De Gravin



28

3.4.5	 Ligging	en	omgeving	

De appartementencomplexen De Graaf en De Gravin zijn gele-
gen langs de Lange Water en de IJssellaan, met op loopafstand 
het overdekte winkelcentrum Presikhaaf dat momenteel volle-
dig wordt vernieuwd en ruim 110 winkels omvat. Beide com-
plexen liggen in de directe omgeving van het park Presikhaaf. 
De Hogeschool Arnhem Nijmegen ligt op loopafstand. Het cen-
trum van Arnhem is 10 fietsminuten verwijderd van de locatie 

van beide panden. De bereikbaarheid per openbaar vervoer is 
goed. De bushalte en het treinstation Arnhem Presikhaaf liggen 
op loopafstand van de complexen. De Graaf en Gravin zijn goed 
te bereiken per auto, via de N325 en de A12. Er is voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein.

Arnhem is de hoofdstad van de provincie Gelderland. Als zo-
danig vervult de stad een functie van bestuurscentrum. Wat 
werkgelegenheid betreft vervult Arnhem een regionale rol. De 

Afbeelding 25: Een van de appartementen van De Gravin in Arnhem

Afbeelding 26: De Gravin in Arnhem
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belangrijkste economische sectoren van Arnhem zijn de zake-
lijke dienstverlening en de zorgsector. Kleinere maar niettemin 
noemenswaardige sectoren zijn de energie & milieutechnolo-
giesector, toerisme & recreatie en de creatieve sector. Naar ver-
wachting zal het aantal banen in COROP-gebied Arnhem-Nij-
megen in de periode 2017 - 2030 toenemen met ruim 3%.52

Het aantal inwoners van Arnhem ligt in 2017 op 154.800.53 Vol-
gens de huidige prognose zal de bevolking in de periode 2017 
- 2040 toenemen met circa 10%. Door de groeiende individua-
lisatie zal het aantal huishoudens in Arnhem naar verwachting 
toenemen, met 12,2%. Daarmee groeit het aantal huishoudens 
in Arnhem sterker dan het landelijk gemiddelde van 9,2%.

De groei van het aantal éénpersoonshuishoudens zal 13,6% 
zijn, ruim twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde van 
6,3%. Van deze groep zal een aanzienlijke vraag naar kleine wo-
ningen uitgaan.54

Afbeelding 27: Leeftijdsopbouw en -prognose Arnhem

Bron: CBS (Statline), Regionale prognose 2017-2040; bevolking 
intervallen, regio-indeling 2015, 10 februari 2017.

3.4.6	 De	woningmarkt	in	Arnhem

Het aantal woningen in Arnhem lag in 2015 op een niveau van 
71.962. Het overgrote deel van deze woningen (31%) betrof 
ééngezinswoningen in de koopsector. De op een na grootste 
categorie (21%) vormen de meergezinswoningen in de sociale 
huursector. Ondervertegenwoordigd zijn woningen in de parti-
culiere huursector.55 

In de vastgestelde woonprincipes (de woonvisie van de ge-
meente Arnhem) stelt de gemeente Arnhem vast dat starters 
moeilijk aan een woning kunnen komen. De gemeente streeft 

er dan ook naar om het aanbod aan starterswoningen te ver-
groten. Met name in het gebied tussen centrum en Presikhaaf 
identificeert de gemeente kansen voor jongerenhuisvesting 
vanwege de nabijheid van het centrum en de onderwijsinstel-
lingen.56 

Afbeelding 28: Woningvoorraad Arnhem (type woningen)

Bron: Systeem woningvoorraad & monitor nieuwe woningen, 4 
januari 2017.

3.4.7	 Sterkte-zwakte	analyse

Tot de sterke eigenschappen van De Graaf en De Gravin be-
horen de goede bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer 
en de ligging in de directe nabijheid van het winkelcentrum 
Presikhaaf dat thans volledig wordt vernieuwd en ruim 110 
winkels omvat. Daarnaast hebben beide complexen voldoen-
de parkeergelegenheid op eigen terrein en een goede staat van 
onderhoud, waardoor zij geschikt zijn voor hun doelgroep.

De komende jaren (tot 2019) zullen in de nabijheid van deze 
complexen een aantal vergelijkbare appartementencomplexen 
worden opgeleverd, hetgeen tot concurrentie zou kunnen lei-
den. Daarnaast zijn de beide complexen niet in separate appar-
tementsrechten gesplitst waardoor verkoop van individuele ap-
partementen binnen de complexen niet mogelijk is. Overigens 
heeft het Fonds de intentie om het gehele complex blijvend te 
verhuren, er zijn geen voornemens om woningen individueel te 
verkopen. 

52  Gemeente Arnhem, Economische Koers Arnhem.
53   CBS (Statline), Regionale prognose 2017-2040; bevolking intervallen, regio-indeling 2015, 10 februari 2017.
54   CBS (Statline), Regionale prognose 2017-2040; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2015, 12 september 2017.
55   Systeem woningvoorraad & monitor nieuwe woningen, 4 januari 2017.
56   De Gemeente Arnhem, De Arnhemse woonprincipes 2025, 13 oktober 2015.
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3.5	 Koopprijs	 en	 taxatie	 gehele	 woning-	
portefeuille

De Objecten worden op of omstreeks de datum van start van 
het Fonds, naar verwachting op 20 juli 2017, aan het Fonds ge-
leverd. De verkopers zijn Certitudo Property IX BV, Certitudo 
Property X BV, Certitudo Property XII BV en Certitudo Property 
XIV BV, allen gevestigd te Den Bosch.

De koopprijs voor de Objecten bedraagt € 48.369.000 (kosten 
koper) en ligt daarmee onder de getaxeerde waarde met peil-
datum 1 februari 2017 ad € 49.020.000 (kosten koper). Een sa-
menvatting van de taxatierapporten is opgenomen in bijlage III 
bij het Prospectus.

3.6 Huur

De Objecten zijn op het moment van aangaan van het Fonds 
naar verwachting volledig verhuurd. De 375 appartementen 
plus parkeerplaatsen en twee commerciële units vertegenwoor-
digen een huurstroom van € 2.998.690 op jaarbasis (prijspeil 20 
juli 2017). Indien op het moment van levering toch een appar-
tement in verband met mutatie leeg staat, garanderen de verko-
pers de huur ervan tot aan het moment van wederverhuur voor 
maximaal 1 jaar. De kredietwaardigheid of financiële positie van 
de verkopers is niet getoetst.

3.7	 Property	management	(vastgoedbeheer)

Er is een tienjarige overeenkomst voor het vastgoedbeheer 
(property management) gesloten met Certitudo Asset Manage-
ment II BV, een aan de verkopers gelieerde vennootschap. Met 
ingang van de dag waarop het Fonds wordt aangegaan zal Certi-
tudo Asset Management II BV voor een periode van 10 jaar voor 
het Fonds optreden als property manager. Voor een vergoeding 
van 5,4% (inclusief BTW) van de huurstroom verzorgt zij het 
administratief, commercieel (verhuur) en technisch beheer van 
de Objecten. De property manager heeft langjarige ervaring in 
het ontwikkelen en beheren (inclusief een eigen onderhoudsaf-
deling) van woningen in Nederland. Zij heeft daartoe een eigen 
concept ontwikkeld onder de naam iResidence. Alle woningen 
binnen het Fonds zullen verhuurd worden onder dit iResiden-
ce-label. Zie: www.i-residence.com. 

iResidence heeft als doel het bieden van een unieke plek om te 
wonen. Een plek in de stad, met veel voorzieningen in de buurt. 
Denk aan het openbaar vervoer, op loopafstand vanaf de voor-

deur. Voldoende parkeergelegenheid en winkels en uitgaansge-
legenheden om de hoek. Voor het wonen in de stad - maar dan 
net even anders.

iResidence:

 » Een ruim aanbod aan moderne appartementen, studio’s en 
lofts

 » Voor starters, hoogopgeleid en (bijna) afgestudeerd
 » Voor wie wil huren op een unieke plek in de stad

De woningen van iResidence lopen uiteen van 30 m² tot 120 
m². iResidence creëert woningen in voormalige kantoorgebou-
wen en geeft ze energie-index <1,2, wat zorgt voor een laag 
energieverbruik. 

3.8 Onderhoud

Gedurende een periode van 10 jaar is het dagelijks, planmatig 
en mutatie onderhoud van de Objecten tegen een vast bedrag 
per jaar (zijnde € 718 per appartement inclusief BTW) afgekocht 
bij Certitudo Asset Management II BV. Voor rekening en risico 
van het Fonds komen enkel de zakelijke lasten (OZB, rioolhef-
fing, waterschapslasten, verzekering, eventuele verhuurder-
heffing en vandalisme). Jaarlijks wordt de staat van onderhoud 
door de Beheerder getoetst aan de hand van een Conditieme-
ting Onderhoud conform NEN-2767. Daardoor wordt aange-
sloten bij de systematiek die ook door het Rijksvastgoedbedrijf 
voor meting van de staat van onderhoud van haar gebouwen 
wordt gehanteerd.
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4.1	 Fondsinvestering
De fondsinvestering bedraagt € 53.500.000 en bestaat uit de 
koopprijs van de Objecten, vermeerderd met overdrachtsbelas-
ting, de financieringskosten, de bijkomende kosten en de door 

het Fonds aan te houden liquiditeitsreserve. De financierings-
kosten en de bijkomende kosten komen ten laste van het Fonds 
en zijn in de navolgende afbeelding gespecificeerd.

 » Totale fondsinvestering       € 53.500.000

 » Hypothecaire financiering       € 30.500.000

 » Eigen vermogen (inleg Participanten)     € 23.000.000

 » Deelname vanaf  € 10.000

 » Verwacht gemiddeld Exploitatierendement    7,2% per jaar

 » Verwacht gemiddeld Direct Rendement (ná aflossing)   5,5% per jaar

 » Verwacht gemiddeld Totaalrendement     8,5% per jaar

 » Uitkering        per kwartaal

4. INVESTERINGSSTRUCTUUR EN 
RENDEMENTSBEREKENINGEN

Afbeelding 29: Fondsinvestering

Aankoopkosten:

Koopprijs vastgoed k.k. 48.370.000 

Overdrachtsbelasting 967.400 

Notaris transport 4.770 

Totale koopprijs v.o.n. 49.342.170 

Financieringskosten:	

 - Financieringskosten 160.125 

 - Notaris hypotheek 33.500 

Totale financieringskosten 193.625 

Bijkomende kosten:

 - Taxatiekosten en due diligence onderzoek 160.993 

 - Structureringsvergoeding 2.055.725 

 - Selectie- en acquisitiekosten 725.550 

 - Marketingkosten 217.665 

 - Oprichtingskosten 9.000 

 - Niet-aftrekbare BTW 673.513 

Totale bijkomende kosten 3.842.446 

Liquiditeitsreserve 121.759 

Totale	fondsinvestering 53.500.000 

Hypotheek 30.500.000 

Inleg Participanten 23.000.000 

Alle bedragen luiden in €.

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

Fondsinvestering
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Alle in deze beleggingsbrochure genoemde aankoop-, finan-
cierings- en bijkomende kosten betreffen schattingen daarvan. 
Deze schattingen, met inbegrip van de veronderstellingen waar-
op deze zijn gebaseerd, zijn gedaan op basis van de ervaringen 
van de Beheerder met eerdere vastgoedfondsen. De werkelijke 
kosten kunnen afwijken van de schattingen.

4.1.1 Koopprijs

De koopprijs bestaat uit de koopprijs van de Objecten, ver-
meerderd met de overdrachtsbelasting over de koopprijs van 
de Objecten en notariskosten ter zake van de juridische leve-
ring en inschrijving in het kadaster en kunnen als volgt worden 
toegelicht:

Overdrachtsbelasting
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopprijs kosten 
koper van de Objecten.

Notariskosten	transport
Deze kosten hebben betrekking op het opstellen en passeren 
van de koop- en leveringsakten en inschrijving in het kadaster. 
De kosten zijn begroot op € 4.770 exclusief BTW.

4.1.2	 Financieringskosten

Deze betreffen de notariële kosten van de hypotheekakte en 
de afsluit-/bereidstellingsprovisie voor de hypothecaire finan-
ciering. De afsluitprovisie bedraagt € 160.125 (0,53% van de 
hoofdsom). De notariële kosten zijn gebaseerd op een offerte 
van de notaris. De notariskosten zijn begroot op € 33.500 ex-
clusief BTW.

4.1.3 Bijkomende kosten

Voor de oprichting van het Fonds, de onderliggende structuur 
en voor de selectie en acquisitie van de Objecten worden ver-
schillende kosten gemaakt. Een toelichting op deze bijkomende 
kosten volgt hierna.

Taxatiekosten	en	due	diligence	onderzoek
De kosten voor de taxatie en het due diligence onderzoek zijn 
begroot op 0,33% (exclusief BTW) van de koopprijs k.k. van de 
Objecten. De hierin begrepen taxatiekosten betreffen de door 
CBRE uitgevoerde taxaties in opdracht van de hypothecair fi-
nancier ten behoeve van de hypothecaire financiering.

De kosten van het due diligence onderzoek betreffen het uitge-
voerde onderzoek naar de technische, economische, juridische, 
commerciële, fiscale en milieuaspecten van de Objecten.

Structureringsvergoeding	
Dit is de vergoeding voor de Initiatiefnemer voor zijn werk-
zaamheden in de opzet en structurering van het Fonds. De 

structureringsvergoeding bedraagt 4,25% (exclusief BTW) van 
de koopprijs k.k. van de Objecten.

Selectie-	en	acquisitiekosten
De selectie- en acquisitievergoeding is de vergoeding voor het 
selecteren en verwerven van de vastgoedportefeuille. Deze ver-
goeding komt ten goede aan de Initiatiefnemer. De vergoeding 
is gebaseerd op marktconforme condities en bedraagt 1,5% (ex-
clusief BTW) van de koopprijs k.k. van de Objecten.

Marketingkosten
Deze kosten hebben betrekking op marketingactiviteiten zoals 
onder meer de ontwerp- en drukkosten van de vooraankondi-
ging van het in het Prospectus beschreven aanbod, de marke-
tingcampagne en ander reclame- en informatiemateriaal. De 
kosten bedragen € 217.665 exclusief BTW. 

Oprichtingskosten
Dit betreffen de juridische en notariële kosten ter zake van het 
aangaan van het Fonds en de uitgifte van Participaties. Deze 
kosten bedragen € 9.000 exclusief BTW.

Niet-aftrekbare	BTW
Het uitgangspunt is dat Stichting IMMO Huurwoningfonds Ne-
derland niet zal worden aangemerkt als ondernemer voor de 
BTW voor de exploitatie van de Objecten. De BTW op (finan-
cierings- en bijkomende) kosten die aan Stichting IMMO Huur-
woningfonds Nederland in rekening wordt gebracht, kan niet 
in aftrek worden gebracht omdat sprake is van BTW-onbelaste 
verhuur door Stichting IMMO Huurwoningfonds Nederland en 
is derhalve separaat als niet-aftrekbare BTW opgenomen voor 
berekening van de totale bijkomende kosten.

4.1.4	 Liquiditeitsreserve	en	-beheer

Bij de aanvang van het Fonds wordt een liquiditeitsreserve ge-
vormd. De liquiditeitsreserve wordt onder meer aangewend ter 
dekking van onvoorziene uitgaven of onvoorziene huurderving. 
Behoudens aanwending als hiervoor beschreven wordt de li-
quiditeitsreserve aangehouden als een onmiddellijk opeisbaar 
deposito bij een bancaire instelling.

4.2	 Investeringsstructuur

Voor een beschrijving van de juridische investeringsstructuur 
wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van deze beleggingsbrochu-
re. De investeringsstructuur kent een deel eigen vermogen (in-
leg Participanten) en een deel vreemd vermogen (hypothecaire 
financiering).
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Inleg	Participanten
De Participanten in IMMO Huurwoningfonds Nederland leggen 
voor hun deelname in het Fonds in totaal € 23.000.000 (exclu-
sief Emissiekosten) in, verdeeld over 4.600 Participaties van  
€ 5.000 elk. De Emissiekosten over het bedrag van de deelname 
dienen door de Participanten te worden voldaan bovenop het 
bedrag van de deelname. De Emissiekosten maken geen onder-
deel uit van de prognose en komen derhalve niet ten laste van 
het vermogen van het Fonds. Alle in deze beleggingsbrochure 
opgenomen deelnamebedragen zijn exclusief Emissiekosten. 
De uiteindelijke begunstigde van de Emissiekosten is de Ini- 
tiatiefnemer of, indien van toepassing, de financiële intermedi-
air via welke de deelname tot stand komt.

Hypotheek
Naast het door de Participanten bijeengebrachte eigen vermo-
gen worden de Objecten voor het overige gefinancierd met een 
hypothecaire lening van € 30.500.000. Dit is 57% van de totale 
fondsinvestering.  De hypothecaire lening wordt voor een loop-
tijd van zeven jaar verstrekt en wordt afgesloten op basis van 
een vaste rente. Deze vaste rente is reeds vastgelegd op 1,77%. 

In de berekening van de geprognosticeerde rendementen is 
na afloop van de vaste rente periode van zeven jaar, voor de 
daarop volgende drie jaar een rentetarief van 4,0% per jaar ge-
hanteerd (inclusief kredietopslag). De daadwerkelijke rente (ná 
afloop van de eerste zeven jaar) kan afwijken van het rentetarief 

waarmee in de prognoses rekening is gehouden.

Gedurende de looptijd van de hypothecaire lening wordt per 
jaar 1,25% van de hoofdsom afgelost.

Het uitgangspunt is dat bij het eindigen van de looptijd van de 
hypothecaire financiering voor de eerste zeven jaar de hypo-
thecaire financiering bij dezelfde bank wordt verlengd voor een 
periode van drie jaar, waardoor naar verwachting geen afsluit-
provisie, kosten voor taxatie of notariskosten verschuldigd zul-
len worden.

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

Gedurende de looptijd van de hypothecaire lening mag de 
Netto-huuropbrengst niet minder bedragen dan 175% van 
de rente- en aflossingsverplichtingen. Op basis van de rende- 
mentsprognoses (zie afbeelding 32 in hoofdstuk 4.3) zal dit per-
centage gedurende de looptijd van de lening niet minder dan 
206% bedragen. Daarnaast is een loan to value-clausule (LTV) 
overeengekomen. In verband met deze clausule worden de 
Objecten jaarlijks getaxeerd. Op basis van deze taxatie wordt 
vastgesteld of wordt voldaan aan de maximaal toegestane ver-

Afbeelding 30: Verwachte financieringscondities

Hoofdsom hypothecaire financiering € 30.500.000 

Looptijd lening1 7 jaar

Financiering als % investeringsvolume 57,0%

Karakter financiering Non-recourse

Hypothecaire zekerheid 1e recht van hypotheek

Afsluitprovisie € 160.125 

Renterisico2 Gefixeerde 7 jaars rente

Rekenrente jaar 1 t/m 73 1,77%

Rekenrente jaar 8 t/m 10 4,00%

Aflossing per jaar (lineair) 1,25%

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)4 Minimaal 175%

Tussentijdse jaarlijkse LTV-test5 Maximaal 65%

1 Na de eerste zeven jaar zal de financiering naar verwachting aansluitend worden verlengd met een periode van drie jaar.
2 Vaste rente 
3 Gefixeerd rentetarief, 7 jrs IRS op 28 april 2017: 0,33% + kredietopslag 1,20% + liquiditeitsopslag 0,19% + forward start 0,05%
4  Netto-huuropbrengst (na exploitatiekosten) t.o.v. rente en aflossing

5 Restant hoofdsom t.o.v. de actueel getaxeerde marktwaarde ("loan to value" LTV). Huidige LTV = 62%

Verwachte	financieringscondities
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De Baron in Zoetermeer
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houding tussen het restant van de hoofdsom van de hypothe-
caire financiering en de actuele waarde van de Objecten. Deze 
verhouding mag maximaal 65% bedragen. Bij overschrijding 
van de toegestane drempels zullen in elk geval geen uitkeringen 
aan Participanten plaatsvinden totdat deze ratio’s weer voldoen 
aan de toegestane percentages door waardestijging en/of extra 
aflossingen op de lening. Volgens de taxatie van de Objecten 
bedraagt de LTV bij aanvang 62%. 

4.3	 Rendementsprognoses

In de hierna opgenomen prognose voor de rendementsbere-
keningen 2017-2027 (afbeelding 31) en de berekening van de 
prognose voor de verkoopopbrengst (afbeelding 34) wordt een 
geprognosticeerde beleggingsperiode aangehouden van 10 
jaar. Het rendementsmodel gaat ervan uit dat het Fonds start 
op 1 juli 2017, terwijl het Fonds naar verwachting op 20 juli 
2017 van start zal gaan. Bij de berekeningen wordt onderscheid 
gemaakt tussen de volgende rendementen:

 » (Gemiddeld) Direct Rendement: dit is het uitkeerbaar rende-
ment uit de exploitatie van de Objecten (na aflossing hypo-
theek) gedurende de looptijd van het Fonds;

 » (Gemiddeld) Indirect Rendement: dit is het uitkeerbaar ren-
dement uit verkoop van de Objecten na het einde van de 
looptijd van het Fonds; en

 » Totaalrendement: dit bestaat uit het (Gemiddeld) Direct Ren-
dement en het (Gemiddeld) Indirect Rendement.

Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, betreffen alle in deze 
beleggingsbrochure - en in het bijzonder de in dit hoofdstuk 
4.3 - weergegeven opbrengsten en kosten schattingen daarvan. 
Deze schattingen, met inbegrip van de veronderstellingen waar-
op deze zijn gebaseerd, zijn gedaan op basis van het due diligen-
ce onderzoek, historische- en ervaringsgegevens. De werkelijke 
toekomstige rendementen, opbrengsten en kosten kunnen af-
wijken van de schattingen. 

Prognose	Exploitatierendement
Het verwachte gemiddeld Exploitatierendement over het maxi-
mum van de beoogde looptijd van het Fonds bedraagt 7,2% per 
jaar. Het geprognosticeerde gemiddeld Direct Rendement over 
deze periode bedraagt 5,5% per jaar. Bij de berekeningen van 
deze rendementen is uitgegaan van het hiernavolgende.

Bruto-huuropbrengsten
De Objecten, bestaande uit 375 appartementen plus parkeer-
plaatsen en 2 commerciële units, zijn op het moment van op-
richting van het Fonds naar verwachting 100% verhuurd en ver-

tegenwoordigen een huurstroom van € 2.998.690 op jaarbasis 
(prijspeil 20 juli 2017). Indien op het moment van levering een 
appartement in verband met mutatie leeg staat garanderen de 
verkopers de huur ervan tot aan het moment van wederverhuur 
voor maximaal 1 jaar. 

De huur van woningen in het niet-geliberaliseerde segment 
(maandelijkse bruto huur tot € 710,69)57 wordt volgens de thans 
geldende wet- en regelgeving jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. De 
indexering bestaat uit de geldende inflatie van het voorafgaan-
de jaar, vermeerderd met een inkomensafhankelijke huurverho-
ging volgens de volgende staffel:

 » 2,5% voor huurders met een huishoudinkomen tot € 40.349;
 » 4% voor huurders met een huishoudinkomen van € 40.349 

of meer.

Deze huurindexering kan worden doorgevoerd tot aan het ni-
veau van een maximale redelijke huur in lijn met het punten-
aantal (WWS; Wet Woningwaarderingsstelsel) dat de woning 
vertegenwoordigt.

Voor woningen in het geliberaliseerde segment (maandelijkse 
bruto huur vanaf € 710,69) is een vaste contractuele huurver-
hoging overeengekomen van 2,5% op jaarbasis.

Aangezien de bovenstaande wet- en regelgeving van tijd tot tijd 
kan veranderen, wordt in de rendementsprognose, zoals afge-
beeld in afbeelding 31, bij de bepaling van de jaarlijkse stijging 
van de bruto-huuropbrengsten geen rekening gehouden met 
mogelijkheden tot huurindexering boven de inflatie. In de ren-
dementsberekening wordt derhalve de gemiddelde huurindexe-
ring berekend op de geprognosticeerde gemiddelde inflatie van 
2% op jaarbasis.

Mutatieleegstand	en	debiteurenrisico
In de rendementsprognose is rekening gehouden met een 
huurderving van 5% van de Bruto-huuropbrengsten per jaar 
voor (mutatie)leegstand en oninbare huurvorderingen. Met de 
property manager is een prestatieafspraak overeengekomen 
waarbij de property manager 50% van het saldo/voordeel ont-
vangt indien de daadwerkelijke inkomstenderving kleiner is dan 
de geprognosticeerde inkomstenderving (€ 149.065 in jaar 1).

Rentebaten	liquiditeitsreserve
Bij de aanvang van het Fonds zal het Fonds een liquiditeitsre-
serve aanhouden. Over deze liquiditeitsreserve zal jaarlijks een 
rentevergoeding worden genoten. Deze is gesteld op gemiddeld 
1,0% per jaar over het maximum van de beoogde looptijd van 
het Fonds.

57 Prijspeil 2017



36

Afbeelding 31: Rendementsprognose 2017-2027

Kengetallen Exploitatie- en Fondskosten als % gemiddelde bruto huuropbrengst 23,6%

Aankoopprijs vastgoed  48.370.000 Rentetarief jaar 1 t/m 7 resp. 8 t/m 10 1,77% 4,00%

Aankoopprijs + kosten koper 49.342.170 Aflossing jaar 1 t/m 7 resp. 8 t/m 10 1,25% 1,25%

Totale fondsinvestering 53.500.000 Rentetarief liquiditeitsreserve 1,00%

Hypothecaire lening 30.500.000 Huurindexering 2,00%

Eigen vermogen participaties 23.000.000 Inflatie 2,00%

Mutatieleegstand en debiteurenrisico 5%

gemiddeld	
enkelvoudig

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Opbrengsten 6 maanden  6 maanden

Bruto-huuropbrengsten 1.499.345 3.028.677 3.089.250 3.151.035 3.214.056 3.278.337 3.343.904 3.410.782 3.478.997 3.548.577 1.791.856 

Mutatieleegstand en debiteurenrisico -74.532 -150.056 -152.057 -154.098 -156.180 -158.303 -160.469 -162.679 -164.932 -167.231 -84.196 

Rentebaten liquiditeitsreserve 609 1.008 785 1.069 1.874 3.213 5.102 7.555 7.489 4.953 1.526 

Totaal 1.425.421 2.879.629 2.937.979 2.998.007 3.059.750 3.123.247 3.188.536 3.255.658 3.321.554 3.386.299 1.709.186 

Kosten **

Rentekosten (hypothecaire financiering) 269.503 533.945 527.197 520.449 513.701 506.953 500.205 803.244 1.099.906 1.084.656 536.609 

Exploitatie- en Fondskosten* 353.770 721.690 736.124 750.846 765.863 781.181 796.804 812.740 828.995 845.575 422.787 

Totaal	 623.273 1.255.635 1.263.321 1.271.295 1.279.564 1.288.133 1.297.009 1.615.984 1.928.901 1.930.231 959.397 

Exploitatieresultaat 802.148 1.623.993 1.674.658 1.726.711 1.780.186 1.835.113 1.891.527 1.639.674 1.392.653 1.456.068 749.789 

Exploitatierendement 7,2% 7,0% 7,1% 7,3% 7,5% 7,7% 8,0% 8,2% 7,1% 6,1% 6,3% 6,5%

Aflossing hypothecaire financiering 190.625 381.250 381.250 381.250 381.250 381.250 381.250 381.250 381.250 381.250 190.625 

Aflossing als % 0,63% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 0,63%

Voor uitkering beschikbaar 632.500 1.265.000 1.265.000 1.265.000 1.265.000 1.265.000 1.265.000 1.265.000 1.265.000 1.265.000 632.500 

Direct Rendement 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%

Liquiditeitsreserve 100.783 78.526 106.934 187.395 321.331 510.194 755.471 748.895 495.298 305.116 231.780 

* Inclusief niet-aftrekbare BTW (21%).
‘** Vanaf medio jaar acht bedraagt de rekenrente op de hypothecaire financiering 4%.
Alle bedragen luiden in €.
Alle rendementen zijn berekend op jaarbasis als percentage van de inleg.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van een rekenmodel. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Rendementsprognose	2017-2027
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Afbeelding 31: Rendementsprognose 2017-2027

Kengetallen Exploitatie- en Fondskosten als % gemiddelde bruto huuropbrengst 23,6%

Aankoopprijs vastgoed  48.370.000 Rentetarief jaar 1 t/m 7 resp. 8 t/m 10 1,77% 4,00%

Aankoopprijs + kosten koper 49.342.170 Aflossing jaar 1 t/m 7 resp. 8 t/m 10 1,25% 1,25%

Totale fondsinvestering 53.500.000 Rentetarief liquiditeitsreserve 1,00%

Hypothecaire lening 30.500.000 Huurindexering 2,00%

Eigen vermogen participaties 23.000.000 Inflatie 2,00%

Mutatieleegstand en debiteurenrisico 5%

gemiddeld	
enkelvoudig

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Opbrengsten 6 maanden  6 maanden

Bruto-huuropbrengsten 1.499.345 3.028.677 3.089.250 3.151.035 3.214.056 3.278.337 3.343.904 3.410.782 3.478.997 3.548.577 1.791.856 

Mutatieleegstand en debiteurenrisico -74.532 -150.056 -152.057 -154.098 -156.180 -158.303 -160.469 -162.679 -164.932 -167.231 -84.196 

Rentebaten liquiditeitsreserve 609 1.008 785 1.069 1.874 3.213 5.102 7.555 7.489 4.953 1.526 

Totaal 1.425.421 2.879.629 2.937.979 2.998.007 3.059.750 3.123.247 3.188.536 3.255.658 3.321.554 3.386.299 1.709.186 

Kosten **

Rentekosten (hypothecaire financiering) 269.503 533.945 527.197 520.449 513.701 506.953 500.205 803.244 1.099.906 1.084.656 536.609 

Exploitatie- en Fondskosten* 353.770 721.690 736.124 750.846 765.863 781.181 796.804 812.740 828.995 845.575 422.787 

Totaal	 623.273 1.255.635 1.263.321 1.271.295 1.279.564 1.288.133 1.297.009 1.615.984 1.928.901 1.930.231 959.397 

Exploitatieresultaat 802.148 1.623.993 1.674.658 1.726.711 1.780.186 1.835.113 1.891.527 1.639.674 1.392.653 1.456.068 749.789 

Exploitatierendement 7,2% 7,0% 7,1% 7,3% 7,5% 7,7% 8,0% 8,2% 7,1% 6,1% 6,3% 6,5%

Aflossing hypothecaire financiering 190.625 381.250 381.250 381.250 381.250 381.250 381.250 381.250 381.250 381.250 190.625 

Aflossing als % 0,63% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 0,63%

Voor uitkering beschikbaar 632.500 1.265.000 1.265.000 1.265.000 1.265.000 1.265.000 1.265.000 1.265.000 1.265.000 1.265.000 632.500 

Direct Rendement 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%

Liquiditeitsreserve 100.783 78.526 106.934 187.395 321.331 510.194 755.471 748.895 495.298 305.116 231.780 

* Inclusief niet-aftrekbare BTW (21%).
‘** Vanaf medio jaar acht bedraagt de rekenrente op de hypothecaire financiering 4%.
Alle bedragen luiden in €.
Alle rendementen zijn berekend op jaarbasis als percentage van de inleg.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van een rekenmodel. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
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Afbeelding 32: Exploitatiekosten en Fondskosten

Groot-/casco- en dagelijks onderhoud  (afkoop onderhoud)* 9,5%  € 311.132 

Zakelijke lasten (OZB, riool, waterschap) en opstalverzekering 4,3%  € 142.114 

Vergoeding extern propertymanagement / vastgoedbeheer* 5,4%  € 178.786 

Vergoeding asset management* 2,3%  € 76.810 

Fondskosten* 2,0%  € 65.895 

Totaal 23,6%  € 774.736 

* Inclusief niet-aftrekbare BTW (21%).

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

Gemiddelde	Exploitatie-	en	Fondskosten	als	%	van	de	gemiddelde	Theoretische	bruto-huuropbrengsten € 3.283.482

Rentekosten	(hypothecaire	financiering)
Deze kosten betreffen de over de hypothecaire financiering 
verschuldigde rente.  Het rentetarief op de hypothecaire finan-
ciering is reeds voor de gehele looptijd van die financiering van 
zeven jaar vastgelegd (zie hoofdstuk 4.2) op 1,77% (inclusief 
kredietopslag). De in de rendementsprognoses gehanteerde 
Rentekosten (inclusief kredietopslag) bedragen daarom 1,77% 
per jaar over het bedrag van de hypothecaire financiering in de 
eerste zeven jaar. Voor de periode na afloop van de rentevast-
periode (na zeven jaar) worden Rentekosten (rekenrente) van 
4,0% per jaar gehanteerd. Over de daadwerkelijke hoogte van 
de Rentekosten na zeven jaar kan op dit moment geen concrete 
uitspraak worden gedaan.

Exploitatie-	en	Fondskosten
De geprognosticeerde Exploitatiekosten van de Objecten zijn 
gebaseerd op het uitgevoerde due diligence onderzoek en de 
meerjarenonderhoudsbegroting. De geprognosticeerde Fonds-
kosten zijn gebaseerd op de ervaring van de Beheerder en op 
de contractuele afspraken met de Beheerder, de Bewaarder en 
derden. De over het maximum van de beoogde looptijd van het 
Fonds verwachte gemiddelde Exploitatiekosten en Fondskos-
ten zijn als percentage van de gemiddelde jaarlijkse huursom 
weergegeven in afbeelding 32.

Bij de bepaling van de Exploitatie- en Fondskosten wordt, tenzij 
hierna anders is aangegeven, rekening gehouden met een jaar-
lijkse stijging van de kosten die gebaseerd is op het gehanteerde 
inflatiepercentage (2%).

Groot-/casco-	en	dagelijks	onderhoud
Het groot-/casco-onderhoud is gebaseerd op een meerjaren-
onderhoudsplanning. Gedurende een periode van 10 jaar is 
het onderhoud van de Objecten tegen een vast bedrag per jaar 
(zijnde € 718 per appartement inclusief BTW) afgekocht. Voor 
rekening en risico van het Fonds komen enkel de zakelijke las-
ten (OZB, rioolheffing, waterschapslasten, verzekering, eventu-
ele verhuurderheffing en vandalisme). Jaarlijks wordt de staat 

van onderhoud door de Beheerder getoetst aan de hand van 
NEN-2767. Daarbij wordt aangesloten op de systematiek die 
ook door het Rijksvastgoedbedrijf voor meting van de staat van 
onderhoud van haar gebouwen wordt gehanteerd. 

Zakelijke	lasten	(OZB)	en	verzekeringspremies
Jaarlijks zijn zakelijke lasten verschuldigd voor het bezit van on-
roerend goed. In de prognose wordt uitgegaan van de lasten 
zoals die door de gemeenten waarin de Objecten zijn gelegen 
worden geheven tegen de tarieven die bekend en van toepas-
sing zijn op het moment van de aankoop van de Objecten.

Het Fonds zal een verzekering tegen huurderving afsluiten die 
het gemis aan huurinkomsten tijdens de periode van herstel, 
in het geval de Objecten, of delen daarvan, teniet zijn gegaan 
en daardoor niet beschikbaar zijn voor verhuur. De verzeker-
de periode van huurderving voor de Objecten bedraagt twee 
jaar vanaf het moment van plaatsvinden van de gebeurtenis die 
noopt tot herstel van de Objecten. Voorts wordt een opstal- en 
aansprakelijkheidsverzekering voor de Objecten afgesloten.

Verhuurderheffing
Eigenaren van meer dan 10 Nederlandse huurwoningen, ver-
huurd in het gereguleerde segment (maandhuur onder de li-
beraliseringsgrens van € 710,68) zijn sinds 2014 verhuurder-
heffing verschuldigd. Bij oplevering vielen 315 van de in totaal 
375 huurwoningen onder de verhuurderheffing. Deze wordt 
berekend over de WOZ-waarde van alle niet-geliberaliseerde 
woningen. Over 2017 bedraagt de verhuurderheffing 0,543% 
van de WOZ-waarde. Dit tarief loopt op tot 0,593% in 2022. 
Vanaf 2023 bedraagt het tarief 0,567%. De jaarlijkse heffing in 
het jaar 2017 wordt verminderd met 10 maal de gemiddelde 
WOZ-waarde van de woningen (heffingsvrije voet). Vanaf het 
jaar 2018 bedraagt deze heffingsvrije voet 50 woningen en 
wordt de jaarlijkse heffing verminderd met 50 maal de gemid-
delde WOZ-waarde. 
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De in 2016 gerealiseerde herontwikkeling van de Objecten van 
het Fonds valt onder de zogenoemde “verbouw van niet voor 
woning bestemde ruimten tot huurwoningen” als bedoeld in 
artikel 1.11, lid 1, onderdeel c, Wet maatregelen woningmarkt 
II (hierna: Regeling Vermindering Verhuurderheffing, RVV). Op 
grond van de RVV komt de portefeuille in aanmerking voor  
€ 10.000 aan heffingsvermindering per herontwikkelde huur-
woning in het niet-geliberaliseerde segment, mits de investe-
ringskosten per huurwoning ten minste € 25.000 bedragen. De 
RVO (Raad voor Ondernemend Nederland), die verantwoorde-
lijk is voor de toekenning van de RVV, heeft bevestigd dat het 
Fonds voor 160 woningen in aanmerking komt voor de RVV. 
Het aantal van 160 is gebaseerd op het aantal niet-geliberali-
seerde woningen dat is opgeleverd nadat het Fonds de intentie 
tot koop schriftelijk had bevestigd.

De heffingsverminderingkorting kan gespreid worden aange-
vraagd. Toegekende heffingsverminderingen kunnen ook wor-
den aangewend voor de verhuurderheffing van andere wonin-
gen die het Fonds in eigendom heeft. Zo kunnen aanspraken op 
heffingsvermindering worden verdeeld over alle woningen van 
de portefeuille die onder de verhuurderheffing vallen.

Middels een juiste tijdsplanning kan het Fonds binnen de por-
tefeuille derhalve voor een periode van tien jaar gebruik ma-
ken van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing. Per saldo 
compenseert deze heffingsvermindering de totale verschul-
digde verhuurderheffing, gedurende de eerste tien jaar van de 
exploitatie van het Fonds. In de rendementsprognose van het 
Fonds is om die reden geen verhuurderheffing opgenomen in 
de exploitatielasten.

Fondskosten
De Fondskosten omvatten onder meer een vergoeding voor de 
Beheerder voor het algemene beheer van het Fonds, ter dek-
king van de kosten in verband met het laten functioneren van 

het Fonds als zodanig, alsmede kosten die de Beheerder maakt 
voor het opstellen van de periodieke rapportages aan de Parti-
cipanten, het organiseren van de jaarlijkse Algemene Vergade-
ring van Participanten ten behoeve van onder meer het vast-
stellen van de jaarrekening van het Fonds, de jaarlijkse kosten 
van de accountantscontrole ten behoeve van het Fonds, de met 
de bestuurders van de Stichting overeengekomen vergoeding 
(€ 1.000, prijspeil jaar 1, per bestuurder per jaar of € 2.000, 
prijspeil jaar 1, per jaar indien de Stichting één bestuurder 
heeft), de jaarlijkse kosten van de Bewaarder, de kosten voor 
(overige) adviseurs en overige kosten die verband houden met 
het algemene fondsbeheer.

Met uitzondering van de in de Fondsvoorwaarden vastgelegde 
vergoedingen voor de Beheerder, de Bewaarder en de Stichting 
worden in alle (andere) gevallen de daadwerkelijk gemaakte Ex-
ploitatie- en Fondskosten ten laste van het Exploitatieresultaat 
en daarmee van het Direct Rendement gebracht. De Bewaarder 
ontvangt ten laste van het Fonds een vergoeding van € 15.125 
(inclusief BTW) per jaar (prijspeil jaar 1), jaarlijks te indexeren op 
basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI). 

Taxatiekosten	(hertaxatie)
Op grond van de toezichtwetgeving, de Wft, dient de vastgoed-
portefeuille jaarlijks te worden gewaardeerd door een onafhan-
kelijke deskundige. Door middel van een roulatiesysteem wordt 
in een periode van drie jaar de gehele portefeuille uitgebreid 
getaxeerd. De in enig jaar niet uitgebreid getaxeerde panden 
worden in dat jaar door middel van een zogenoemde “desktop-
taxatie” gewaardeerd door de externe taxateur (“update”).

Aflossing	hypothecaire	financiering
Uit het Exploitatieresultaat, als saldo van de hiervoor vermelde 
opbrengsten en kosten, zal de overeengekomen aflossing op 
de hypothecaire financiering van de Objecten worden voldaan. 
De jaarlijkse aflossing bedraagt gedurende de eerste zeven jaar 

Afbeelding 33: Fondskosten

Accountant (controle jaarrekening)* 0,4%  € 12.587 

Kosten externe verslaglegging* 0,4%  € 13.514 

Taxatiekosten* 0,3%  € 9.937 

Jaarvergadering* 0,0%  € 662 

Kosten registratie AFM + Kamer van Koophandel 0,2%  € 7.793 

Kosten Fondsbeheer* 0,1%  € 2.650 

Kosten Bewaarder* 0,6%  € 18.751 

Totaal 2,0%  € 65.895 

* Inclusief niet-aftrekbare BTW (21%).

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

Fondskosten	als	%	van	de	gemiddelde	Theoretische	bruto-huuropbrengsten € 3.283.482



40

1,25% van de hoofdsom. In de prognose wordt voor de jaren 
daarna rekening gehouden met een jaarlijkse aflossing van 
eveneens 1,25% van de hoofdsom (lineaire aflossing).

Direct	Rendement	(winstuitkering)
Het beoogde Direct Rendement (aan de Participanten uitkeer-
bare winst), na de hiervoor vermelde aflossing, bedraagt over 
de verwachte looptijd gemiddeld 5,5%* op jaarbasis. Uitkering 
daarvan geschiedt per kwartaal, telkens binnen vier weken na 
afloop van elk kalenderkwartaal. De Beheerder is bevoegd te 
besluiten geen of een lagere uitkering te doen, indien dat naar 
het uitsluitende oordeel van de Beheerder noodzakelijk of wen-
selijk is in verband met de solvabiliteit of liquiditeit van het 
Fonds. 

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten 
bieden geen garantie voor de toekomst.

4.4	 Prognose	Indirect	Rendement	(uit	verkoop)

De Objecten zullen in beginsel voor een periode van zeven 
tot tien jaar worden geëxploiteerd. De periode van exploitatie 
wordt bij verkoop van de Objecten beëindigd. Bij de berekening 
van de geprognosticeerde verkoopopbrengst wordt uitgegaan 
van verkoop van de Objecten na tien jaar.

Verkoopopbrengst
De verkoopopbrengst van de Objecten is afhankelijk van diver-
se op het moment van verkoop zich voordoende omstandighe-
den, zoals de economische situatie, de rente, de huurontwik-
keling en de situatie op de vastgoedmarkt. Als uitgangspunt 
voor de rendementsprognose is verondersteld dat de verkoop 
van de Objecten na tien jaar zal plaatsvinden tegen de waarde 
in verhuurde staat tegen alsdan marktconforme condities aan 

Afbeelding 34: Berekening verkoopopbrengst

Kapitalisatiefactor k.k. 14,15 16,35 17,35

Bruto-huuropbrengsten 3.583.712 3.583.712 3.583.712 

Verkoopopbrengst 50.723.816 58.583.438 62.167.149 

Hypotheek na aflossing -26.687.500 -26.687.500 -26.687.500 

Verkoopkosten* -1.268.095 -1.464.586 -1.554.179 

Liquiditeitsreserve 231.780 231.780 231.780 

Winstdeling Beheerder 20% van de Overwinst 0 -748.122 -1.446.946 

Terugbetaling kapitaalinleg Participanten -23.000.000 -23.000.000 -23.000.000 

Voor	uitkering	beschikbaar	netto-verkoopresultaat 0 6.915.009 9.710.305 

Indirect Rendement 0,0% 3,0% 4,2%

Gemiddeld Direct Rendement 5,5% 5,5% 5,5%

Gemiddeld Indirect Rendement 0,00% 3,0% 4,2%

Totaalrendement	per	jaar	 5,5% 8,5% 9,7%

IRR	Totaalrendement 5,5% 7,6% 8,4%
* Inclusief niet-aftrekbare BTW (21%).

Alle bedragen luiden in €.

Alle rendementen zijn berekend op jaarbasis als percentage van de inleg.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

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

Berekening	verkoopopbrengst Defensief OptimistischNeutraal
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een opvolgende belegger. Daarbij wordt uitgegaan van een ver-
koop van de totale portefeuille, in zijn geheel, ineens. Hierbij 
worden drie scenario’s getoond: een neutraal scenario, een de-
fensief scenario en een optimistisch scenario. Deze scenario’s 
verschillen van elkaar door de gehanteerde kapitalisatiefactor 
van de Bruto-huuropbrengsten na tien jaar. In het neutrale 
scenario is de verkoopprijs gebaseerd op de kapitalisatiefactor 
kosten koper zoals deze bij aankoop is bepaald op basis van de 
getaxeerde waarde. In het defensieve scenario is een kapitalisa-
tiefactor gebruikt waarbij de verkoopopbrengst zodanig is dat 
het Indirect Rendement (netto-verkoopresultaat) nihil bedraagt. 
Dit scenario impliceert dat de verkoopopbrengst ruim 13% la-
ger is dan de verkoopopbrengst in het neutrale scenario. In het 
optimistische scenario is de kapitalisatiefactor ten opzichte van 
het neutrale scenario met één keer de jaarhuur vermeerderd.

Verkoopkosten
De verkoopkosten zullen in beginsel bestaan uit een verkoop-
provisie en andere verkoopkosten van in totaal naar verwach-
ting 2,5% van de gerealiseerde verkoopprijs. De daadwerkelijke 
verkoopkosten zullen ten laste komen van het verkoopresultaat 
van de Objecten en daarmee van het resultaat van het Fonds.

Winstdeling	Beheerder
Bij verkoop van de Objecten ontvangt de Beheerder een winst-
deling van 20% over de daarbij eventueel te realiseren Over-
winst. De Overwinst (zie definitie in het Prospectus) bestaat 
–kort gezegd- uit de netto verkoopwinst na kosten en belas-
tingen. Het toekennen van deze winstdeling waarborgt een 
blijvende betrokkenheid van de Beheerder, alsmede dat de 
belangen van de Participanten en de Beheerder parallel lopen. 
Indien het Fonds niet in staat is gebleken een gemiddeld Exploi-
tatierendement van ten minste 7,2% op jaarbasis gedurende de 
looptijd van het Fonds te behalen, wordt de winstdeling van de 
Beheerder, verminderd met de contante waarde, van het ver-
schil tussen (a) een gemiddeld Exploitatierendement van 7,2% 
op jaarbasis gedurende de looptijd van het Fonds en (b) het 
daadwerkelijk behaalde gemiddeld Exploitatierendement op 
jaarbasis gedurende de looptijd van het Fonds. De Beheerder 
ontvangt in een dergelijk geval derhalve een lagere of geen uit-
kering uit de Overwinst en de Participanten genieten een prefe-
rentie met betrekking tot een gemiddeld Exploitatierendement 
van 7,2% per jaar.

Prognose	Totaalrendement
Over de geprognosticeerde beleggingsperiode wordt een To-
taalrendement verwacht van 8,5% op jaarbasis (zie afbeelding 
34).

Geprognosticeerde	IRR
De over de beleggingsperiode geprognosticeerde Internal Rate 
of Return (IRR) bedraagt 7,6%.

4.5	 Alternatieve	rendementsscenario’s

Hieronder is weergegeven wat de invloed is van veranderingen 
in een aantal belangrijke aannames op het gemiddeld Totaal-
rendement.

Rentekosten
Na afloop van de rentevastperiode (voor de alternatieve rende-
mentsscenario’s eveneens gesteld op zeven jaar na de datum 
van de start van het Fonds) zal de hypothecaire rente worden 
vastgesteld op basis van de dan geldende kapitaalmarktrente. 
Afhankelijk van de renteontwikkelingen kan gekozen worden 
voor een kortere rentevastperiode of voor een variabele rente. 
Indien na afloop van de periode van zeven jaar het marktrente-
niveau afwijkt van de gehanteerde rekenrente (na zeven jaar), 
kan het effect op het rendement over het maximum van de be-
oogde looptijd van het Fonds worden samengevat als opgeno-
men in afbeelding 35.

Afbeelding 35: Afwijking rente na afloop rentevastperiode 

-/- 2% 9,2%

-/- 1% 8,9%

Prognose	4,0% 8,5%

+ 1% 8,1%

+ 2% 7,8%

Alle rendementen zijn berekend op jaarbasis als percentage van 
de inleg.

Afwijking	niet-gefixeerde	rente Gemiddeld	Totaalrendement

Inflatie
Indien over het maximum van de beoogde looptijd van het 
Fonds de inflatie gemiddeld meer of minder stijgt dan aangeno-
men, kan het effect op het Totaalrendement worden samenge-
vat als opgenomen in afbeelding 36.
In de berekening van het gemiddelde Totaalrendement wordt 
de gemiddelde huurindexering uitsluitend gesteld op de inflatie.

Afbeelding 36: Inflatie

2,5% 9,6%

Prognose		2,0	% 8,5%

1,5% 7,4%

Alle rendementen zijn berekend op jaarbasis als percentage van 
de inleg.

Afwijking	inflatie Gemiddeld	Totaalrendement
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Verkoopopbrengst
Als uitgangspunt voor de rendementsprognose is verondersteld 
dat de verkoop van de portefeuille in 2027 zal plaatsvinden te-
gen een verkoopprijs gebaseerd op de kapitalisatiefactor kosten 
koper (16,35), zoals vastgesteld door CBRE in het kader van de 
taxatie van de Objecten bij aankoop.

In het defensieve scenario is een kapitalisatiefactor gebruikt 
waarbij de verkoopopbrengst zodanig is dat het Indirect Ren-
dement (netto-verkoopresultaat) nihil bedraagt. In het optimis-
tische scenario is de kapitalisatiefactor ten opzichte van het 
neutrale scenario met één keer de jaarhuur vermeerderd.

Afbeelding 37: Verkoopscenario (afwijking kapitalisatiefactor)

Defensief 5,5%

Neutraal	(prognose) 8,5%

Optimistisch 9,7%

Afwijking	kapitalisatiefactor Gemiddeld	Totaalrendement
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5.1	 Juridische	 structuur:	 fonds	 voor	 gemene	
rekening

Het Fonds is een beleggingsinstelling en heeft de vorm van 
een transparant fonds voor gemene rekening. Het Fonds is een 
contractuele regeling tussen Holland Immo Group Beheer BV 
in haar hoedanigheid als Beheerder, Stichting IMMO Huurwo-
ningfonds Nederland in haar hoedanigheid als juridisch eigenaar 
van de Objecten en elk van de Participanten afzonderlijk. De 
juridische structuur van het Fonds is onderstaand weergegeven.

5. JURIDISCHE ASPECTEN

Afbeelding 38: Juridische structuur

Het Fonds is geen rechtspersoon en kan daarom zelf geen over-
eenkomsten aangaan, activa verkrijgen of onder zich houden, of 
verplichtingen aangaan onder eigen naam. De Beheerder (Hol-
land Immo Group Beheer BV) en de Stichting (Stichting IMMO 
Huurwoningfonds Nederland) zijn rechtspersonen en kunnen 
als zodanig wel overeenkomsten aangaan, activa verkrijgen of 
onder zich houden en op eigen naam overeenkomsten aangaan. 

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

Het beheer van het Fonds wordt uitgevoerd voor rekening en 
risico van de Participanten. Dienovereenkomstig komen alle 
winsten, verliezen, schulden en kosten die voortvloeien uit het 

beheer van het Fonds ten gunste of ten laste van de Participan-
ten naar evenredigheid van hun deelname aan het Fonds, met 
dien verstande dat (a) de Beheerder gerechtigd is tot een deel 
van de Overwinst en (b) een Participant niet kan worden ge-
dwongen meer bij te dragen aan bedoelde verliezen, schulden 
en kosten dan het bedrag dat voor de Participaties is betaald 
door de desbetreffende Participant.

De looptijd van het Fonds is naar verwachting een middellan-
ge termijn (van zeven tot tien jaar). Na afloop van deze termijn 
worden - naar verwachting - de Objecten verkocht. Eerdere 
of latere verkoop is niet uitgesloten en is afhankelijk van de 
marktomstandigheden. Na de verkoop van de Objecten wordt 
het Fonds ontbonden.
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5.2 Beheerder

Als beheerder treedt op Holland Immo Group Beheer BV De 
Beheerder is belast met het beheer en de administratie van het 
Fonds. De Beheerder is gerechtigd en bevoegd in naam van 
de Stichting en voor rekening en risico van de Participanten 
rechtshandelingen te verrichten, zoals het verwerven van de 
Objecten en het aangaan van de hypothecaire financiering. Bij 
het beheer van het Fonds zal de Beheerder in het belang van de 
Participanten handelen.

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

5.3	 Stichting

Stichting IMMO Huurwoningfonds Nederland treedt op als en-
titeit die de juridische eigendom van de activa van het Fonds 
houdt. Het vermogen van het Fonds wordt in juridisch opzicht 
gehouden door de Stichting. Tot de taken van de Stichting be-
horen (onder meer) het openen en aanhouden van een of meer-
dere bankrekeningen waarop alle gelden die het Fonds toebe-
horen worden gestort, en het op aanwijzing van de Beheerder 
(meewerken aan het) verrichten van rechts- en beschikkings-
handelingen met betrekking tot het vermogen van het Fonds. 

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

5.4	 De	Bewaarder

De Bewaarder is belast met de bewaring van de activa van het 
Fonds als bedoeld in artikel 4:62m Wft.
In het kader van de bewaring door de Bewaarder zijn de Be-
heerder en het Fonds, mede ten behoeve van de Participanten, 
een overeenkomst van bewaring met de Bewaarder aangegaan. 

Het zwaartepunt van de werkzaamheden van de Bewaarder 
ligt in het houden van toezicht op de Beheerder; de Bewaarder 
ziet er op toe dat de Beheerder handelt conform de Fondsvoor-
waarden en de bepalingen bij of krachtens de Wft. 

De Bewaarder is geen partij bij de Fondsvoorwaarden. De Be-
heerder en de Bewaarder zijn juridisch onafhankelijk van elkaar. 

Als Bewaarder in de zin van de Wft treedt op TCS Depositary 
BV. De Bewaarder heeft een vergunning van De Nederlandsche 
Bank NV op grond van de Wet toezicht trustkantoren. Het be-
leid binnen de Bewaarder wordt bepaald door de heer drs. M. 
Schimmelpenninck en mevrouw B.H.W.M. van den Broek.
 

5.5	 Vergadering	van	Participanten

Ten minste één keer per jaar wordt een Algemene Vergadering 
van Participanten gehouden. Hierin worden de ontwikkelingen 
binnen het Fonds besproken en de jaarrekening ter goedkeu-
ring voorgelegd. Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van 
Participanten worden onder andere de jaarrekening van het af-
gelopen boekjaar gepresenteerd en besproken, die bestaat uit:

 » de balans
 » de winst- en verliesrekening
 » de toelichting

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een registeraccoun-
tant.

Verder kunnen ook tussentijds Vergaderingen van Participanten 
worden gehouden, zo dikwijls de Beheerder dat noodzakelijk 
acht of indien de Stichting of één of meer Participanten die 
gezamenlijk ten minste 10% van het aantal uitstaande Parti-
cipaties vertegenwoordigen, de Beheerder daarom schriftelijk 
verzoeken.

De Vergadering van Participanten is onder meer bevoegd te be-
sluiten over:

 » wijziging van Fondsvoorwaarden;
 » verkoop en levering van de Objecten;
 » het verlenen van toestemming tot het aangaan van leningen 

(als inlener of als uitlener) van € 25.000 of meer;
 » ontbinding van het Fonds;
 » schorsing of ontslag van de Beheerder;
 » schorsing of ontslag van de Stichting; en
 » het verlenen van toestemming tot het aangaan van verplich-

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

Elke Participatie geeft recht op één stem in de Vergadering van 
Participanten. Een Participant kan zich ter vergadering door een 
schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. 
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5.6	 Boekjaar	en	financiële	rapportage

Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar. Het 
eerste boekjaar eindigt op 31 december 2017. De balans en de 
winst- en verliesrekening van het Fonds worden jaarlijks door 
een accountant gecontroleerd, en tezamen met het jaarver-
slag en de oproep voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van 
Participanten aan de Participanten toegestuurd en binnen zes 
maanden ter vaststelling aan de Vergadering van Participanten 
voorgelegd. 

In aanvulling op het voorgaande ontvangen de Participanten elk 
kwartaal schriftelijke informatie over de financiële en operatio-
nele voortgang van het Fonds.

5.7	 Autoriteit	Financiële	Markten	(AFM)

Het Fonds is een beleggingsfonds in de zin van de Wft. De AFM 
heeft Holland Immo Group Beheer BV (de Beheerder) een ver-
gunning verstrekt als bedoeld in artikel 2:65 onder a Wft. Op 
grond van deze Vergunning mag de Beheerder optreden als be-
heerder van het Fonds. De bestuurders van de Beheerder zijn in 
het kader van het verstrekken van de Vergunning door de AFM 
getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. 

Bovenstaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide be-
schrijving van de juridische aspecten en structuur vindt u in het 
Prospectus (Hoofdstuk 7 - Juridische structuur).
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Fiscale	transparantie
Het Fonds wordt voor de Nederlandse belastingheffing aan-
gemerkt als een transparant fonds voor gemene rekening. Dit 
betekent dat het Fonds niet zelf aan belastingheffing wordt on-
derworpen. Alle resultaten van het Fonds worden toegerekend 
aan de Participanten naar rato van deelname aan het Fonds.

Inkomstenbelasting	(box	3:	inkomen	uit	sparen	en	beleggen)
Bij in Nederland woonachtige natuurlijke personen zullen de 
Participaties worden belast als “inkomen uit sparen en beleg-
gen” (Box 3), tenzij de Participaties tot het vermogen van een 
onderneming behoren of een overige werkzaamheid vormen. 
Vanaf 2017 wordt de rendementsheffing bepaald aan de hand 
van drie schijven met ieder een eigen forfaitair rendementsper-
centage. Het forfaitair rendement van 4% wordt dan vervan-
gen door een staffel van jaarlijks veranderende rendementen. 
De daadwerkelijk behaalde inkomsten en vermogenswinsten 
worden als zodanig niet belast. De rendementen voor 2017 per 
vermogensschijf luiden als volgt:

Vermogensschijf Vermogen (na 
aftrek heffingsvrij 
vermogen)

Forfaitair rende-
mentspercentage

1  Tot € 75.000 2,87%

2 Vanaf € 75.001 tot 
€ 975.000

4,60%

3  Vanaf € 975.001 5,39%

Het belastingtarief in box 3 bedraagt 30% (2017) en het hef-
fingsvrij vermogen (een vast bedrag van uw vermogen is vrij-
gesteld van belasting) bedraagt € 25.000 (2017) per persoon.

Vennootschapsbelasting
Voor Nederlandse vennootschappen zullen de inkomsten uit de 
Participaties worden belast met vennootschapsbelasting. Even-
tuele verliezen zijn aftrekbaar. Op Participaties in het Fonds is 
de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing. Het standaard-
tarief bedraagt 25% (20% tot en met een winst van € 200.000).

Herinvesteringsreserve
In Nederland gevestigde beleggers/ondernemers die hun Par-
ticipaties tot hun ondernemingsvermogen rekenen, kunnen in 
beginsel onder bepaalde voorwaarden hun bestaande herinves-
teringsreserve aanwenden voor de aankoop van Participaties in 
het Fonds. Beleggers/ondernemers met een herinvesteringsre-
serve wordt geadviseerd om van tevoren hierover een fiscaal 
adviseur te raadplegen.

Overdrachtsbelasting
Met de belastingdienst zal worden afgestemd dat een verkrij-
ging van een Participatie in beginsel niet belast is met over-
drachtsbelasting, tenzij de verkrijger, samen met verbonden 
natuurlijke personen en/of rechtspersonen, een belang van ten 
minste één/derde gedeelte in het Fonds zou verkrijgen.

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

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

Bovenstaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide be-
schrijving van de fiscale aspecten vindt u in het Prospectus 
(Hoofdstuk 10 – Fiscale Aspecten).

6. FISCALE ASPECTEN
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Inleiding
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Zo ook het participeren 
in het Fonds. Voor een goede beoordeling van deze risico’s is 
het onderstaande van belang. Deze risico’s, alsmede andere 
(markt)omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat negatie-
ve waardefluctuaties optreden en rendementen lager uitkomen 
dan het geprognosticeerde rendement waarnaar het Fonds van-
uit haar beleggingsbeleid streeft.

Het is af te raden een substantieel gedeelte van het vermogen 
in dit product te beleggen. Deze vorm van beleggen moet ge-
zien worden als onderdeel van een gespreid belegde portefeuil-
le. Het Fonds richt zich op particuliere en institutionele beleg-
gers die beleggen in vastgoed(gerelateerde) producten.

Hoewel de Beheerder meent dat de risico’s als genoemd in dit 
hoofdstuk alle materiële risico’s betreffen, kunnen er materiële 
risico’s zijn die thans onbekend zijn en kunnen er risico’s zijn 
die op dit moment niet materieel zijn die eveneens negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor de waarde van uw belegging en 
de rendementen daarop.

Tussentijdse	tegenvallers	en	negatieve	ontwikkelingen
Bij tussentijdse tegenvallers in de exploitatie kan het geprog-
nosticeerde uitkeerbare rendement in gevaar komen. Gedu-
rende de looptijd van het Fonds wordt een liquiditeitsreserve 
aangehouden. Deze liquiditeitsreserve kan onder meer worden 
aangewend ter dekking van onvoorziene uitgaven of onvoor-
ziene huurderving bij leegstand. Er is evenwel een risico dat op 
enig moment de liquiditeitsreserve onvoldoende blijkt te zijn.

Voor de Participant kan een verlies optreden. In het bijzonder 
hebben de mate waarin de Objecten worden geconfronteerd 
met leegstand, de hoogte van de diverse kosten en lasten voor 
het Fonds – waaronder de rentelasten op de hypothecaire fi-
nanciering waarvan de hoogte op de datum van uitbrengen 
van het Prospectus nog niet vaststaat – en de hoogte van de 
huurinkomsten die voortvloeien uit de Objecten, een belangrij-
ke invloed op het rendement. Aangezien de hypothecaire finan-
ciering een wezenlijk deel van dit product uitmaakt (van het to-
tale investeringsbedrag voor de Objecten, inclusief bijkomende 
kosten en liquiditeitsreserve, zal door het Fonds circa 57% hy-
pothecair worden gefinancierd), zullen negatieve ontwikkelin-
gen in (onder meer) genoemde factoren versterkt doorwerken 
in de resultaten van het Fonds. Dat geldt in het bijzonder voor 
de situatie dat diverse factoren zich gelijktijdig in negatieve zin 
zullen voordoen. Het maximale verlies dat de Participant kan 
lijden is het bedrag van zijn deelname (inclusief Emissiekosten).

Illiquiditeit	van	de	Participaties
De Participaties zijn niet beursgenoteerd en er zal ook geen 
beursnotering worden aangevraagd. Hoewel de Participaties 

- zij het beperkt - verhandelbaar zijn in de zin van de Wft is 
overdracht van Participaties uitsluitend mogelijk via inkoop 
van Participaties door het Fonds gevolgd door uitgifte. Echter 
inkoop zal slechts plaatsvinden voor zover deze Participaties 
gelijktijdig of volgtijdelijk (kunnen) worden uitgegeven aan een 
derde die zich bij de Beheerder heeft gemeld als geïnteresseer-
de belegger in het Fonds (of aan een Participant die zich bij de 
Beheerder heeft gemeld als geïnteresseerde voor aanvullende 
of extra Participaties). Het Fonds is niet verplicht om op verzoek 
van de Participant Participaties in te kopen (het Fonds heeft een 
closed-end karakter). Participanten dienen er rekening mee te 
houden dat (feitelijke) verhandeling van Participaties nauwelijks 
mogelijk is.

Verder kan de feitelijke looptijd van het Fonds langer zijn dan de 
beoogde looptijd, indien door (markt)omstandigheden de ver-
koop van de Objecten tegen gunstige of acceptabele voorwaar-
den niet haalbaar blijkt of de Participanten niet instemmen met 
een door de Beheerder voorgestelde verkoop. Daarom dient 
elke belegger voor zich het risico in te schatten dat verbonden is 
aan de (eventueel langere dan) beoogde looptijd van het Fonds 
en de beperkingen in de mogelijkheden tot overdracht van de 
Participaties (beperkte liquiditeit van de Participaties); dit kan 
tot gevolg hebben dat de belegger langer aan deze belegging is 
gebonden dan verwacht of gewenst is. Voorts kan de illiquiditeit 
van de Participaties een drukkend effect hebben op de waarde 
ervan.

Verhuurrisico
Als een huurcontract expireert, kan de huurder besluiten zich 
elders te huisvesten. Ook kan een huurder in betalingsproble-
men komen of failliet gaan of kan een huurovereenkomst door 
opzegging eindigen. Bij het eindigen van een huurovereenkomst 
zal zo spoedig mogelijk een nieuwe huurder worden gezocht. 
Tenzij een nieuwe huurder is gevonden, kan het eindigen van 
een huurovereenkomst leiden tot lagere huurinkomsten, tot 
een lagere (verkoop)waarde van de Objecten en daarmee tot 
een negatief effect op het voor de Participanten te behalen ren-
dement.

De Objecten zijn in gebruik als woningcomplexen. Hoewel de 
Objecten thans volledig zijn verhuurd bestaat het risico dat, in-
dien om welke reden dan ook een huurovereenkomst (al dan 
niet voortijdig) gedurende de looptijd van het Fonds eindigt, de 
Objecten niet of slechts tegen minder gunstige of ongunstige 
voorwaarden kunnen worden verhuurd. Hoewel de verkopers 
van de Objecten hoofdelijk een huurgarantie van één jaar ver-
strekken voor het volledig verhuurd zijn van alle Objecten, is de 
kredietwaardigheid of financiële positie van de verkopers niet 
getoetst. Indien leegstand ontstaat tijdens deze garantieperio-
de en verkopers hun verplichtingen uit hoofde van de garantie 
niet nakomen of leegstand ontstaat na de garantieperiode kan 

7. RISICOFACTOREN
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dat leiden tot lagere huurinkomsten dan geprognosticeerd en/
of een lagere marktwaarde van de Objecten, hetgeen een nega-
tief effect zal hebben op het rendement voor de Participanten.

Met de hypothecair financier is een debt service coverage-ratio 
overeen gekomen. Dat is een ratio waarmee wordt uitgedrukt 
wat de minimale netto-huuropbrengsten moeten zijn ten op-
zichte van de rente- en aflossingsverplichtingen aan de hypo-
thecair financier. De hypothecair financier test één keer per 
jaar (aan de hand van de gecontroleerde jaarrekening en huur-
overzichten) of wordt voldaan aan deze ratio. De hypothecair 
financier heeft zich het recht voorbehouden om, indien een 
test niet zou slagen, hogere jaarlijkse aflossingen te verlangen 
of de financiering te beëindigen. Hogere aflossingen kunnen 
een (tijdelijk) negatief effect hebben op het uitkeerbare Direct 
Rendement gedurende de resterende looptijd van het Fonds. Bij 
beëindiging van de hypothecaire financiering ontstaat het risico 
dat de Objecten gedwongen verkocht moeten worden. De ver-
koopopbrengst bij een gedwongen verkoop is doorgaans aan-
zienlijk lager dan bij een vrijwillige verkoop. Dat zal een nega-
tieve invloed hebben op het rendement voor de Participanten.

Rente-	en	financieringsrisico
De kosten voor de hypothecaire financiering zijn in de rende-
mentsprognoses een belangrijke factor. Het Fonds heeft de 
hypothecaire rente reeds vastgelegd op 1,77% voor een loop-
tijd van zeven jaar, gelijk aan de looptijd van de hypothecaire 
leningsovereenkomst. Over de daadwerkelijke rentecondities 
voor de periode na zeven jaar kan op dit moment geen concre-
te uitspraak worden gedaan; de rentecondities kunnen alsdan 
minder gunstig zijn dan die waarvan is uitgegaan in de rende- 
mentsprognoses. Een hoger rentetarief (inclusief de door de 
bank te berekenen kredietopslagen) dan het voor de geprog-
nosticeerde rendementen gehanteerde rentetarief over de 
periode van de eerste zeven jaar van 4,0%, zal een negatieve 
invloed hebben op het voor de Participanten te behalen rende-
ment. Die negatieve invloed kan materieel zijn, afhankelijk van 
de afwijking van de feitelijke vastgelegde rente ten opzichte van 
de in de rendementsprognoses gehanteerde rente.

Tevens kan de hypotheekrente van invloed zijn op de waarde-
ontwikkeling van de Objecten. Een stijgende rente kan het ver-
koopresultaat negatief beïnvloeden hetgeen een negatief effect 
op het rendement zal hebben.

Door wijzigingen in de rentestand op de geld-/kapitaalmarkt 
kan bij vervroegde aflossing van de hypothecaire financiering 
(dat is aflossing voor de datum waarop expiratiedatum van het 
vaste rentetarief afloopt) een boeterente verschuldigd zijn. De 
boeterente wordt berekend op de contante waarde van het 
verschil tussen de overeengekomen vaste rente en de kapitaal-
marktrente voor vergelijkbare resterende rentevast perioden op 

het moment van de vervroegde aflossing. Daarnaast is bij een 
vrijwillige vervroegde aflossing een vergoeding verschuldigd 
aan de hypothecair financier over het bedrag van de vrijwillige 
vervroegde aflossing. Vervroegde aflossing kan dan ook een ne-
gatief effect hebben op het rendement voor de Participanten.

De hypothecaire financiering zal een looptijd hebben van ze-
ven jaar. Het risico bestaat dat na afloop van de overeengeko-
men looptijd van de hypothecaire financiering de Objecten nog 
niet zijn verkocht en geen nieuwe lening met een hypothecair 
financier kan worden afgesloten of alleen kan worden afgeslo-
ten tegen minder gunstige voorwaarden. Indien geen nieuwe 
lening met een hypothecair financier kan worden afgesloten 
ontstaat het risico dat de Objecten gedwongen moeten worden 
verkocht. De verkoopopbrengst bij een gedwongen verkoop is 
doorgaans aanzienlijk lager dan bij een reguliere verkoop. Dat 
zal een negatieve invloed hebben op het voor de Participan-
ten te behalen rendement. Kan een nieuwe hypothecaire lening 
alleen worden afgesloten tegen minder gunstige voorwaarden, 
zal dat eveneens een negatieve invloed hebben op het rende-
ment.

Voor de rendementsprognose is het uitgangspunt dat bij het 
eindigen van de looptijd van de hypothecaire financiering voor 
de eerste zeven jaar, de hypothecaire financiering bij de hui-
dige financier wordt verlengd voor een periode van drie jaar. 
Het is niet uit te sluiten dat verlenging van de hypothecaire 
financiering bij de huidige financier niet slaagt. Slaagt die ver-
lenging niet, dan is er een aanzienlijk risico dat het Fonds bij 
de herfinanciering kosten moet maken, zoals afsluitprovisie, 
kosten voor taxatie van de Objecten, notariskosten en kosten 
voor een eventuele renteswap om de rente vast te leggen. Die 
kosten hebben een negatief effect op het rendement voor de 
Participanten.

Marktwaarde-	en	verkooprisico
De marktwaarde bij verkoop van de Objecten en daarmee 
de mogelijkheid tot verkoop van de Objecten tegen gunstige 
voorwaarden is in hoge mate afhankelijk van de huidige en 
toekomstige marktomstandigheden en de macro-economische 
ontwikkelingen daarin. Indien de marktwaarde daalt zal dit een 
negatieve invloed kunnen hebben op de waarde en verkoopmo-
gelijkheid van de Objecten, wat ertoe kan leiden dat het door de 
Participanten bijeen gebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk 
verloren gaat. De hypothecaire financiering maakt een wezen-
lijk deel uit van dit product. Negatieve waardeontwikkelingen 
kunnen hierdoor versterkt doorwerken in de resultaten van het 
Fonds.

Daarnaast is in de hypothecaire financieringscondities vast-
gelegd dat de hypothecair financier één keer per jaar (op 31 
december van elk jaar aan de hand van taxatierapporten) test 
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of de marktwaarde van de vastgoedportefeuille is gedaald on-
der een bepaalde minimumwaarde ten opzichte van de restant 
hoofdsom van de hypothecaire financiering (“loan to value”). De 
hypothecair financier heeft zich het recht voorbehouden om, 
indien de test niet zou slagen, hogere jaarlijkse aflossingen te 
verlangen of de financiering te beëindigen. Hogere aflossingen 
kunnen een (tijdelijk) negatief effect hebben op het uitkeerba-
re Direct Rendement gedurende de resterende looptijd van het 
Fonds. Bij beëindiging van de hypothecaire financiering ont-
staat het risico dat de Objecten gedwongen verkocht moeten 
worden. De verkoopopbrengst bij een gedwongen verkoop is 
doorgaans aanzienlijk lager dan bij een vrijwillige verkoop. Dat 
zal een negatieve invloed hebben op het rendement voor de 
Participanten.

Met de hypothecair financier is overeengekomen dat de loan 
to value, de verhouding tussen het uitstaande deel van de 
hoofdsom van de hypothecaire financiering ten opzichte van 
de actueel getaxeerde waarde van de Objecten, niet meer dan 
65% mag bedragen. Bij aanvang van het Fonds bedraagt deze 
verhouding 62%. Hoewel deze verhouding door de jaarlijkse 
aflossing op de hypothecaire financiering in beginsel zal dalen, 
zou een daling in de marktwaarde - wat zal leiden tot een lagere 
getaxeerde waarde - er toe kunnen leiden dat het hiervoor be-
doelde risico zich realiseert.

Risico	van	beperkte	spreiding	in	beleggingen
Het rendement (waaronder de waardeontwikkeling) van vast-
goed is afhankelijk van talloze factoren die daarop in meer of 
mindere mate een directe of indirecte invloed hebben. Zo zullen 
het klimaat op de vastgoedmarkt en de economische omstan-
digheden in het algemeen, in zekere mate en hoofdzakelijk in-
direct het rendement beïnvloeden. Doorgaans hebben factoren 
als de ligging van het vastgoed en ontwikkelingen in de nabij-
heid van het vastgoed, de kwaliteit en eventuele (verborgen) 
gebreken aan het vastgoed en de kwaliteit (solvabiliteit) van 
de huurders een belangrijkere en een meer directe invloed op 
het rendement dat het vastgoed voortbrengt. Door gespreid te 
beleggen in verschillende typen van vastgoed op verschillende 
locaties en met verschillende huurders kunnen deze laatst be-
doelde risicofactoren in zekere mate worden gedempt. Aange-
zien het Fonds belegt in nagenoeg uitsluitend woonvastgoed is 
er geen sprake van spreiding in het type van vastgoed wat leidt 
tot een hoger risicoprofiel dan bij een belegging met tevens 
spreiding in het type vastgoed.
 
Onderhoudsaspecten
Elk vastgoed heeft jaarlijks in meerdere of mindere mate te ma-
ken met onderhoud of met noodzakelijke aanpassingen om aan 
de eisen des tijds te blijven voldoen. Deze onderhoudsaspec-
ten kunnen door een gedegen technische analyse bij aankoop 
(due diligence onderzoek naar de technische en bouwkundige 

staat) in kaart worden gebracht. Niettemin bestaat het risico dat 
gedurende de bezitsperiode van de Objecten noodzakelijk on-
derhoud als gevolg van technische veroudering gepleegd moet 
worden in afwijking (zowel in omvang als in de tijd gezien) van 
een bij aankoop opgestelde meerjarenonderhoudsbegroting.

Ten einde deze risico’s gedurende de looptijd van het Fonds te 
beperken is met de externe beheerder van de Objecten (proper-
ty manager) in het beheercontract vastgelegd dat deze verant-
woordelijk is voor het dagelijkse en grootonderhoud gedurende 
de gehele looptijd daarvan. In verband met de hiervoor bedoel-
de verplichtingen van de beheerder inzake het onderhoud van 
de Objecten (gedurende 10 jaar) bestaat het risico dat die on-
derhoudsverplichtingen door de beheerder niet of niet geheel 
worden nagekomen. Het risico is niet uit te sluiten dat alsdan 
onvoorziene kosten moeten worden gemaakt voor onderhoud 
die ten laste van het Fonds komen. De resultaten van het Fonds 
kunnen daardoor in negatieve zin worden beïnvloed.

Milieurisico’s
Met betrekking tot milieurisico’s, zoals bodemverontreiniging, 
asbest en ondergrondse tanks, worden in de leveringsakten de 
bij dit soort transacties gebruikelijke bepalingen opgenomen. 
Het risico van dit soort zaken gaat bij transport over op de ko-
per. Door de ontwikkelaar uitgevoerde onderzoeken naar de ge-
steldheid van de bodem resp. de aanwezigheid van asbesthou-
dende materialen en ondergrondse tanks is onderdeel geweest 
van het due diligence onderzoek. Dit onderzoek heeft geen 
aanleiding gegeven tot vervolgonderzoek. Onderdelen van de 
Objecten bevatten asbesthoudende materialen die door de ont-
wikkelaar zijn gesaneerd resp. waarvoor ingevolge de huidige 
milieutechnische regelgeving geen saneringsplicht bestaat maar 
een beheersplan moet worden opgesteld. Met deze beheers-
plannen wordt bij de uitvoering van het onderhoud rekening 
gehouden. Indien de wet- en regelgeving wijzigt aangaande dit 
soort asbestbeheersplansituaties kan dit een negatief effect 
hebben op de waarde van de Objecten en op de resultaten van 
het Fonds.

Politieke	risico’s
Nieuwe wettelijke bepalingen op het gebied van bijvoorbeeld 
bodemverontreiniging, huurwetgeving, technische aspecten, 
fiscaliteit of mobiliteit, kunnen gevolgen hebben voor de resul-
taten van het Fonds. Voor zover de Beheerder bekend is, zijn er 
geen wettelijke bepalingen aangekondigd die van invloed kun-
nen zijn op de in de rendementsberekeningen gehanteerde uit-
gangspunten. Het is echter niet uit te sluiten dat de wetgeving 
de komende jaren wordt gewijzigd, hetgeen een negatief effect 
kan hebben op de waarde van de Objecten en op de resultaten 
van het Fonds.
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Inflatierisico
Het inflatierisico is het risico dat de prijsinflatie (stijging van het 
algemeen prijspeil of prijsindexcijfer) een negatief effect heeft 
op het reële rendement van een belegging. Gewoonlijk geldt 
dat vastgoedbeleggingen zijn beschermd tegen het inflatierisi-
co, omdat doorgaans de huurinkomsten van vastgoed meebe-
wegen met de inflatie (jaarlijkse huurverhoging door indexering 
van huurprijzen).

De huur van woningen wordt volgens de thans geldende wet- 
en regelgeving jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. De indexering van 
niet-geliberaliseerde woningen (maandelijkse bruto huur tot  
€ 710,69)58 bestaat uit de geldende inflatie van het voorafgaan-
de jaar, vermeerderd met een inkomensafhankelijke huurverho-
ging volgens onderstaande staffel.

De huurindexering van niet-geliberaliseerde woningen bestaat 
uit de inflatie vermeerderd met:

 » 2,5% voor huurders met een huishoudinkomen tot € 40.349;
 » 4% voor huurders met een huishoudinkomen van € 40.349 

of meer. 

Deze huurindexering kan worden doorgevoerd tot aan het ni-
veau van een maximale redelijke huur in lijn met het punten-
aantal (WWS; Wet Woningwaarderingsstelsel) dat de woning 
vertegenwoordigt.

De daadwerkelijke inflatie (en daarmee tevens de huurindexe-
ring) kan afwijken van de in de rendementsprognose gehanteer-
de uitgangspunten waardoor het rendement op de belegging 
en de waarde van de Objecten negatief kan worden beïnvloed.

Hoewel de inflatie geen effect heeft op de huurindexering 
van de woningen in het geliberaliseerde segment (maandelijk-
se bruto huur vanaf € 710,69) daar voor deze woningen een 
vaste contractuele huurverhoging overeengekomen is van 2,5% 
op jaarbasis, heeft een inflatie van meer dan 2,5% per jaar een 
negatief effect op het reële rendement van de belegging in het 
Fonds.

Object	gerelateerde	risico’s
Belangrijke object gerelateerde risico’s betreffen het risico van 
huurderving door brand en brand-, storm- en waterschade als-
mede aansprakelijkheidsrisico als eigenaar van de Objecten. 
Voor zover tegen aanvaardbare voorwaarden mogelijk zijn deze 
risico’s adequaat afgedekt door verzekeraars. Er is echter een 
risico dat de schade wordt veroorzaakt door voorvallen die 
niet verzekerbaar zijn en zijn uitgesloten van dekking. Schade 
die wordt veroorzaakt door een (natuur)ramp zoals een over-
stroming of een atoomkernreactie wordt niet gedekt door een 

verzekering. Bij een dergelijke (natuur)ramp zal het Fonds de 
schade zelf moeten dragen. De resultaten van het Fonds zullen 
daardoor in negatieve zin worden beïnvloed.

Besluitvorming,	taakuitoefening	en	belangen	van	de	individu-
ele	Participant
De Participaties worden uitgegeven onder de voorwaarden als 
bepaald in de Fondsvoorwaarden (bijlage I van het Prospectus). 
Op grond van de Fondsvoorwaarden zijn bepaalde besluiten 
voorbehouden aan de Beheerder, de Stichting en/of de (Alge-
mene) Vergadering van Participanten. De Beheerder en de Stich-
ting zijn gehouden in het belang van de Participanten te han-
delen. Ook de Bewaarder is gehouden met haar controlerende 
taak in het belang van de Participanten te handelen. Het hande-
len ‘in het belang van de Participanten’ zoals hiervoor bedoeld 
verwijst naar het belang van de gezamenlijke Participanten. Het 
belang van de gezamenlijke Participanten kan anders zijn dan 
het belang van één of meerdere individuele Participanten. Het 
risico bestaat dat het belang van één of meerdere individuele 
Participanten moet wijken voor de belangen van de gezamen-
lijke Participanten. Op de besluiten die zijn voorbehouden aan 
de (Algemene) Vergadering van Participanten is een soortgelijk 
risico van toepassing. In die vergaderingen geeft elke Participa-
tie recht op één stem en besluiten worden genomen met (een 
gewone of gekwalificeerde) meerderheid van stemmen. Wordt 
een besluit met de vereiste meerderheid aangenomen dan geldt 
dat besluit voor alle Participanten, ook voor de Participant die 
heeft tegengestemd. Met een dergelijk besluit en de uitvoering 
daarvan wordt niet noodzakelijkerwijs het belang van elke indi-
viduele Participant het beste gediend.
 

58  Prijspeil 2017.
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IMMO Huurwoningfonds Nederland is een initiatief van Hol-
land Immo Group BV (Initiatiefnemer). De directie en het (asset) 
managementteam van de Initiatiefnemer bestaat uit 20 profes-
sionals met langjarige ervaring op alle facetten van het opzetten 
en beheren van vastgoedbeleggingsfondsen, zoals financieel, 
fiscaal, juridisch, property en asset management, investor relati-
ons en investment reporting. 

Holland Immo Group en haar fondsen vallen onder doorlopend 
toezicht van de AFM. 
De directie van Holland Immo Group BV bestaat uit de volgen-
de personen:

mr.	 M.	 Kühl	 MRICS, directievoorzitter, was in het verleden 
werkzaam als belastingadviseur bij Arthur Andersen met speci-
alisatie in de onroerend goed transactiepraktijk alsmede speci-
alist in beursgangen en bedrijfsovernames. Hij begeleidde vanaf 
medio 1998 als zelfstandig fiscalist een groot aantal vastgoed-
transacties voor (institutionele) beleggers. Bij Holland Immo 
Group BV gevestigd te Eindhoven is de heer Kühl als bestuurder 
verantwoordelijk voor investeringsanalyses en vastgoedfinan-
ciering alsmede fondsstructurering. Daarnaast neemt hij zitting 
in het bestuur van Holland Immo Group Beheer BV. Tot slot is 
de heer Kühl bestuurslid en vice-voorzitter van de branche-
vereniging voor aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten 
(FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleg-
gingsproducten).

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

De heren M. Kühl en T. Kühl zijn broers. 

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

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

M.F.H.	Goesten	MSRE voltooide haar studies Master of Science 
in Real Estate aan de Universiteit van Amsterdam, Commerci-
eel Vastgoedmanagement aan de Hanze Hogeschool Gronin-
gen alsmede Small Business aan de Haarlem Business School. 
Werkte ruim veertien jaar als property-, asset- en investment-
manager, onder andere bij WPM Winkelcentrummanagement 
alsmede de laatste tien jaar bij Holland Immo Group. 
Bij Holland Immo Group BV is mevrouw Goesten mede verant-
woordelijk voor de acquisitie, dispositie en financiering van de 
vastgoedportefeuilles. 

8. INITIATIEFNEMER

M.F.H. Goesten MSREmr. T. Kühlmr. M. Kühl MRICS L.M. Antonis
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De Graaf in Arnhem
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Deelname in IMMO Huurwoningfonds Nederland staat open 
voor natuurlijke personen en rechtspersonen alsmede voor 
fiscaal niet-transparante personenvennootschappen en fiscaal 
niet-transparant fondsen voor gemene rekening. Deelname is 
mogelijk met Participaties van € 5.000 (te vermeerderen met 
Emissiekosten). De minimale deelname is twee Participaties per 
belegger.

Door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijf-
formulier IMMO Huurwoningfonds Nederland en toezending 
daarvan aan de Beheerder geven beleggers te kennen deel te 
willen nemen als Participant in IMMO Huurwoningfonds Ne-
derland.

De inschrijving start op het moment van het uitbrengen van het 
Prospectus en sluit op 20 juli 2017 of, indien eerder, op het mo-
ment dat alle Participaties zijn toegewezen. In totaal zijn 4.600 
Participaties beschikbaar. Door ondertekening van het inschrijf-
formulier verleent u als belegger onherroepelijk volmacht aan 
de Beheerder om namens u de Fondsvoorwaarden te aanvaar-
den en het Fonds aan te gaan. Voorts verplicht u zich tot beta-
ling van het bedrag dat op grond van het aantal Participaties 
waarop is ingeschreven, verschuldigd is. Er geldt een volledige 
inlegeis, hetgeen inhoudt dat de inschrijver alvorens hij/zij toe-
treedt tot het Fonds het volledig verschuldigde bedrag ineens, 
onvoorwaardelijk en onherroepelijk moet hebben voldaan.

De Initiatiefnemer behoudt zich het recht voor inschrijvingen 
zonder opgaaf van redenen niet in aanmerking te nemen. De 
Initiatiefnemer zal het aanbod tot deelname en eventuele toe-
wijzingen van Participaties intrekken indien niet alle beschik-
bare Participaties op 20 juli 2017 zijn geplaatst. Ingeval van 
intrekking van het aanbod en eventuele toewijzingen vindt de 
emissie geen doorgang en worden ontvangen bedragen (inclu-
sief Emissiekosten) aan reeds toegewezen beleggers onverwijld 
teruggestort. Over die bedragen wordt geen rente vergoed.

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

Bovenstaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide be-
schrijving van de voorwaarden voor deelname vindt u in het 
Prospectus (Hoofdstuk 13).

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Holland Immo Group BV
Flight Forum 154
Postbus 8734
5605 LS Eindhoven
Tel. +31 (0)40 235 26 35
info@hollandimmogroup.nl
www.hollandimmogroup.nl
 

9. PARTICIPEREN IN IMMO 
HUURWONINGFONDS NEDERLAND

 » Eigen vermogen      € 23.000.000

 » Deelnamebedrag per Participatie (excl. Emissiekosten)            € 5.000

 » Aantal Participaties                   4.600
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Bewaarder
TCS Depositary BV
Woudenbergseweg 11
3953 ME Maarsbergen
Tel. +31 (0)343 430 303

Accountant
Deloitte Accountants BV
Flight Forum 1
5600 AJ Eindhoven

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

Fiscaal	Adviseur
PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV
Fascinatio Boulevard 350
3065 WB Rotterdam

Taxateur
CBRE Valuation Advisory BV
Gustav Mahlerlaan 405
1082 MK Amsterdam
 

10. BETROKKEN EXTERNE PARTIJEN



Holland Immo Group BV
Flight Forum 154, Eindhoven

Postbus 8734 
5605 LS Eindhoven

t: +31 (0) 40 235 26 35
e: info@hollandimmogroup.nl
i: www.hollandimmogroup.nl
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