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1 |  B&S Vastgoed Nederland NV 
puntsgewijs

Derde Emissie 
De NV is eind 2007 opgericht. De rente op de leningen is grotendeels voor langere tijd gefixeerd en de prognose van 
het Dividendrendement na de herwaardering bedraagt in 2009 9% op basis van de verwachte uitgifte Handelskoers 
van ! 54,78. De gemiddelde gewogen resterende looptijd van de huurovereenkomsten van de Directe Beleggingen 
bedraagt circa 7 jaar, te rekenen vanaf 1 juni 2009. De afwaardering die in 2008 als gevolg van de kredietcrisis heeft 
plaatsgevonden, is verwerkt in de huidige Handelskoers.

Wat is B&S Vastgoed Nederland NV?
B&S Vastgoed Nederland NV is een vastgoedbeleggingsfonds, dat zich kwalificeert als een open-end 
beleggingsinstelling. Dit fonds koopt, exploiteert en verkoopt vastgoed met als doel rendement voor haar beleggers 
te realiseren. 

Waar wordt in belegd?
B&S Vastgoed Nederland NV belegt direct en indirect in vastgoed. Onder Directe Beleggingen wordt verstaan 
dat B&S Vastgoed Nederland NV zelf eigenaar wordt van vastgoedobjecten. Onder Indirecte Beleggingen wordt 
verstaan dat de NV een belang verkrijgt (deelnemingsrechten verwerft) in een andere vennootschap die in vastgoed 
belegt. 

Hoe komt het rendement tot stand? 
Het Directe Rendement voor de beleggers ontstaat door de Exploitatiekosten (rente, beheervergoeding, verzekering 
etc.) van de ontvangen huuropbrengsten af te trekken. Het surplus vormt het Directe Rendement. Dit rendement is 
(gedeeltelijk) beschikbaar om uitgekeerd te worden aan de beleggers (Certificaathouders) in de vorm van Dividend. 
Tevens verwacht de NV ook Indirect Rendement (uit herwaardering en verkoop) uit de Directe Beleggingen en 
Indirecte Beleggingen te realiseren. 
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* De prognoses voor het Direct Rendement, het Indirect Rendement en het Dividendrendement zijn gebaseerd op een enkelvoudige 
rendementsberekening, waarbij het betreffende jaarlijkse resultaat gedeeld wordt door de nominale waarde van het geplaatste en 
volgestorte Aandelenkapitaal. De betreffende rendementen zijn allen berekend zonder rekening te houden met belastingeffecten. De 
waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit product is 
een financiële bijsluiter opgesteld. Lees het Prospectus zorgvuldig. 

Wat is de strategie van de NV?
De strategie van de NV is het behalen van rendement middels de aankoop, exploitatie en verkoop van hoogwaardig 
onroerend goed met een laag risicoprofiel. Bij het aankoopbeleid van B&S Vastgoed Nederland NV ligt sterk de 
nadruk op kwaliteit. Dit betekent dat met name langjarig verhuurd onroerend goed op betere locaties zal worden 
aangekocht. De kostprijs van dit soort vastgoed is weliswaar hoger maar het risico is ook lager. Van Boom & Slettenhaar 
Vastgoedfondsen BV maakt bewust de keuze voor een lager risico ook al betekent dit dat dit een lager rendement tot 
gevolg heeft. Het doel is een voorspelbaar lange termijn rendement te realiseren middels de aankoop en exploitatie 
van kwalitatief hoogwaardig vastgoed. Middels deze strategie streeft de NV haar doelstellingen, zoals vermeld in de 
paragraaf ‘Doelstelling’ in het Prospectus, te realiseren.

- Beleggingen in vastgoed:
 *  Nederlands commercieel vastgoed (direct): 6 kantoorpanden in de Randstad.
 *  Vastgoedfondsen (indirect): 33% belang in B&S Vastinvest BV, een vennootschap met een 
  totale waarde van het vastgoed van ! 92 miljoen
-  Totale fondsvermogen circa ! 130 miljoen;
-  Open-end beleggingsinstelling;
-  Groeistrategie;
-  Brede spreiding;
-  Lage kostenstructuur;
-  Transparante beleggingsstrategie;
-  Ervaren Directie;
-  Fonds is niet beursgenoteerd;
-  Dividendrendementprognose 9%*;
-  Bezettingsgraad portfolio 98,43%; 
-  Minimale deelname ! 15.000; 
-  Gemiddeld gewogen lengte huurcontracten circa 7 jaar;
-  Solvabele huurders: Rijksoverheid, Eneco, Unit4Agresso, DNV, Ernst & Young, ANP e.a.

Kenmerken vastgoedfonds B&S Vastgoed Nederland NV

Wat is Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV?
Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV is initiatiefnemer van (besloten) beleggingsfondsen. Deze organisatie is 
opgericht in 1997 en heeft sindsdien vijftien vastgoedfondsen (waarvan dertien vastgoed-CV’s en één obligatielening) 
geïnitieerd. Inmiddels zijn twaalf vastgoed-CV’s succesvol afgerond. Bij Van Boom & Slettenhaar Groep BV, waarvan 
Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV een 100% dochter is, zijn in totaal 28 mensen in dienst. Naast de initiatie 
van vastgoedfondsen is deze organisatie gespecialiseerd in het beheren en ontwikkelen van vastgoed. 
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Wat houdt een lage kostenstructuur in? 
Rendement is de één de belangrijkste pijlers voor een belegger. Toch is ook de kostenstructuur van het fonds een zeer 
belangrijke pijler die vaak wordt vergeten terwijl dit ook direct van invloed is op uw rendement. De NV heeft een 
kostenstructuur die bijna 50% onder het gemiddelde kostenstructuur ligt ten opzichte van de diverse aanbieders. Voor 
meer informatie over de kostenstructuur en overige vergelijkingen van de diverse aanbieders verwijzen wij naar de site 
van de Vereniging Vastgoedfondsen (www. verenigingvastgoedfondsen.nl).

Kwaliteit rendeert? 
Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV heeft in het verleden ook relatief hoogwaardig (nieuw) vastgoed 
aangekocht. Het is gebleken dat dit segment vastgoed zich beter kan weren in (economisch) slechtere tijden. De 
gerealiseerde resultaten van de door Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV geïnitieerde vastgoedfondsen 
bevestigen dit. Hoe beter de locatie en kwaliteit van het vastgoed des te gewilder de panden zijn bij huurders. Indien 
een huurder onverhoopt vertrekt is de kans dat het object snel weer wordt verhuurd voor dit soort vastgoed het grootst. 

Kredietcrisis en de NV 
Ondanks de kwaliteit van de NV, heeft het fonds zich niet kunnen wapenen tegen de nadelige gevolgen van de alles 
omvattende financiële crisis. In dit Prospectus is daarom al rekening gehouden met een noodzakelijke herwaardering 
van de gehele vastgoedportefeuille van de NV (Zie paragraaf “Herwaardering ultimo 2008”). 

Wat is de betrokkenheid van F. van Lanschot Bankiers bij de NV?
Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV heeft F. van Lanschot Bankiers (Van Lanschot Equity Management 
Services) in de arm genomen om de afhandeling van de aankoop en verkoop van de Certificaten voor haar rekening 
te nemen. Deze partij is gespecialiseerd in het bijhouden van certificaathouderregisters, het afwikkelen van aan- en 
verkooptransacties van effecten en het informeren van beleggers over hun effectenposities. Naast de gebruikelijke 
informatie die de belegger van B&S Vastgoed Nederland NV ontvangt, ontvangt de belegger periodiek ook informatie 
van Van Lanschot Equity Management Services over de gedane aan- en verkooptransacties en de omvang van de 
effectenportefeuille. 

Hoe koop ik Certificaten?
De Certificaten van B&S Vastgoed Nederland NV worden doorlopend geplaatst. U kunt dus op ieder moment beslissen 
te beleggen tegen de op dat moment geldende Handelskoers. Er vindt eenmaal per maand een Handelsdag plaats 
waarop beleggers kunnen toe- en uittreden. Indien u voor de eerste maal deelneemt in B&S Vastgoed Nederland 
NV dient u een handelsformulier in te vullen. Het minimum deelnamebedrag bedraagt ! 15.000. U kunt vervolgens 
uw deelname uitbreiden vanaf één Certificaat van Aandeel. Het formulier wordt u tezamen met het Prospectus 
toegezonden indien u aangeeft hier prijs op te stellen. Tevens is het handelsformulier tezamen met het Prospectus 
beschikbaar op www.bensvastgoednederland.nl of www.kwaliteitrendeert.nl. Het ingevulde handelsformulier dient 
tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (en eventueel een uittreksel van de Kamer van Koophandel 
indien u participeert met uw vennootschap) te worden gezonden aan Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV 
(Postbus 575, 1250 AN te Laren). U krijgt vervolgens een factuur toegezonden ten bedrage van het door u gewenste 
deelnamebedrag plus emissiekosten (2%). Van Lanschot Equity Management Services verzorgt de administratie van 
het Register van Certificaathouders en draagt zorg voor de het afwikkelen van de aan- en verkooptransacties.

Op de datum van dit Prospectus is wegens bijzondere omstandigheden de inkoop tijdelijk opgeschort. Als gevolg van 
de kredietcrisis heeft een afwaardering plaatsgevonden op de (vastgoed)markt. Deze afwaardering heeft de Directie 
doen besluiten de handel in en de inkoop van de Certificaten tijdelijk op te schorten. Beleggers kunnen wel toetreden 
tot het fonds. Naar verwachting zal de handel worden hervat zodra de Derde Emissie is geplaatst en de rust op de 
financiële markt, naar het oordeel van de Directie, is hersteld. Wij verwijzen tevens naar de paragraaf Verhandelbaarheid 
Aandelen/Certificaten in hoofdstuk 4.
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Uitbreiden van uw Certificaten?
Het minimum deelnamebedrag is ! 15.000 (afronding geschiedt op hele Certificaten en is afhankelijk van de dan 
geldende Handelskoers). Middels een handelsformulier kan een Certificaathouder haar deelnamebedrag uitbreiden 
vanaf één Certificaat tegen de dan geldende Handelskoers plus 2% emissiekosten. Het ingevulde handelsformulier dient 
tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (en eventueel een uittreksel van de Kamer van Koophandel 
indien u participeert met uw vennootschap) te worden gezonden aan Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV 
(Postbus 575, 1250 AN te Laren). U krijgt vervolgens een factuur toegezonden ten bedrage van het door u gewenste 
deelnamebedrag plus emissiekosten (2%). Van Lanschot Equity Management Services verzorgt de administratie van 
het Register van Certificaathouders en draagt zorg voor de het afwikkelen van de aan- en verkooptransacties.

Hoe verkoop ik Certificaten?
Indien u besluit (een deel van) uw Certificaten te verkopen dient u hiertoe een handelsformulier in te vullen. Op dit 
handelsformulier, dat via de website www.bensvastgoednederland.nl of www.kwaliteitrendeert.nl is te downloaden of 
via de post kan worden toegezonden, vult u in hoeveel Certificaten u wenst te verkopen en tegen welke Handelskoers 
u afstand wenst te doen. Dit formulier stuurt u aan F. van Lanschot Bankiers, Postbus 85100, 3508 AC te Utrecht. F. Van 
Lanschot Bankiers zal uw opdracht, indien mogelijk uitvoeren op de eerst volgende Handelsdag. Uw verkoopopdracht 
dient uiterlijk voor of op de twaalfde werkdag van de maand te zijn ontvangen om de Handelsdag van die maand 
te kunnen worden uitgevoerd. De Handelsdag is de laatste werkdag van de maand. De Handelskoers is vermeld op 
beide websites en wordt maandelijks aangepast op basis van de Intrinsieke waarde op dat moment. Op de datum van 
dit Prospectus is wegens bijzondere omstandigheden de inkoop tijdelijk opgeschort. Als gevolg van de kredietcrisis 
heeft een afwaardering plaatsgevonden op de (vastgoed)markt. Deze afwaardering heeft de Directie doen besluiten 
de handel in en de inkoop van de Certificaten tijdelijk op te schorten. Beleggers kunnen wel toetreden tot het fonds. 
Naar verwachting zal de handel worden hervat zodra de Derde Emissie is geplaatst en de rust op de financiële markt, 
naar het oordeel van de Directie, is hersteld.  Wij verwijzen tevens naar de paragraaf Verhandelbaarheid Aandelen/
Certificaten in hoofdstuk 4.

Hoe wordt de Handelskoers van de Certificaten bepaald?
De Handelskoers is het eigen vermogen per de datum van vaststelling van de Handelskoers gecorrigeerd met de 
fondskosten en de waarde van de rentederivaten gedeeld door het aantal geplaatste Certificaten. De aankoopkosten 
en deelnemingen en de oprichtings- en marketingkosten worden voor de bepaling van de Handelskoers in 10 jaar 
(de verwachte beleggingshorizon) geamortiseerd. De Handelskoers van de Certificaten zal per maand met de 
gedurende die maand opgebouwd Dividend per Certificaat worden verhoogd. Aan het eind van een kwartaal waarop 
de Dividenduitkering plaatsvindt zal de Handelskoers worden gecorrigeerd voor het uitgekeerde Dividend. Als gevolg 
van de Dividenduitkering zal de Intrinsieke waarde, en dus de Handelskoers, per Certificaat dalen. De cyclus zal zich 
gedurende ieder kwartaal voordoen. 

Zijn de Certificaten verhandelbaar?
Ja, de Certificaten zijn maandelijks verhandelbaar. U kunt dus iedere maand Certificaten kopen en/of verkopen tenzij 
sprake is van één van de gevallen genoemd in artikel 8 van de Administratievoorwaarden. Voor een overdracht van 
Certificaten aan derden is steeds de goedkeuring vereist van de vergadering van houders van Prioriteitsaandelen 
van de NV. In beginsel zal de vergadering van Prioriteitsaandeelhouders steeds goedkeuring verlenen aan een 
overdracht van Certificaten, tenzij sprake is van de omstandigheden zoals beschreven in de blokkeringsregeling zoals 
neergelegd in artikel 6 van de Administratievoorwaarden. Overdracht van de Certificaten mag de status van Fiscale 
beleggingsinstelling van de NV, zodra deze status is verworven, niet in gevaar brengen. Om de verhandelbaarheid te 
optimaliseren kan de NV gebruik maken van de mogelijkheid om maximaal 10% van het aantal uitstaande Certificaten 
in te kopen als tijdelijke belegging. De Aandelen en de Certificaten van Aandelen zijn niet beursgenoteerd. 
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Met de Derde Emissie wordt middels de uitgifte van Certificaten van Aandelen eigen vermogen aangetrokken om de 
overbruggingsfinancieringen voor de panden te Capelle aan den IJssel en Leiden af te lossen, de liquiditeitsreserve 
aan te vullen en om de gemaakte fondskosten te voldoen. Deze Derde Emissie zal gedurende 2009 en 2010 worden 
geplaatst. Met behulp van het eigen vermogen ten bedrage van ! 18,75 miljoen, worden de kantoren te Capelle aan 
den IJssel en Leiden, die reeds door de NV zijn aangekocht, deels geherfinancierd. 

Met behulp van de Derde Emissie worden de volgende objecten gefinancierd:

2 | Directe Beleggingen 
 Derde Emissie
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Huurder  :  NV Eneco
Branche huurder :  Energieleverancier
Huurtermijn  :  5 jaar. Ingangsdatum 1 oktober 2005, einddatum 30 september 2010 + 2 

jaar verlengd tot 30 september 2012 (break-optie op 30 september 2011). Bij 
gebruik break-optie is de huurder een boete verschuldigd ten hoogte van 6 
maanden huur.

Locatie  :  Kantorenpark Rivium te Capelle aan den IJssel op zichtlocatie aan de 
snelweg A16

Categorie : Kantoor
Bouwjaar  : 1995
Oppervlakte  :  5.018 m² VVO
Parkeerplaatsen  :  90
Koopsom  :  ! 12.521.250 (VON)
BAR bij aankoop  : 6,9 %
Jaarhuur  :  ! 894.458
Markthuur (peildatum 31/12/2008)  : ! 845.900
Taxatiedatum  :  31 december 2008
Getaxeerde waarde : ! 11.060.000 VON/ ! 10.420.000 KK
Taxateur  : DTZ Zadelhoff Amsterdam Taxaties
Leveringsdatum  : 10 maart 2008

Het op het bedrijventerrein Rivium te Capelle aan den IJssel gelegen kantoorgebouw wordt in zijn geheel gehuurd door 
energieproducent en leverancier NV Eneco. Het pand is direct gelegen aan de snelweg A16 en is daardoor goed bereikbaar 
met de auto. Nabij het pand is een halte voor de stadsbus en ook voor de shuttlebus die de bereikbaarheid van het pand 
middels het openbaar vervoer uitstekend maken. Het pand is in 2007 gedeeltelijk gemoderniseerd. In opdracht van de 
NV zijn er technische inspecties op het pand uitgevoerd. Op basis van de uitgevoerde inspecties is gebleken dat op korte
termijn (binnen nu en 5 jaar) onderhoud aan het pand dient te worden uitgevoerd. De verkoper heeft ten behoeve van het 
uit te voeren onderhoud een bedrag aan de NV ter beschikking gesteld van ! 100.900.

De NV zal dit bedrag aanhouden als Liquiditeitsreserve met als doel op termijn dit bedrag aan te wenden voor het 
geplande onderhoud. Het object is door de NV verworven van De Groene Groep Beleggingen BV. Deze partij is op geen 
enkele wijze gelieerd aan de NV en de Directie. Verkopende partij en de Directie hebben ten aanzien van dit object geen 
enkele directe of indirecte financiële (schriftelijke of mondelinge) afspraken gemaakt anders dan in dit Prospectus 
vermeld. Bij het object behoren 90 parkeerplaatsen. Meer informatie over de huurder kunt u vinden op www.eneco.nl.
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Schipholweg 101 te Leiden
Huurders  : Zie huuroverzicht
Branche huurders : Variërend
Huurtermijn  :  Variërend
Locatie  :  Stationslocatie in Leiden
Categorie :  Kantoor
Bouwjaar  :  1994
Omvang  :  5.576 m² VVO
Parkeerplaatsen  : 39 
Koopsom  : ! 11.076.500 (VON) 
Erfpacht : Afgekocht tot en met 2060
BAR bij aankoop  : 7,3%
Jaarhuur  : ! 722.690
Markthuur (peildatum 31/12/2008)  : ! 810.590 (op basis van 100% verhuur)
Taxatiedatum  : 31 december 2008
Getaxeerde waarde per 31/12/2008  : ! 9.962.000 VON / ! 9.385.000 KK
Taxateur  : DTZ Zadelhoff Amsterdam Taxaties
Leveringsdatum  : 10 maart 2008

Het aan de Schipholweg in Leiden gelegen pand is verhuurd aan zes verschillende huurders waarvan het Nederlands 
Taal Instituut (NTI) met 2.006 m2 de grootste oppervlakte huurt. Momenteel is circa 760 m2 en vier parkeerplaatsen
niet verhuurd. Deze ruimte wordt zo spoedig mogelijk weer verhuurd. In de exploitatieprognose is er vanuit gegaan 
dat deze ruimte per 1 januari 2010 zal zijn verhuurd voor een prijs van circa ! 132 per m2 inclusief parkeerplaatsen.
Het pand is in 1994 gebouwd en sinds die tijd aan de binnenzijde aan de eisen van deze tijd aangepast. Het pand 
is gelegen op een gewilde locatie nabij het Centraal Station van Leiden. Bij het object behoren 39 parkeerplaatsen. 
In opdracht van de NV zijn er technische inspecties op het pand uitgevoerd. Op basis van de uitgevoerde inspecties
is gebleken dat op korte termijn (binnen nu en 5 jaar) onderhoud aan het pand dient te worden uitgevoerd. De 
verkoper heeft ten behoeve van het uit te voeren onderhoud een bedrag aan de NV ter beschikking gesteld van 
! 58.750. De NV zal dit bedrag aanhouden als Liquiditeitsreserve met als doel op termijn dit bedrag aan te wenden
voor het geplande onderhoud. Het object is door de NV verworven van De Groene Groep Beleggingen BV. Deze partij 
is op geen enkele wijze gelieerd aan de NV en de Directie. Verkopende partij en de Directie hebben ten aanzien van 
dit object geen enkele directe of indirecte financiële (schriftelijke of mondelinge) afspraken gemaakt anders dan 
in dit Prospectus vermeld. Meer informatie over de huurders kunt u vinden via de in de verhuurtabel op pagina 16 
opgenomen website-adressen.
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Naam 
huurder

Technolgies 
B.V.

Technolgies 
BV

Achmea 
Vitale BV

Maatsch. 
Van 
Mastrigt & 
Partners BV

Accusoms 
BV

Calder

gratie BV

Leegstand

Branche

Aanbieder 
cursussen

Aanbieder 
digitale 
entertainment

Aanbieder 
digitale 
entertainment

Arbeidsadvies

Incasso en 
gerechtsdeur-
waarders

Communicatie 
voor uitgevers

Arbeidsintegratie

-

Gehuurd 
opp. m2

2.006

1.250

320

290

590

290

70

760

5.576

Aantal 

plaatsen

15

9

2

2

4

1

2

4

39

Optie 
jaren

5

5

5

5

1

5

–

-

296.908

236.423

43.425

92.126

42.907

10.900

-

722.690

Website

www.nti.nl

www.joost.com

www.achmea.nl

www.mastrigt.ggn.nl

www.accusoms.com

www.calder.nl

komst

01-12-2003

01-03-2006

01-10-2007

01-02-2009

01-01-2005

01-07-2007

     01-03-2009

-

Einddatum huu
rovereenkomst

01-12-2013

01-03-2011

01-03-2011

31-01-2014

01-01-2010

01-07-2012

    30-05-2009

-

Huurdersoverzicht
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Meander 861 te Arnhem
Huurder : Maatschap Ernst & Young Accountants
Branche huurder : Accountancy en fiscaal advies
Huurtermijn  :   10 jaar (ingangsdatum 1 februari 2009)
Locatie  :   Meander 861,  Kantorenpark IJsseloord II in Arnhem 
  (aan het Velperbroekcircuit)
Categorie  : Kantoor
Bouwjaar  : 2009
Omvang  : 4.968 m² VVO
Parkeerplaatsen  : 125
Koopsom  :                                         ! 19.594.842 (VON)
BAR bij aankoop  : 5,9 %
Jaarhuur  : ! 1.156.096 
Markthuur (peildatum 31/12/2008)  : ! 982.075
Taxatiedatum : 31 december 2008
Getaxeerde waarde  : ! 16.174.904 VON/ € 15.240.000 KK
Taxateur  :  DTZ Zadelhoff Amsterdam Taxaties
Leveringsdatum      : 24 april 2009

3 |  Directe Beleggingen 
 Tweede Emissie
Met behulp van de Tweede Emissie is het volgende object aangekocht: 
Meander 861 te Arnhem
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Ten behoeve van Ernst & Young is een nieuw kantoorpand gerealiseerd op bedrijventerrein IJsseloord II in Arnhem.  Ernst &
Young heeft in dit object haar Regiokantoor Oost Nederland gehuisvest. Het pand is direct gelegen aan het ‘Velperbroekcircuit’, 
het knooppunt waar de A12, A348 en de N325 bij elkaar komen. Door de nabijheid van deze snelwegen is het pand uitstekend 
bereikbaar. Op loopafstand van het pand is een bushalte gesitueerd zodat het pand ook met het openbaar vervoer goed 
bereikbaar is.  Bij het object behoren 125 parkeerplaatsen. 
De bovenste verdieping van het gebouw is door Ernst & Young onderverhuurd aan Giesbers Gebiedsontwikkeling BV.
Het object is door de NV verworven van Giesbers Gebiedsontwikkeling BV. Deze partij is op geen enkele wijze gelieerd aan 
de NV en de Directie. Verkopende partij en de Directie hebben ten aanzien van dit object geen enkele directe of indirecte 
financiële (schriftelijke of mondelinge) afspraken gemaakt anders dan in dit Prospectus vermeld. Meer informatie over de 
huurder kunt u vinden op www.ey.nl. 

4 | Directe Beleggingen 
 Eerste Emissie 
Met behulp van de Eerste Emissie zijn vier panden als directe belegging aangekocht. Het gaat om de kantoorpanden 
te Amsterdam, Barendrecht, Sliedrecht en Rijswijk. Daarnaast is middels de Eerste Emissie een belang van 33 %, als 
Indirecte belegging, verkregen in B&S Vastinvest BV.
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Huurder  :  RGD (Rijks Gebouwen Dienst)
Branche huurder  :  Overheid
Huurtermijn  :  10 jaar (ingangsdatum 1 april 2007)
Locatie  : Zuid-as in Amsterdam (aan de snelweg A10, ringweg Amsterdam)
Categorie  :  Kantoor
Bouwjaar  :  1961 (2007 volledig gerenoveerd)
Omvang :  11.683 m² VVO
Parkeerplaatsen  :  96 (waarvan 20 parkeerplaatsen middels een erfdienstbaarheid aan 
  derden zijn uitgegeven)
Koopsom  :  ! 58.210.622 (VON)
Erfpacht : Vast bedrag tot 30 april 2038
BAR bij aankoop  :  5,6%
Jaarhuur :   ! 3.399.605 (dit is de huur na aftrek erfpacht (! 20.000) en na aftrek 

niet-verrekenbare BTW op onderhoudskosten en overige toewijsbare 
exploitatiekosten geraamd op ! 50.000 per jaar)

Markthuur (peildatum 31/12/2008)  :  ! 3.414.360
Taxatiedatum  :  31 december 2008
Getaxeerde waarde per 31/12/2008  :  ! 51.334.000 VON / ! 48.370.000 KK
Taxateur  : DTZ Zadelhoff Amsterdam Taxaties
Leveringsdatum : 3 december 2007

Het aan de Parnassusweg in Amsterdam op grond in erfpacht gelegen pand is verhuurd aan de Rijks Gebouwen 
Dienst. In het pand heeft een onderdeel van de Rechtbank Amsterdam haar intrek genomen. Het pand is zowel aan 
de buitenzijde als de binnenzijde volledig gerenoveerd en voldoet volledig aan de eisen die momenteel aan een 
modern kantoor worden gesteld. Het pand is gelegen op een van de beste kantorenlocaties van Nederland, namelijk 
de Zuid-as te Amsterdam (aan de snelweg A10, ringweg Amsterdam). Bij het object behoren 96 parkeerplaatsen. 
Aangezien de RGD heeft aangegeven, met uitzondering van 2 parkeerplaatsen, geen parkeerplaatsen te zullen 
gebruiken zijn deze parkeerplaatsen derhalve in erfpacht uitgegeven of verhuurd aan derden. Meer informatie over 
de huurder kunt u vinden op www.rgd.nl. De NV heeft het pand verworven van Ceylonstaete BV. Deze verkopende 
partij is op geen enkele wijze gelieerd aan de NV en de Directie. Verkopende partij en de Directie hebben ten aanzien 
van dit object geen enkele directe of indirecte financiële (schriftelijke of mondelinge) afspraken gemaakt anders 
dan in dit Prospectus vermeld.
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Huurder  : Det Norske Veritas BV
Branche huurder  :  Certificering
Huurtermijn  :  10 jaar (ingangsdatum 1 december 2007)
Locatie  :  Vaanpark IV te Barendrecht (bij knooppunt snelwegen A15-A29)
Categorie  :  Kantoor en laboratorium
Bouwjaar  :  2007 
Oppervlakte  :  4.050 m² VVO kantoor, 1.298 m² VVO laboratorium
Parkeerplaatsen  :  148 op eigen terrein
Koopsom  :  ! 11.800.348 (VON)
BAR bij aankoop  :  6,5%
Jaarhuur :  ! 778.815
Markthuur (peildatum 31/12/2008) :  ! 783.000
Taxatiedatum :  31 december 2008
Getaxeerde waarde per 31/12/2008 :  ! 11.628.000 VON / !  10.865.000 KK
Taxateur  :  Troostwijk Taxaties BV
Leveringsdatum  :  31 januari 2008

Het in Barendrecht gelegen pand is in zijn geheel gehuurd door Det Norkse Veritas BV (DNV BV). Deze huurder huurt het 
nieuwe object voor een periode van 10 jaar. De huurder, Det Norkse Veritas BV, is onderdeel van de in 1864 in Noorwegen 
opgerichte onafhankelijke Stichting Det Norske Veritas AS. De oorspronkelijke stichting heeft als doelstelling om leven, 
bezit en het milieu te beschermen. De Stichting heeft zich vanaf haar oprichting onder andere bezig gehouden met het 
inspecteren en evalueren van de technische conditie van koopvaardijschepen. DNV is inmiddels wereldmarktleider op 
het gebied van certificering van schepen. Naast de certificering van schepen houdt DNV zich bezig met het identificeren, 
beoordelen en adviseren op het gebied van risicobeheer in verschillende marktsectoren (bijvoorbeeld de energiesector, 
defensie, de financiële sector en de publieke sector). Het kantoor te Barendrecht is een van de 300 vestigingen van de 
stichting die in 100 verschillende landen is gevestigd. Bij Det Norske Veritas AS werken in totaal circa 7.000 mensen. 
Meer informatie over de huurder kunt u vinden op www.dnv.nl. De NV heeft het object gekocht van De Schans BV. Deze 
verkopende partij is op geen enkele wijze gelieerd aan de NV en de Directie. Verkopende partij en de Directie hebben 
ten aanzien van dit object geen enkele directe of indirecte financiële (schriftelijke of mondelinge) afspraken gemaakt 
anders dan in dit Prospectus vermeld.
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Huurder  :  Unit 4 Agresso Business Software Benelux BV
Branche huurder :  Informatie Technologie (bedrijfssoftware)
Huurtermijn  :  10 jaar (ingangsdatum 1 december 2007)
Locatie  :   Stationspark II te Sliedrecht (aan de snelweg A15, op loopafstand van 

treinstation Sliedrecht)
Categorie  : Kantoor
Bouwjaar  :  2007 (oplevering december 2007)
Omvang  : 6.047 m² VVO
Parkeerplaatsen :  192 parkeerplaatsen op eigen terrein
Koopsom  : ! 18.739.856 (VON)
BAR bij aankoop  :  6,6%
Jaarhuur : ! 1.271.833
Markthuur (peildatum 31/12/2008) : ! 992.015  
Taxatiedatum :  31 december 2008
Getaxeerde waarde per 31/12/2008  :  ! 17.261.000 VON / ! 16.165.000 KK
Taxateur  :  Troostwijk Taxaties BV
Leveringsdatum :  3 december 2007

Op het bedrijventerrein Stationspark II te Sliedrecht is het nieuwe hoofdkantoor van Unit 4 Agresso Business Software 
Benelux BV gerealiseerd. Het object is direct aan de snelweg A15 gelegen. Het treinstation van Sliedrecht is binnen enkele 
minuten lopen te bereiken. Unit 4 Agresso is een toonaangevende partij op het gebied van bedrijfssoftware. Sinds de 
oprichting in 1980 heeft Unit 4 Agresso in diverse markten leidende posities verworven. In de Benelux zijn zij een van de 
grootste aanbieders van bedrijfssoftware voor onder andere het middensegment in de groothandels en logistieke markt, de 
accountancymarkt en de gezondheidszorg. Daarnaast zijn zij marktleider op het gebied van internet- en security-software. 
Internationaal hebben zij leidende posities opgebouwd in de branches zakelijke dienstverlening, overheid en onderwijs. Unit 
4 Agresso is sinds 1998 genoteerd aan de Nederlandse aandelenbeurs, heeft ruim 2.904 medewerkers in dienst en realiseerde 
in 2007 een netto-omzet van ! 320,5 miljoen. Meer informatie over de huurder kunt u vinden op www.unit4agresso.nl. 
De NV heeft het pand verworven van De Schans BV. Deze verkopende partij is op geen enkele wijze gelieerd aan de NV en 
de Directie. Verkopende partij en de Directie hebben ten aanzien van dit object geen enkele directe of indirecte financiële 
(schriftelijke of mondelinge) afspraken gemaakt anders dan in dit Prospectus vermeld.
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Huurder  : ANP (Algemeen Nederlands Persbureau)
Branche huurder :  Persbureau
Huurtermijn  :   10 jaar (ingangsdatum 1 september 2007, breakoptie na 7 jaar waarbij de 

huurder een boete van ! 150.000 verschuldigd is)
Locatie  :  Businesspark Plaspoelpolder te Rijswijk (aan de snelweg A4)
Categorie  : Kantoor
Bouwjaar  :  In 2007 volledig herontwikkeld
Omvang  :  3.755 m² VVO
Parkeerplaatsen  :  50 op eigen terrein
Koopsom  :  ! 8.371.667 (VON)
BAR bij aankoop  :  6,3%
Jaarhuur :  ! 538.157
Markthuur (peildatum 31/12/2008)  : ! 527.415  
Taxatiedatum  :  31 december 2008
Getaxeerde waarde per 31/12/2008  : ! 7.526.000 VON / ! 7.090.000 KK 
Taxateur  :  DTZ Zadelhoff Amsterdam Taxaties
Leveringsdatum  :  12 december 2007

Het aan de Verrijn Stuartlaan 7 te Rijswijk gelegen pand is geheel verhuurd aan het Algemeen Nederlands Persbureau 
(ANP). Het pand is gebouwd rond 1970 maar is in 2007 vanaf casco herontwikkeld. Het pand is zowel aan de buitenzijde
als de binnenzijde volledig gerenoveerd en voldoet volledig aan de eisen die momenteel aan een modern kantoor 
worden gesteld. Het pand is gelegen op bedrijventerrein Plaspoelpolder (aan de snelweg A4). Bij het object behoren
50 parkeerplaatsen. Meer informatie over de huurder kunt u vinden op www.anp.nl.
De NV heeft het pand verworven van Fortress Beheer VI BV. Deze verkopende partij is op geen enkele wijze gelieerd 
aan de Vennootschap en de Directie. Verkopende partij en de Directie hebben ten aanzien van dit object geen enkele 
directe of indirecte financiële (schriftelijke of mondelinge) afspraken gemaakt anders dan in dit Prospectus vermeld.
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Met behulp van de Eerste Emissie heeft in 2007 de NV een minderheidsbelang van 33% verworven in een onderneming, 
waarvan de naam na acquisitie is gewijzigd in B&S Vastinvest BV. B&S Vastinvest BV is een onafhankelijke vennootschap 
die uitsluitend belegt in vastgoed. B&S Vastgoed Nederland NV heeft een due diligence uitgevoerd alvorens tot aankoop 
over te gaan. Ernst & Young Accountants heeft op een aantal specifieke overeengekomen aspecten de overnamebalans 
beoordeeld, ten einde vast te stellen dat de overnamebalans, op deze aspecten, in overeenstemming was met de 
overeengekomen voorwaarden. Aan de hand van de opgestelde overnamebalans is de koopprijs van de aandelen 
vastgesteld. Daarnaast heeft Ernst & Young Belastingadviseurs het fiscale onderzoek voor haar rekening genomen. 
Bij de waardering van de aandelen van B&S Vastinvest BV is het vastgoed dat in deze onderneming is opgenomen 
gewaardeerd op basis van een gemiddeld en marktconform bruto aanvangsrendement van circa 6,5%. Hierbij gelden 
de door de bank opgestelde interne taxaties als uitgangspunt.

Spigthoff Advocaten NV heeft de juridische 
begeleiding en advisering ten behoeve van de NV 
verzorgd. De verwerving van de 33% deelneming is 
een aandelentransactie waarbij 33% van de aandelen 
van B&S Vastinvest BV zijn verkregen. Er heeft derhalve 
geen overdracht van de separate objecten, die in B&S 
Vastinvest BV zijn opgenomen, plaatsgevonden. Op 
basis van de uitkomsten van deze (beperkte) due 
diligence is de Directie overgegaan tot participatie in 
B&S Vastinvest BV.

De belangrijkste kenmerken op het moment van 
verwerving van B&S Vastinvest BV waren:

Totaal vermogen (op basis van de overnamebalans)
 van circa ! 106,6 miljoen;
Financiering middels hypotheek ! 79,5 miljoen;
Eigen vermogen voor circa 33% in handen van B&S Vastgoed Nederland NV;
B&S Vastinvest BV belegt in elf relatief nieuwe kantoren en bedrijfspanden verspreid over Nederland;
Geprognosticeerd langjarig gemiddeld Exploitatierendement na vennootschapsbelasting bedraagt 7%;
B&S Vastinvest BV zal haar beleggingsportefeuille uitbreiden door middel van de aankoop van objecten.

Het is mogelijk dat de NV haar deelneming in B&S Vastinvest BV verder zal uitbreiden. In het overzicht van de 
fondsinvesteringen (paragraaf 8 van deze Bijlage) is een participatie in Indirecte Beleggingen ter grootte van 
circa ! 8 miljoen opgenomen. Naast een deelneming in B&S Vastinvest BV zal de NV op termijn ook andere 
Indirecte Beleggingen kunnen verwerven. Het bestuur van B&S Vastinvest BV wordt gevormd door de heren
S. Wynia en J. Hamers. Van Boom & Slettenhaar Vastgoedbeheer BV verzorgt het property management van 
dit fonds en ontvangt hiervoor een beheervergoeding van 3% van de werkelijk ontvangen huur. De aandelen 
(33%) van B&S Vastinvest BV zijn rechtstreeks verworven door B&S Vastgoed Nederland NV. Er zijn in totaal vier 
Aandeelhouders van B&S Vastinvest BV. Ook een aan Van Boom & Slettenhaar Groep BV gelieerde vennootschap 
heeft een belang verworven in B&S Vastinvest BV. Deze gelieerde vennootschap is nauw betrokken geweest 
bij de aandelentransactie. In het kader van haar rol heeft deze vennootschap haar aandelenbelang verkregen 
tegen een lagere prijs per aandeel dan de overige aandeelhouders. 

5 |  Indirecte Beleggingen



De verwervingsprijs van het belang van 33% in B&S Vastinvest BV die de NV heeft verworven is gebaseerd op de overnamebalans vermeerderd 
met de verwervingskosten als bijvoorbeeld makelaarscourtage en notariskosten.  Opmerking :  alle bedragen zijn in Euro
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Het prijsverschil van dit aandelenbelang bedroeg minder dan 2% van het totaalvermogen van B&S Vastinvest 
BV op het moment van verwerving. De Aandelen B&S Vastinvest BV zijn rechtstreeks verworven van de twee 
oorspronkelijke Aandeelhouders van de vennootschap te weten, Paramount Investments CV en Driessen 
Vastgoed BV. Van Boom & Slettenhaar Groep BV en/of één van haar dochter-vennootschappen heeft geen 
binding en/of relatie met verkopers. Verkopende partij en de Directie hebben ten aanzien van deze transactie 
geen enkele directe of indirecte financiële (schriftelijke of mondelinge) afspraken gemaakt anders dan in dit 
Prospectus is vermeld.

   30/09/2007    31/12/2006  
     

       
Beleggingen       
  Vastgoedbeleggingen   102.350.000    66.490.000
  Leningen u/g   448.154    503.163
       
Vlottende activa       
  Handelsvorderingen 1.452.325    234.184  
  Omzetbelasting 1.908.906    71.705  
  Vennootschapsbelasting 154.234    0  
  Overige vorderingen 281.811    48.922  
   3.797.276    354.811
       
Liquide middelen   0    1.012.231
       
Totaal activa   106.595.430    68.360.205
       
       

       
       
Eigen vermogen       
  Geplaatst kapitaal 1.243.000    728.000  
  Agio 1.650.649    802.827  
  Overige reserves 1.103.543    389.458  
  Onverdeeld resultaat 15.450.493    1.561.907  
   19.447.685    3.482.192
       
Aandeel derden   16.200    16.727
       
Voorzieningen       
  Latente belastingen   2.316.090    1.185.342
       
Langlopende schulden       
  Achtergestelde leningen 10.040.000    8.630.000  
  Schulden aan kredietinstellingen 69.216.850    54.075.850  
   79.256.850    62.705.850
       
Kortlopende schulden       
  Bankier 1.593.677    0  
  Crediteuren 214.682    21.658  
  Voorschot aandeelhouders 600.000    0  
  Overige schulden 3.150.246    948.436  
   5.558.605    970.094
       
Totaal passiva   106.595.430    68.360.205
       

Geconsolideerde balans per 30 september 2007
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   2007    2006  
     
       

 5.668.412    3.559.450
  Niet gerealiseerde 
      waardeveranderingen
  vastgoedbeleggingen  8.599.038    997.822
  Gerealiseerde waardeveranderingen
  vastgoedbeleggingen  -    161.599

Totaal resultaat vastgoedbeleggingen   14.267.450    4.718.871

Kosten
  Personeelskosten   8.763    -
  Exploitatiekosten   657.460    434.114
  Verkoopkosten   -    30.019
  Algemene kosten   142.103    64.716
 
    808.326    528.849

Bedrijfsresultaat    13.459.124    4.190.022
  Rentebaten en soortgelijke
      opbrengsten   45.681    7.811
  Rentelasten en soortgelijke 
      kosten   -3.904.689    -2.203.485
 
Financiële baten en lasten    -3.859.008    -2.195.674

bedrijfsuitoefening voor
belastingen    9.600.116    1.994.348
  Belastingen resultaat uit gewone
  bedrijfsuitoefening     -1.223.381    -431.914

bedrijfsuitoefening na belastingen    8.376.735    1.562.434
  Aandeel van derden in het 
  groepsresultaat     -581    -527

8.376.154    1.561.907

Opmerking :  alle bedragen zijn in Euro

Voor een toelichting op de kosten van B&S Vastinvest BV verwijzen naar paragraaf 5.2 van het Prospectus, ‘Kosten Indirecte Belegging’.

Voor de actuele balans en Verlies- en Winst rekening 2008 alsmede de toelichting verwijzen wij naar bijlage 9 van het Prospectus.
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6 |  Overzicht portefeuille 
Indirecte Beleggingen
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Amperestraat 21 te Alkmaar
Huurders  :  RGD (Rijks Gebouwen Dienst)
  KPN Mobile (antenne)
Branche huurders  :  Overheid en Telecom
Huurtermijnen  :   RGD, 5 jaar, contract is per 31 oktober 2008 verlengd met vijf jaar 

(einddatum 31 oktober 2014). Vanaf 1 mei 2012 kan huurder het contract 
ontbinden met een opzegtermijn van 12 maanden. Indien huurder 
tussen 1 mei 2012 en 31 oktober 2014 gebruik maakt van de ontbinding 
zal huurder een afkoopsom van de nog resterende huurperiode tot aan 

  1 november 2014 voldoen.
  KPN Mobile (antenne), 15 jaar (einddatum 28-02-2020)
Categorie  :  Kantoor
Bouwjaar  :  1997
Omvang  : 2.566 m² VVO
Parkeerplaatsen :  60
Jaarhuur :  ! 404.135
Markthuur (peildatum 31/12/2008)  :  ! 383.104
Taxatiedatum  :  31 december 2008
Getaxeerde waarde :  ! 4.996.458 VON / ! 4.705.000 KK
Taxateur  :  DTZ Zadelhoff Amsterdam Taxaties
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Zuidelijk Halfrond 11 te Gouda
Huurder : Draka Comteq Telecom BV
Branche huurder :  Kabelproducent
Huurtermijn  :  10 jaar (einddatum 30 november 2010)
Categorie  : Kantoor
Bouwjaar  : 2000
Omvang  :  1.988 m² VVO
Parkeerplaatsen  :  39
Jaarhuur  :  ! 372.536
Markthuur (peildatum 31/12/2008) :  ! 307.380
Taxatiedatum :  31 december 2008
Getaxeerde waarde :  ! 4.024.874 VON/ ! 3.790.000 KK
Taxateur :  DTZ Zadelhoff Amsterdam Taxaties
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Huurder : Fiat Group Automobiles Netherlands BV
Branche huurder  :  Autoproducent
Huurtermijn  :  5 jaar (verlengd, einddatum 31 maart 2013)
Categorie  :  Combinatiegebouw
Bouwjaar  :  2002
Omvang  :  6.433 m² VVO
Parkeerplaatsen  :  140
Jaarhuur  :  ! 1.076.154
Markthuur (peildatum 31/12/2008)  :  ! 856.600
Taxatiedatum  :  31 december 2008
Getaxeerde waarde  :  ! 13.360.771 VON/ ! 12.590.000 KK
Taxateur  :  DTZ Zadelhoff Amsterdam Taxaties
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Huurders  : Vitol BV
   Arcadis BV 
   Vitol BV realiseert momenteel voor eigen gebruik een pand waar zij zich 

zullen vestigen. Arcadis heeft een huurvoorstel getekend waarmee zij het 
gehele object aan de Lichternauerlaan per 1 januari 2010 voor een periode 
van 10 jaar zal huren.

Branche huurders  :  Oliehandel en Ingenieursbureau
Huurtermijn  :  Vittol BV: 7,7 jaar (einddatum 31 december 2009)
  Arcadis BV: 5 jaar (einddatum 31 december 2009)
Categorie  :  Kantoor
Bouwjaar  :  1999
Omvang  :  3.741 m² VVO
Jaarhuur  :  ! 749.018
Markthuur (peildatum 31/12/2008)  :  ! 748.430
Taxatiedatum  :  31 december 2008
Getaxeerde waarde :  ! 9.758.337 VON/ ! 9.190.000 KK
Taxateur  :  DTZ Zadelhoff Amsterdam Taxaties



Naam huurder 
huurovereenkomst

Einddatum 
huurovereenkomst

Optie jaren Huursom

Huurdersoverzicht

St. Maatsch. Ontwikkeling 
Leidsche Rijn (S.M.O.L.)
St. Maatsch. Ontwikkeling 
Leidsche Rijn (S.M.O.L.)
Gispen International B.V.
Grontmij Real Estate 
Nederland B.V.
Totaal

Naam huurder 
Huurders varieert
Leegstand (potentiele huurstroom) *

Totaal

 7-15-03 7-15-18 5 !   85.645 

 7-15-07 7-15-18 5 !   32.322 

 8-1-03 8-1-13 5 !   122.262
 10-1-03 10-1-13 5 !   363.837
      
    !  604.066 

                  Totale huursom 
                 !  373.805
             !  32.856 (circa)
 
             !  406.661 (circa)

* Er zijn gesprekken gaande met een aantal partijen om de nog beschikbare parkeerplaatsen te gaan huren.
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Huurders  :  15 verschillende huurders (zie onderstaand huurdersoverzicht)
Branche huurders  :  Divers
Huurtermijnen  :  Divers (zie huurdersoverzicht)
Categorie  :  Kantoor
Bouwjaar  :  2007
Omvang  :  3.299 m² VVO
Parkeerplaatsen  : 314   
Jaarhuur  :  ! 1.010.727
Markthuur (peildatum 31/12/2008)  :  ! 993.242
Taxatiedatum  :  31 december 2008
Getaxeerde waarde  :  ! 15.402.006 VON/ ! 14.500.000 KK
Taxateur  :  DTZ Zadelhoff Amsterdam Taxaties



Naam huurder 
huurovereenkomst

Einddatum 
huurovereenkomst

Optie jaren Huursom

Huurdersoverzicht

Eyeworks Holding B.V.
Eyeworks Holding B.V.
Mountain Media B.V.
Ideas for Brands B.V.
Publistat B.V.
Fortress Participations B.V. 
(Huurgarantie)
Corbis Netherlands B.V.
Orange Nederland N.V.
Moon Luxury Hotels & Resorts B.V.
The Boost Company Holding B.V.
Anti-Kraak B.V.
Creative Venue B.V.
One Architecture B.V.
Oil for 3D Communication B.V.
Merx B.V.
Totaal

 9-1-05 9-1-15 5 !   721.758 
 8-1-08 9-1-15 5  
 12-1-06 12-1-11 5 !   159.259 
 6-1-06 6-1-11 5 !   144.287 
 6-15-06 6-15-13 5 !   68.421 
 1-1-07 Onbepaalde tijd  !   26.099 

 2-1-07 2-1-12 5 !   60.620 
 12-1-05 31-1-09 5 !   681 
 2-1-07 2-1-12 5 !   31.802 
 10-1-07 1-10-12 3 !   36.380 
 1-1-06 1-1-11 1 !   40.856 
 3-15-08 2-15-12 5 !   40.038 
 9-1-05 9-1-15 5 !   49.509 
 3-1-07 3-1-12 5 !   36.012 
 1-1-08 1-1-13 5 !   104.118 
    !  1.519.840 
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Anthony Fokkerweg 61 te Amsterdam
Huurders  : 14 verschillende huurders (zie tabel 1.)
Branche huurders  :  Divers
Huurtermijnen  : Divers
Categorie  : Kantoor
Bouwjaar  :  2002
Omvang  :  11.101 m² VVO
Parkeerplaatsen  :  78
Jaarhuur :  ! 1.519.840
Markthuur Peildatum 31/12/2008  :  ! 1.780.980
Taxatiedatum  :  31 december 2008
Getaxeerde waarde  :  ! 21.635.685 VON/ ! 20.390.000 KK
Taxateur  :  DTZ Zadelhoff Amsterdam Taxaties
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Huurder  :  RTC
Branche huurder  :  Vastgoedexploitatie
Huurtermijn  :  10 jaar (einddatum 31 december 2015)
Categorie  :  Kantoor
Bouwjaar  : 1997
Omvang  :  2.250 m² VVO
Parkeerplaatsen  :  18
Jaarhuur  :  ! 249.064
Markthuur (peildatum 31/12/2008)  :  ! 252.000
Taxatiedatum  :  31 december 2008
Getaxeerde waarde  :  ! 3.389.206 VON/ ! 3.190.000 KK
Taxateur :  DTZ Zadelhoff Amsterdam Taxaties
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Marowijne 5 te Zwaag
Huurder  :  Segezha Packaging BV
Branche huurder  : Verpakkingsindustrie
Huurtermijn  :  15 jaar (31 januari 2022)
Categorie  : Bedrijfspand
Bouwjaar  :  2007
Omvang  :  9.080 m² VVO
Parkeerplaatsen  :  50
Jaarhuur :  ! 576.603
Markthuur (peildatum 31/12/2008) :  ! 594.500
Taxatiedatum :  31 december 2008
Getaxeerde waarde :  ! 7.962.638 VON/ ! 7.500.000 KK
Taxateur :  DTZ Zadelhoff Amsterdam Taxaties
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Danzigerkade 18 te Amsterdam
Huurder  : Hot Item Informatica BV
Branche huurder  :  Informatica
Huurtermijn  :  7,5 jaar (einddatum 31 juli 2014)
Categorie :  Kantoor
Bouwjaar  :  2007
Omvang  :  2.898 m² VVO
Parkeerplaatsen  :  80
Jaarhuur  :  ! 567.810
Markthuur (peildatum 31/12/2008)  :  ! 515.840
Taxatiedatum :  31 december 2008
Getaxeerde waarde  :  ! 7.667.706 VON/ ! 6.680.000 KK
Taxateur  :  DTZ Zadelhoff Amsterdam Taxaties
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Euroweg 20 te Amersfoort aan snelweg A1
Huurders  :  The Phone House Netherlands
Branche huurders  :  Telecom
Huurtermijn  :  10 jaar (einddatum 30 juni 2017, breakoptie 30 juni 2012
  met boete ten bedrage van één jaar huur)
Categorie  :  Combinatiegebouw
Bouwjaar  : 2007
Omvang  :  6.210 m² VVO
Parkeerplaatsen  :  99
Jaarhuur : ! 794.512
Markthuur (peildatum 31/12/2008) : ! 738.540
Taxatiedatum : 31  december 2008
Getaxeerde waarde : ! 10.269.723 VON/ ! 9.675.000 KK
Taxateur : DTZ Zadelhoff Amsterdam Taxaties
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7 | Betreffende alle objecten
Taxaties
Sinds de hertaxatiedatum van de objecten van de Derde Emissie tot op het moment van het verschijnen van het 
Prospectus hebben geen veranderingen plaats gevonden die van verdere invloed op de waarde van de panden 
zouden kunnen zijn. De taxateurs zijn op geen andere wijze betrokken bij deze objecten anders dan in haar rol als 
taxateur van de objecten in opdracht van de Directie. De taxateur heeft bij zijn taxatie gebruik gemaakt van de 
Huurwaardekapitalisatiemethode. De taxateur heeft geen onderzoek gedaan naar de financiële positie van de 
huurders. Alle objecten zijn in november getaxeerd met als taxatiedatum 31 december 2008. De getaxeerde waarden 
zijn in februari 2009 herbevestigd. De panden zullen in principe periodiek ( jaarlijks) worden getaxeerd. Mede op basis 
van de uitkomst van de (periodieke) taxaties stelt de Directie de Intrinsieke waarde vast.

Technische inspecties/bodemonderzoek
De Portfolio (de Directe en Indirecte Beleggingen) is voor aankoop bouwkundig geïnspecteerd door Melssen 
Bouwadvies BV. De installatie-technische keuringen zijn verzorgd door B. van der Graaf Engineering BV. De resultaten 
van deze inspecties zijn met uitzondering van de objecten te Leiden en Capelle bevredigend. Uit de inspecties bleek dat 
aan beide objecten op korte termijn onderhoud dient te worden uitgevoerd. Ten behoeve van dit onderhoud heeft de 
verkoper respectievelijk ! 100.900 (Capelle aan den IJssel) en ! 58.750 (Leiden) ter beschikking gesteld. Deze bedragen 
zijn bij notariële levering van de objecten aan de NV voldaan. Op basis van deze technische inspecties zijn ook de 
jaarlijkse kosten voor onderhoud begroot. Tevens is voor de panden een bodemonderzoekrapport aanwezig waarvan de 
inhoud geen aanleiding geeft tot saneringsverplichtingen in de toekomst. Er wordt geen groot onderhoud verwacht.

Solvabiliteit huurders
In opdracht van de Directie is een onderzoek naar de kredietwaardigheid van de huurders uitgevoerd. Deze onderzoeken 
geven evenwel geen garantie dat huurders en/of de moederconcerns in de toekomst ook nog kredietwaardig zijn. De 
resultaten van de onderzoeken gaven geen aanleiding tot nader onderzoek. Alle taxatierapporten, hypotheekakten, 
overeenkomsten van geldlening, koop- en leveringsakten, verzekeringsovereenkomsten en de jaarrekening van B&S 
Vastinvest BV liggen ten kantore van de Directie ter inzage. De in het Prospectus vermelde contracthuren zijn de 
werkelijke huren zoals deze gelden op 1 mei 2009.

Gelieerdheid
De Directie van de NV is op geen enkele wijze gelieerd aan de betrokken verkopende partijen, financiers, 
projectontwikkelaars, makelaars en adviseurs.

De kapitalisatiefactor wordt berekend door de koopsom (exclusief bijkomende kosten als notariskosten en 
overdrachtsbelasting) te delen door de huurinkomsten. In de onderhavige situatie levert dat voor de Derde Emissie 
de volgende rekensom op: koopsom ad ! 22.295.000  gedeeld door de huur ad ! 1.675.926 resulteert in een 
kapitalisatiefactor van 13,3.
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3e emissie
Aankoopsom  :  ! 22.295.000 (exclusief verwervingskosten)
Aankoopsom  : ! 23.672.700 (inclusief verwervingskosten)
Huurinkomsten :   ! 1.675.926
Kapitalisatiefactor (keer de jaarhuur)  :  13,3
Bruto aanvangsrendement  :  7,1%

Het Bruto aanvangsrendement is berekend op basis van de volgende formule: huur gedeeld door koopsom plus 
bijkomende kosten (notariskosten en overdrachtsbelasting). In het onderhavige geval is de rekensom als volgt: huur 
ad ! 1.675.926 gedeeld door ! 23.672.700 is 7,1%.

Herwaardering ultimo 2008
Als gevolg van de wereldwijde kredietcrisis is ook de waarde van vastgoed onder druk komen te staan. Ook het 
vastgoed van B&S Vastgoed Nederland NV is hierdoor in 2008 in waarde gedaald. De Directie heeft de portfolio van 
B&S Vastgoed Nederland NV, conform de richtlijnen, ultimo 2008 laten hertaxeren. Uit deze hertaxatie is gebleken dat 
de waarde (kosten koper) per 31 december 2008 van de portfolio 13,0% is gedaald ten opzichte van de aankoopprijs 
(kosten koper). Deze aankoopprijs is gelijk aan de boekwaarde per 31 december 2007 dan wel de aankoopprijs in 2008. 
Het vastgoed dat is opgenomen in B&S Vastinvest BV, een 33% deelneming van de NV, is in totaal 9,0% in waarde 
gedaald. De totaal gemiddelde afwaardering bedraagt 12,2%. 

De taxateurs hebben aangegeven dat het in de huidige markt zeer lastig is de waarde van vastgoed te bepalen. De waarde 
van vastgoed wordt voor een belangrijk deel bepaald op basis van zogenaamde referentietransacties. Bij dergelijke 
referentietransacties wordt gekeken tegen welke koopsom een vergelijkbaar object op een vergelijkbare locatie van 
eigenaar wisselt. Aangezien als gevolg van de kredietcrisis en de daarop volgende economische crisis er slechts zeer 
sporadisch vastgoed wordt gekocht en verkocht zijn dergelijke referentietransacties bijna niet aanwezig en is het voor 
taxateurs moeilijk in te schatten welke prijs een vastgoedobject momenteel zal opbrengen. De getaxeerde waarde 
van een object is een momentopname in een zeer beweeglijke (vastgoed)markt. Vastgoed is van nature een lange 
termijn belegging. Waardefluctuaties zoals deze momenteel in de vastgoedmarkt plaatsvinden zijn zeldzaam maar 
zijn van grote invloed op het functioneren van de markt en de waardeontwikkeling van vastgoed op de middellange 
termijn. De verwachting is echter dat op de lange termijn, ondanks de recente waardedaling, de waardeontwikkeling 
van vastgoed een stabiel verloop zal laten zien
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In verband met de oprichting en uitbreiding van B&S Vastgoed Nederland NV en de verwerving van het onroerend 
goed worden verschillende kosten gemaakt. 

In het overzicht zijn ten behoeve van de Tweede Emissie geen fondskosten opgenomen. Deze kosten, hoewel deze 
wel gemaakt zijn, zijn verantwoord in het overzicht onder ‘Derde Emissie’.  Met behulp van de Tweede Emissie is 
uitsluitend het voor de aankoop van het pand te Arnhem benodigde eigen vermogen gestort door beleggers. Het 
voor de Tweede en Derde Emissie benodigde eigen vermogen om de gemaakte fondskosten te voldoen wordt dus 
volledig middels de Derde Emissie door beleggers ingebracht. De fondskosten die ten behoeve van de Tweede 
Emissie zijn gemaakt zijn reeds door de NV voldaan dan wel nog verschuldigd en derhalve verwerkt in de Koers van 
de te emitteren Certificaten. In verband met de oprichting en uitbreiding van B&S Vastgoed Nederland NV en de 
verwerving van het onroerend goed worden verschillende kosten gemaakt. De in het overzicht opgenomen posten 
worden uitgebreid toegelicht in paragraaf 5.2 van het Prospectus.

Ten behoeve van de Derde Emissie is aanvullend uitsluitend de post marketingkosten verhoogd ten opzichte van de 
Tweede Emissie met ! 750.000.
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Vastgoed      

Arnhem   19.594.842  0  19.594.842 
Leiden   0  10.482.500  10.482.500 
Capelle a/d Ijssel   0  11.812.500  11.812.500 
Amsterdam Parnassusweg 54.915.681  0  0  54.915.681 
Barendrecht 11.800.348  0  0  11.800.348 
Sliedrecht 18.744.848  0  0  18.744.848 
Rijswijk 8.172.555  0  0  8.172.555 

Totaal  93.633.432   19.594.842  22.295.000  135.523.274

      
Overdrachtsbelasting  3.494.053   0  1.337.700  4.831.753 
Notaris 60.000   0  40.000  100.000 
Totaal  3.554.053   0  1.377.700   4.931.753

Totale koopprijs  97.187.486   19.594.842  23.672.700  140.455.027

      
Fondskosten      
Financieringskosten 200.000   50.000  50.000  300.000 
Overbruggingsrente BTW 50.000   30.000  0  80.000 
Niet verrekenbare BTW 500.000   0  75.000  575.000 
Taxatiekosten 50.000   15.000  15.000  80.000 
Aankoopvergoeding 2.819.003   1.264.195  0  4.083.198 
Makelaarscourtage 969.284   0  222.950  1.192.234 
Oprichtingskosten &  200.000   200.000  0  400.000
      fiscaal-juridisch advies  
Marketingkosten 650.000   600.000  750.000  2.000.000 

Totale bijkomende kosten  5.438.287   2.159.195  1.112.950   8.710.432

      
Liquiditeitsreserve  689.228   49.158  5.205.155  5.943.541
      
Deelneming B&S Vastinvest BV  8.100.000  0   0  8.100.000
      
Totale fondsinvestering  111.415.000   21.803.195  29.990.805   163.209.000
Hypothecaire geldlening  66.715.000   9.144.000   13.400.000  89.259.000

Eigen vermogen  44.700.000   12.659.195  16.590.805   73.950.000
Plaatsing middels derde emissie   -2.159.195  2.159.195
Deelname  Van Boom & 
                      Slettenhaar   150.000   100.000   50.000   300.000 

Te plaatsen kapitaal   44.550.000   10.400.000   18.700.000  73.650.000
      
Aflossing equity bridges     13.700.000     13.700.000
      
Aantal Certificaten ad   100  447.000 54,09  194.121  54,78 342.279  983.400
       

Opmerking :  alle bedragen zijn in Euro

Fondsinvesteringen 1e emissie 2e emissie Totaal3e emissie
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Hypothecaire leningen Derde Emissie
B&S Vastgoed Nederland NV heeft inmiddels zeven objecten afgenomen. De aankoop van de objecten Leiden en 
Capelle zijn, doordat er nog geen middelen van Certificaathouders waren ingebracht, tijdelijk volledig gefinancierd 
middels vreemd vermogen. De volledige koopsom is voldaan middels de door SNS Property Finance verstrekte middelen, 
bestaande uit de reguliere hypothecaire leningen (! 7,1 miljoen (Capelle aan den IJssel) en ! 6,3 miljoen (Leiden)) en 
een aanvullende tijdelijke zogenaamde ’equity bridge’. Een equity bridge is een tijdelijke overbruggingsfinanciering 
voor het nog te emitteren eigen vermogen. Deze overbruggingsfinanciering bestaat momenteel uit drie financieringen 
met een totale omvang van ! 13,7 miljoen. Deze tijdelijke overbruggingsfinancieringen zullen worden afgelost middels 
het door de Certificaathouders tijdens de Derde Emissie in te brengen eigen vermogen. Met SNS Property Finance is 
overeengekomen dat ! 10,2 miljoen uiterlijk 1 december 2009 dient te worden afgelost. Het restbedrag, een equity 
bridge die ziet op de Eerste Emissie van ! 3,5 miljoen dient uiterlijk 1 juli 2010 afgelost te worden.
De Derde Emissie dient dus in hoofdzaak ter aflossing van de drie bestaande equity bridges. 

Ten behoeve van de aankoop van de objecten te Capelle aan den IJssel en Leiden zijn twee hypothecaire leningen 
aangegaan. De rente op deze leningen is inmiddels door middel van zogenaamde rente-swaps (een rentederivaat) 
gefixeerd voor een periode van vijf jaar. De rente op de lening van ! 7,1 miljoen is gefixeerd op 5,24% (inclusief opslag van 
0,8%). De rente op de lening van! 6,3 miljoen is gefixeerd op 5,19% (inclusief opslag van 0,8%). In de fondsberekeningen 
is ten behoeve van deze twee leningen een gemiddelde rekenrente aangehouden van 5,22%. Op een deel van de 
bestaande equity bridges (samen ! 10,2 miljoen) is een variabel rentetarief van kracht van het 1 maands-euribor 
plus een opslag van 1,25%. Momenteel bedraagt deze rente inclusief opslag circa 2,25%. In de fondsberekeningen is 
voorzichtigheidshalve voor deze equity bridges een rekenrente aangehouden van 4,0%. Op het restant van de equity 
bridges (! 3,5 miljoen) is een variabel rentetarief van kracht van het 1 maands-euribor plus een opslag van 1,25%. 
Momenteel bedraagt deze rente inclusief opslag circa 2,25%. In de fondsberekeningen is voorzichtigheidshalve voor 
deze equity bridge een rekenrente aangehouden van 4,5%.

Hypothecaire financiering 
Leiden en Capelle  : ! 13,4 miljoen
Opname  : Bij levering objecten
Financier : SNS Property Finance
Geldnemer  : B&S Vastgoed Nederland NV
Afsluitprovisie (totaal)  : circa ! 60.000 (0,4% van de hoofdsom , incl. equity bridges en BTW-leningen)
Rekenrentepercentage*  :  5,22% voor leningen Leiden en Capelle aan den IJssel 
Rentebetaling  : Per maand achteraf
Aflossing**  : Op de hoofdsom voor de lening ten behoeve  van Leiden en Capelle aan de 
  IJssel is geen aflossing verplicht. 
Zekerheden:***  : 1. eerste hypotheekrecht van circa 140% van de hoofdsom van ! 13,4 miljoen 
     miljoen op de panden van de 3e emissie
  2. verpanding van de huurpenningen en verzekeringen
  Zie ook paragraaf  “Zekerheden”.
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*  Het rekenrentepercentage is het aangenomen rentepercentage waarmee rekening is gehouden in de fondsberekeningen.
**  Indien de verhouding hypothecaire lening/ getaxeerde waarde kosten koper hoger is dan 65% houdt de bank zich het recht voor de
 aflossingsregeling te herzien waarbij een reguliere aflossing van 2% zal worden ingevoerd.
***  Hier zijn de belangrijkste zekerheden opgenomen. In de geldleningovereenkomst zijn alle zekerheden en verplichtingen opgenomen.
 Dezeovereenkomsten liggen ten kantore van de Initiatiefnemer ter inzage.

In het kader van de doelstelling de NV uit te breiden kan het zijn dat in de toekomst de verhouding eigen vermogen 
of vreemd vermogen verandert. De Directie kan besluiten tijdelijk meer of minder dan 60% van de aankoopsom 
(maximaal 100%) van een of meerdere objecten te financieren middels een hypothecaire lening, mits dit geen nadelige 
fiscale gevolgen voor de NV heeft. B&S Vastgoed Nederland NV is ten behoeve van de financiering van de portefeuille 
leningsovereenkomsten aangegaan.

Hypothecaire lening Tweede Emissie
De aankoop van het object te Arnhem door B&S Vastgoed Nederland NV wordt gefinancierd door middel van een 
geldlening van ! 9,14 miljoen, hetgeen overeenkomt met circa 47% van de aankoopsom van het pand. De aankoop 
van het object te Arnhem (! 9,14 miljoen) wordt naast de door SNS Property Finance verstrekte hypothecaire lening 
middels het uit de verkoop van de Certificaten verkregen eigen vermogen (! 10,5 miljoen) gefinancierd. SNS Property 
Finance heeft voor het verstrekken van de financiering als voorwaarde gesteld dat de NV geen aankoopverplichtingen 
voor een bedrag hoger dan ! 100.000 mag doen zonder de toestemming van SNS Property Finance. Daarnaast is in de 
leningovereenkomst opgenomen dat zolang een variabele rente van kracht (de rente dus nog niet gefixeerd is) is en 
de rente stijgt boven de 6,5% SNS Property Finance het recht heeft de rente voor een periode van drie jaar te fixeren.

  
Hypothecaire financiering 
Arnhem  : ! 9,14 miljoen
Opname  :  24 april 2009
Financier  :  SNS Property Finance
Geldnemer  :  B&S Vastgoed Nederland NV
Afsluitprovisie (totaal)  : circa ! 40.000 (0,4% van de hoofdsom, incl. ! 18.287,50 inzake BTW-lening)
Rekenrentepercentage*  :   5,0% 
Rentebetaling  :  Per maand achteraf
Aflossing  :  Op de lening ten behoeve van Arnhem zal jaarlijks 2% worden afgelost.
Zekerheden **  :   1. eerste hypotheekrecht van 140% van de hoofdsom van ! 9.144.000 
      op het pand Arnhem
   2. verpanding van de huurpenningen en verzekeringen Zie ook paragraaf  “Zekerheden”.

* Het rekenrentepercentage is het aangenomen rentepercentage waarmee rekening is gehouden in de fondsberekeningen.
**  Hier zijn de belangrijkste zekerheden opgenomen. In de geldleningovereenkomst zijn alle zekerheden en verplichtingen opgenomen.
 Deze overeenkomsten liggen ten kantore van de Initiatiefnemer ter inzage.
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Over de aankoopsom van het object te Arnhem is 19% BTW verschuldigd. Hoewel deze BTW teruggevorderd kan 
worden dient dit bedrag bij het transport van het object te worden voldaan. Het aaan BTW verschuldigde bedrag is 
gefinancierd bij SNS Property Finance. Deze lening is van tijdelijke aard en heeft de volgende kenmerken;

BTW financiering  :  ! 3.657.500
Opname  :  24 april 2009
Financier  :  SNS Property Finance
Geldnemer  :  B&S Vastgoed Nederland NV
Afsluitprovisie (totaal)  :  circa ! 18.287,50 (0,5% van de hoofdsom)
Rentepercentage*  :   1 maandseuribor + 2,00% (momenteel circa 3,0%)
Rentebetaling  :  Per maand achteraf
Aflossing :  Uiterlijk 2 maanden na opname van de lening 
Zekerheden **  :  1. eerste hypotheekrecht van circa 140% van de hoofdsom van ! 3.657.500 op het pand van 
     de 2e emissie
  2. Zie ook paragraaf “Zekerheden”.

* Het rekenrentepercentage is het aangenomen rentepercentage waarmee rekening is gehouden in de fondsberekeningen.
**  Hier zijn de belangrijkste zekerheden opgenomen. In de geldleningovereenkomst zijn alle zekerheden en verplichtingen opgenomen.
 Deze overeenkomsten liggen ten kantore van de Initiatiefnemer ter inzage.

Tijdelijke lening
Ten behoeve van de aankoop van het object Arnhem is een tijdelijke lening aangegaan met twee particuliere beleggers 
van de NV voor een gezamenlijk bedrag van ! 800.000. De rente over de leningen is gelijk aan het geprognosticeerd 
Dividendrendement van 9%. De NV streeft er naar deze leningen zo spoedig af te lossen middels de uitgifte van 
Certificaten voor dit bedrag. 

Ten behoeve van de financiering van het object te Arnhem is een rente overeengekomen op basis van het 
driemaandseuribor plus een opslag van 1,85% (inclusief liquiditeitsopslag van 0,5%). Momenteel bedraagt deze rente 
exclusief opslag circa 3,1%. De Directie is voornemens de rente op de lening voor vijf jaar te fixeren. Op basis van de 
huidige 5-jaars rente zou dit resulteren in een rentetarief inclusief opslag van circa 4,6%. In de fondsberekeningen is 
voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een rentetarief van 5,0%. Over de BTW-financiering is een variabele 
rente verschuldigd op basis van het eenmaands-euribor plus een opslag van 2,0%. Momenteel bedraagt deze rente 
inclusief opslag circa 3,0%. In de fondsberekeningen is er rekening mee gehouden dat de BTW financiering na één 
maand wordt afgelost en dat derhalve over deze lening één maand rente verschuldigd is.

Hypothecaire leningen Eerste Emissie
De aankoop van de objecten en de deelneming van de Eerste Emissie van B&S Vastgoed Nederland NV is momenteel 
gefinancierd door middel van een geldlening van ! 66.715.000, hetgeen overeenkomt met circa 60% van de aankoopsom 
van de panden inclusief de 33% deelname in B&S Vastinvest BV en inclusief kosten. Door middel van de plaatsing van 
de Tweede Emissie zal de hypothecaire lening met een bedrag van ! 3,5 miljoen worden teruggebracht. Zodat een 
hypothecaire lening zal resteren van ! 63.215.000 hetgeen overeenkomst met circa 56% van de aankoopsom van de 
panden inclusief de 33% deelname in B&S Vastinvest BV en inclusief kosten. De Eerste Emissie van B&S Vastgoed 
Nederland NV wordt naast het uit de verkoop van de Certificaten verkregen eigen vermogen uitsluitend gefinancierd 
middels zekerheid gedekte leningen zonder garantie (hypothecaire leningen).
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Ten behoeve van de Eerste Emissie zijn hypothecaire leningen aangetrokken met een totaal bedrag van ! 66.715.000. 
De Directie heeft de rente op een deel van de lening (! 30,5 miljoen) middels een zogenaamde ‘renteswap’ gefixeerd 
voor een periode van 5 jaar tegen een rentepercentage van 5,30% (inclusief opslagen). Daarnaast heeft de Directie een 
deel van de lening (! 25 miljoen) eveneens middels een ‘renteswap’ gefixeerd tegen een rentepercentage van 5,15 % 
(inclusief opslagen). 

Over een bedrag van ! 7.715.000 is het eenmaands euribor plus een opslag van 0,7% verschuldigd. Op het moment van 
het verschijnen van deze bijlage bedraagt de verschuldigde rente inclusief opslag op het variabele deel van de lening 
circa 1,7 %. In de fondsberekeningen is voor de leningen van ! 30,5 miljoen en ! 25 miljoen inzake de Eerste Emissie 
een gemiddelde Rekenrente aangehouden van 5,23%. Voor de variabele lening van ! 7.715.000 is voorzichtigheidshalve 
een Rekenrente aangehouden van 4,0% voor het resterende deel (zie equity bridges) (! 3.500.000) is een rekenrente 
gehanteerd van 4,5%.

Hypothecaire financiering  : ! 66.715.000
Opname  : Bij levering panden
Financier  : SNS Property Finance
Geldnemer  : B&S Vastgoed Nederland NV
Afsluitprovisie  : circa ! 105.000 (0,17% van de hoofdsom)
Rekenrentepercentage*  : 5,23% op basis van de gemiddelde gefixeerde rente 4,0% op basis van de variabele rente
   4,5% op resterende lening van ! 3.500.000
Rentebetaling  : Per kwartaal achteraf
Aflossing  : Op de hoofdsom is geen aflossing verplicht. Desgewenst kan op jaarbasis 5% boetevrij 
   worden afgelost
Zekerheden**  : 1. eerste hypotheekrecht van 140% over de hoofdsom van ! 63.215.000 op de vier 
panden       van de 1e emissie
   2. verpanding van de huurpenningen en verzekeringen*
   3. Zie ook paragraaf  “Zekerheden”.

* Het rekenrentepercentage is het aangenomen rentepercentage waarmee rekening is gehouden in de
 fondsberekeningen.
**  Hier zijn de belangrijkste zekerheden opgenomen. In de geldleningovereenkomst zijn alle zekerheden en 
 verplichtingen opgenomen. Deze overeenkomsten liggen ten kantore van de Initiatiefnemer ter inzage.

Zekerheden
Derde Emissie
SNS Property Finance heeft een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd op de objecten te Capelle aan den IJssel en 
Leiden ten bedrage van 140% van de verstrekte leningen. Daarnaast heeft de financier ten behoeve van een deel van 
de verstrekte equity bridges (zijnde ! 10,2 miljoen) een tweede hypotheek gevestigd op de objecten te Capelle aan den 
IJssel en Leiden, ten bedrage van 140% van de verstrekte leningen. Daarnaast is een derde hypotheek door SNS Bank NV 
gevestigd ten behoeve van de afgesloten renteswaps. Als zekerheid voor het nakomen van de renteverplichtingen die 
uit de renteswap voortvloeien, de NV is immers de verplichting aangegaan vijf jaar lang een gefixeerde rente te betalen, 
te stellen. De hoogte van deze derde hypotheek wordt door de bank bepaald op basis van statistische modellen die een 
inschatting maken van de contante waarde van het verschil tussen de marktrente voor de resterende periode en de 
in de renteswap overeengekomen rentelast voor de resterende periode. Van Boom & Slettenhaar Groep BV heeft ten 
behoeve van het resterende deel van de door SNS Property Finance verstrekte equity bridges, zijnde ! 13,7 miljoen, een 
borgstelling afgegeven. Deze borgstelling kan pas worden ingeroepen nadat de bank op het moment van uitwinning 
(executie) van de NV niet voldoende middelen ontvangt om alle door haar aan de NV verstrekte leningen en de door 
de bank gemaakte kosten vergoed te krijgen. De ten behoeve van de equity bridges verstrekte zekerheden komen te 
vervallen zodra de equity bridges zijn afgelost, middels de inbreng van de Certificaathouders. 
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In totaal bedraagt de hypothecaire inschrijving, die SNS Property Finance (eerste en tweede hypotheek) en SNS Bank 
NV (derde hypotheek) hebben gevestigd, circa ! 197 miljoen. 

Eerste en Tweede Emissie
Ten behoeve van de verstrekte hypothecaire leningen, de BTW financiering, de equity bridges en de afgesloten 
renteswaps zijn zekerheden gesteld richting SNS Property Finance. SNS Property Finance heeft het eerste 
hypotheekrecht ten bedrage van 140% van de verstrekte eerste hypothecaire leningen. Het is gebruikelijk dat een bank 
een hogere hypothecaire inschrijving verkrijgt dan het feitelijk verstrekte bedrag. Het meerdere (40%) wordt verkregen 
om de kosten die een bank moet maken bij een eventuele executie van de portefeuille, de eventueel niet betaalde 
rente en nog niet voldane aflossingen alsnog te gelden te kunnen maken. Daarnaast is ten behoeve van de afgesloten 
renteswaps door SNS Bank NV een tweede hypothecaire inschrijving gevestigd.
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Opbrengsten
Huurinkomsten
+   Renteopbrengsten Liquiditeitsreserve Opbrengsten Indirecte Beleggingen
–   Directievergoeding Indirecte Beleggingen (0,25% van de huur)

Exploitatiekosten
Hypotheekrente
Onroerende zaak belasting (circa 3% van de huur)
Verzekeringen (circa 0,5% van de huur)
Onderhoud (2% van de huur)
Directievergoeding (4% van de huur)
Exploitatie kosten (circa 0,4% van de huur)

  Totale kosten

=   Exploitatieresultaat (1-2)
–   Toevoeging aan Liquiditeitsreserve

=  Totaal (Bruto) Direct Rendement (berekend over inleg belegger) (7%)

Een beschrijving van de in opgenomen posten is in chronologische volgorde opgenomen in paragraaf 5.2 
van het Prospectus.

47DERDE  EMISSIE

10 | Prognose Dividendrendement
Dividendrendement
Het Dividendrendement is het rendement dat aan de Certificaathouders wordt uitgekeerd. Het totale 
Dividendrendement wordt gevormd door het Directe Rendement (rendement uit exploitatie) uit de Directe 
Beleggingen en Indirecte Beleggingen en het Indirecte Rendement (uit herwaardering en verkoop) uit de Directe 
Beleggingen en Indirecte Beleggingen. De NV streeft naar een gemiddeld langjarig Dividendrendement van 7,0% op 
jaarbasis op basis van de Intrinsieke waarde per Certificaat. Op basis van de huidige gegevens en situatie bedraagt 
het langjarig geprognosticeerd Dividendrendement 10%. Het geprognosticeerd Dividendrendement voor de tweede 
helft van 2009 bedraagt 9,0%. Het Dividendrendement is afhankelijk van vele factoren waaronder de kwaliteit van 
de aangekochte panden. Het is mogelijk dat het Directe Rendement in enig jaar in positieve dan wel in negatieve zin 
afwijkt van het langjarig beoogde minimale Dividendrendement van 7,0%. De Directie streeft naar de opbouw van 
een kwalitatief hoogwaardige portefeuille in de NV. De Handelskoers per 1 mei 2009 bedraagt ! 54,78.

Exploitatierendement
In deze prognose is geen rekening gehouden met toekomstig Indirecte Rendement (uit verkoop en herwaardering) 
van de Directe en Indirecte Beleggingen. Met behulp van de eerste drie emissies is hoogwaardig (duur) onroerend 
goed aangekocht met een laag risico-rendementprofiel. Door de aankoop van deze portfolio is een stabiele 
rendementsbasis ontstaan. Het Indirecte Rendement laat zich lastig prognosticeren aangezien dit rendement 
ontstaat als gevolg van waardestijging van het vastgoed en/of als gevolg van de verkoop van de objecten. In de 
rendementsprognoses is ervan uitgegaan dat alle geprognosticeerde kosten ook daadwerkelijk gemaakt worden. 
In de praktijk van een vastgoedbelegging zal het feitelijke beeld afwijken van de prognose. Gedurende 2008 heeft 
de NV gemiddeld 5,25% Dividendrendement uitgekeerd (drie kwartalen 7%). Het laatste kwartaal van 2008 is 
voorzichtigheidshalve geen Dividend uitgekeerd.
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Veronderstellingen
Aan de prognose van het Direct Rendement liggen verschillende veronderstellingen ten grondslag. Hieronder zijn deze 
veronderstellingen weergegeven.

Onder interne factoren worden factoren verstaan die beïnvloedbaar zijn door de Directie.
indien de huurders van de gebouwen geen gebruik maken van de optie de huurovereenkomst na afloop van

 de huurtermijn te verlengen dan wel huurders failleren, kan de NV met nieuwe huurders op gelijke condities 
 huurovereenkomsten sluiten zonder dat leegstand ontstaat. In de prognose van het Exploitatieresultaat is 
 geen leegstandsreserve opgenomen. De Directie is van mening dat gezien de gemiddeld relatief lange resterende 
 huurtermijnen en de courantheid van de objecten de leegstand beperkt zal zijn. Dat geen leegstand optreedt is niet 
 gegarandeerd;

de werkelijke Exploitatiekosten van de Portfolio zullen niet hoger zijn dan de geprognosticeerde Exploitatiekosten;
het te emitteren bedrag ad ! 18,75 miljoen t.b.v. de Derde Emissie zal in het jaar 2009/2010 worden geplaatst;
de verkregen equity bridges tijdig worden afgelost; 
er over de eerste twee kwartalen 2009 geen Dividendrendement wordt uitgekeerd.

Onder externe factoren worden factoren verstaan die niet beïnvloedbaar zijn door de Directie. 
De onderhoudskosten kunnen beperkt blijven tot 2,0% van de huursom zonder dat daarbij achterstallig onderhoud 

 optreedt; 
de marktrente zal niet hoger zijn dan de Rekenrente (gemiddeld circa 4,5%); 
de jaarlijkse indexering van de huur is minimaal gelijk aan de stijging van de Exploitatiekosten; 
de huurindexatie na 2008 2,5% per jaar zal bedragen; 
de te ontvangen rente op banktegoeden welke worden aangehouden als Liquiditeitsreserve, zal 4,0% bedragen; 
de Koers van de uitte geven Certificaten ! 54,78 bedraagt; 
de jaarlijkse directe opbrengsten uit de Indirecte Beleggingen ! 567.000 zullen bedragen (vanaf 2009); 
dat geen vennootschapsbelasting betaald dient te worden; 
dat geen additionele aflossing op de hypothecaire leningen behoeven te worden gedaan. 

Het rendement op vastgoed kan opgesplitst worden in twee componenten:
Direct Rendement (exploitatieresultaat)
Indirect Rendement (herwaarderingen)

Het Direct Rendement wordt gerealiseerd door het batig saldo van de huurinkomsten minus de exploitatiekosten 
(inclusief de interestlasten), die verband houden met het beheer en de instandhouding van het onroerend goed. 
Aangezien de huur wordt geïndexeerd en de kosten vaak redelijk goed kunnen worden ingeschat, laat het Direct 
Rendement zich normaliter goed prognosticeren. Het Indirect Rendement wordt gerealiseerd bij ( jaarlijkse) 
herwaardering van de objecten die deel uitmaken van de Portfolio. Indien het vastgoed gewaardeerd wordt voor een 
andere waarde (hoger of lager) dan de som van de verwervingskosten, en rekening wordt gehouden met de gemaakte 
fondskosten en de eventuele renovatie-investeringen, wordt een Indirect Rendement verantwoord. Herwaarderingen 
(positief en/of negatief) vinden plaats op het moment dat de Portfolio ( jaarlijks) gewaardeerd wordt. Betreffende 
herwaarderingen worden verantwoord als ongerealiseerde herwaarderingen, welke op het moment van verkoop 
worden gerealiseerd. 

Het is moeilijk een betrouwbare schatting te geven van de toekomstige waardeontwikkelingen van de portfolio. Dit 
komt doordat de waarde van onroerend goed afhangt van tal van zaken die zich lastig vooraf laten prognosticeren, 
zoals de toekomstige huurwaarde, de toekomstige kwaliteit van de huurder, de concurrentie, de aantrekkelijkheid 
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van de locatie op lange termijn, toekomstige renovatie of de herontwikkelingskosten, de economische conjunctuur, 
de rente en het daarmee samenhangende beleggingsklimaat. De Bruto aanvangsrendementen van onroerend goed 
(en de gehanteerde kapitalisatiefactor) variëren in de tijd. Het afgeven van een prognose op het Indirect Rendement 
biedt daarom weinig houvast. Een investeringsbeslissing moet primair gemaakt worden op basis van de kwaliteit van 
het vastgoed, de locaties, de huurders en het geprognosticeerde Dividend. Het realiseren van Verkoopresultaat is een 
onderdeel van de beleggingsstrategie van de NV.

Exploitatieresultaat
Omdat B&S Vastgoed Nederland NV een intensief aankoopbeleid heeft, is de berekening van het Exploitatieresultaat 
(ter onderbouwing van het geprognosticeerde Dividendrendement) van beperkte houdbaarheid. Voor het jaar 
2009 verwacht de Directie het geprognosticeerd Dividendrendement van 9% te kunnen uitkeren op basis van de 
exploitatieberekening. Het Exploitatieresultaat komt tot stand door saldering van de jaarlijkse huurinkomsten van 
de portfolio en de directe opbrengsten uit de Indirecte Beleggingen met de jaarlijkse Exploitatiekosten (exclusief 
toekomstige herwaarderingen van de vastgoedbeleggingen, beleggingen in deelnemingen en financiële derivaten en 
fondskosten) van de portfolio en de NV. In de berekening van het Exploitatieresultaat is uitsluitend rekening gehouden 
met de Directe Beleggingen en Indirecte Beleggingen die in dit Prospectus zijn opgenomen. Het geprognosticeerd 
Exploitatieresultaat is opgesteld op basis van de waarderingsgrondslagen zoals opgenomen in hoofdstuk 5.3 
Verslaglegging in het Prospectus. Het Exploitatieresultaat is gebaseerd op een enkelvoudige rendementsberekening 
waarbij het jaarlijkse Exploitatieresultaat gedeeld wordt door de inleg van de Certificaathouders. De Dividenduitkering 
in percentage is gebaseerd op een aankoopprijs van ! 54,78. Een beschrijving van de in de prognose exploitatierendement 
opgenomen kosten is opgenomen in paragraaf 5.2.

Voor belangrijkste risico’s wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van het Prospectus.



Arnhem  770.730 1.184.998 1.214.623 1.244.989 1.276.113 1.308.016 1.340.717 1.374.234 1.408.590 1.443.805 1.479.900
Leiden  722.690 846.762 867.931 889.629 911.870 934.667 958.033 981.984 1.006.534 1.031.697 1.057.490
Capelle aan den Ijssel  894.458 916.819 939.740 963.233 987.314 1.011.997 1.037.297 1.063.229 1.089.810 1.117.055 1.144.982
Amsterdam Parnassusweg  3.399.605 3.484.595 3.571.710 3.661.003 3.752.528 3.846.341 3.942.500 4.041.062 4.142.089 4.245.641 4.351.782
Barendrecht  778.815 808.237 828.443 849.154 870.383 892.142 914.446 937.307 960.739 984.758 1.009.377
Sliedrecht  1.271.833 1.303.629 1.336.220 1.369.625 1.403.866 1.438.962 1.474.936 1.511.810 1.549.605 1.588.345 1.628.054
Rijswijk  538.157 551.611 565.400 579.536 594.024 608.876 624.097 639.700 655.693 672.085 688.886
Totale opbrengsten  8.376.288 9.096.651 9.324.067 9.557.169 9.796.098 10.041.001 10.292.026 10.549.326 10.813.060 11.083.386 11.360.471
            
Opbrengsten uit indirecte belegging  0 567.000 567.000 567.000 567.000 567.000 567.000 567.000 567.000 567.000 567.000
Directie vergoeding indirecte beleggingen  0 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417
  0 565.583 565.583 565.583 565.583 565.583 565.583 565.583 565.583 565.583 565.583
            
Aantal maanden  12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Rente-opbrengsten liquiditeitsreserve (4,0%)  132.104 301.857 156.882 148.418 148.433 146.510 147.789 147.104 144.469 145.307 144.411

            
Exploitatiekosten            
Hypotheekrente   4.790.174 4.363.358 4.354.214 4.345.070 4.335.926 4.326.782 4.317.638 4.308.494 4.299.350 4.290.206 4.281.062
Onroerende zaak belasting  165.000 169.125 173.353 177.687 182.129 186.682 191.349 196.133 201.036 206.062 211.214
Verzekeringen  40.883 41.905 42.953 44.027 45.127 46.255 47.412 48.597 49.812 51.057 52.334
Onderhoud (2% van de huur)  167.526 181.933 186.481 191.143 195.922 200.820 205.841 210.987 216.261 221.668 227.209
Directievergoeding (4% van de huur)  335.052 363.866 372.963 382.287 391.844 401.640 411.681 421.973 432.522 443.335 454.419
Overige kosten  92.249 94.557 96.920 99.343 101.827 104.373 106.982 109.656 112.399 115.208 118.088
Totale kosten  5.590.884 5.214.744 5.226.884 5.239.557 5.252.775 5.266.552 5.280.903 5.295.840 5.311.380 5.327.536 5.344.326
            
Exploitatieresultaat  2.917.508 4.749.347 4.819.648 5.031.613 5.257.339 5.486.542 5.724.495 5.966.173 6.211.732 6.466.740 6.726.139
            
Bruto winst per uitgegeven certificaat obv gewogen jaargemiddelde 4.87 4.99 4.90 5.12 5.35 5.58 5.81 6,05 6.28 6.53 6,77
Bruto winst per participatie in % obv verwachte uitgiftekoers 8,9% 9.1% 8.9% 9.3% 9.8% 10.2% 10.6% 11% 11.5% 11.9% 12.4%
Gemiddeld Exploitatierendement*  10.3%         
            
Dividenduitkering in %***  9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.5% 9.8% 10.3% 10.8% 11.0% 11.5% 11.5%
Dividenduitkering in Euro per participatie   4.93  4.93  4.93  4.93  5.20  5.34  5.61 5.89 6.03  6.30  6.30
Totale Dividenduitkering   1.854.311   4.690.854 4.848.354  4.848.354 5.118.475  5.256.195  5.531.361 5.809.673 5.956.169 6.241.743 6.259.565
Gemiddelde Dividenduitkering  10.0%         
            
  0.14% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
Aflossing    121.920  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880
Totale aflossing    121.920  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880

Performance fee Directie       
Cash Fee   0  0  0  0  4,042  15,501  27,397  39,480  51,756  64,505  77.474
Fee in de vorm van certifcaten   0  0  0  0  8,084  31,006  54,802 78,971  103,528  129,030  154,972  
   0  0  0  0  12,126  46,506  82,199 118,451  155,285  193,536  232,446
          
Liquiditeitsreserve**   7.546.431 3.922.044 3.710.457 3.710.836 3.662.778  3.694.745  3.677.602  3.611.743 3.632.669 3.610.279 3.816.499

* Het Exploitatierendement is gebaseerd op een enkelvoudig rendement (gemiddelde Exploitatierendement gedeeld door de inleg vennoten).  
 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees het Prospectus zorgvuldig 
 en kijk in de risicoparagraaf van de Financiële bijsluiter voor de financiële risico’s!  
**    Het verschil tussen het gemiddelde Exploitatierendement en de gemiddelde Cash Flow uitkering wordt aangehouden in een Liquiditeitsreserve 
 waaruit o.a. de aflossingen worden voldaan. 
*** Dividenduitkering op jaarbasis.
N.B. Alle bedragen in Euro.    
      

   

Exploitatie opbrengsten

Prognose Exploitatieresultaat! ! "##$! "#%#! "#%%! "#%"! "#%&! "#%'! "#%(! "#%)! "#%*! "#%+! "#%$
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Arnhem  770.730 1.184.998 1.214.623 1.244.989 1.276.113 1.308.016 1.340.717 1.374.234 1.408.590 1.443.805 1.479.900
Leiden  722.690 846.762 867.931 889.629 911.870 934.667 958.033 981.984 1.006.534 1.031.697 1.057.490
Capelle aan den Ijssel  894.458 916.819 939.740 963.233 987.314 1.011.997 1.037.297 1.063.229 1.089.810 1.117.055 1.144.982
Amsterdam Parnassusweg  3.399.605 3.484.595 3.571.710 3.661.003 3.752.528 3.846.341 3.942.500 4.041.062 4.142.089 4.245.641 4.351.782
Barendrecht  778.815 808.237 828.443 849.154 870.383 892.142 914.446 937.307 960.739 984.758 1.009.377
Sliedrecht  1.271.833 1.303.629 1.336.220 1.369.625 1.403.866 1.438.962 1.474.936 1.511.810 1.549.605 1.588.345 1.628.054
Rijswijk  538.157 551.611 565.400 579.536 594.024 608.876 624.097 639.700 655.693 672.085 688.886
Totale opbrengsten  8.376.288 9.096.651 9.324.067 9.557.169 9.796.098 10.041.001 10.292.026 10.549.326 10.813.060 11.083.386 11.360.471
            
Opbrengsten uit indirecte belegging  0 567.000 567.000 567.000 567.000 567.000 567.000 567.000 567.000 567.000 567.000
Directie vergoeding indirecte beleggingen  0 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417
  0 565.583 565.583 565.583 565.583 565.583 565.583 565.583 565.583 565.583 565.583
            
Aantal maanden  12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Rente-opbrengsten liquiditeitsreserve (4,0%)  132.104 301.857 156.882 148.418 148.433 146.510 147.789 147.104 144.469 145.307 144.411

            
Exploitatiekosten            
Hypotheekrente   4.790.174 4.363.358 4.354.214 4.345.070 4.335.926 4.326.782 4.317.638 4.308.494 4.299.350 4.290.206 4.281.062
Onroerende zaak belasting  165.000 169.125 173.353 177.687 182.129 186.682 191.349 196.133 201.036 206.062 211.214
Verzekeringen  40.883 41.905 42.953 44.027 45.127 46.255 47.412 48.597 49.812 51.057 52.334
Onderhoud (2% van de huur)  167.526 181.933 186.481 191.143 195.922 200.820 205.841 210.987 216.261 221.668 227.209
Directievergoeding (4% van de huur)  335.052 363.866 372.963 382.287 391.844 401.640 411.681 421.973 432.522 443.335 454.419
Overige kosten  92.249 94.557 96.920 99.343 101.827 104.373 106.982 109.656 112.399 115.208 118.088
Totale kosten  5.590.884 5.214.744 5.226.884 5.239.557 5.252.775 5.266.552 5.280.903 5.295.840 5.311.380 5.327.536 5.344.326
            
Exploitatieresultaat  2.917.508 4.749.347 4.819.648 5.031.613 5.257.339 5.486.542 5.724.495 5.966.173 6.211.732 6.466.740 6.726.139
            
Bruto winst per uitgegeven certificaat obv gewogen jaargemiddelde 4.87 4.99 4.90 5.12 5.35 5.58 5.81 6,05 6.28 6.53 6,77
Bruto winst per participatie in % obv verwachte uitgiftekoers 8,9% 9.1% 8.9% 9.3% 9.8% 10.2% 10.6% 11% 11.5% 11.9% 12.4%
Gemiddeld Exploitatierendement*  10.3%         
            
Dividenduitkering in %***  9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.5% 9.8% 10.3% 10.8% 11.0% 11.5% 11.5%
Dividenduitkering in Euro per participatie   4.93  4.93  4.93  4.93  5.20  5.34  5.61 5.89 6.03  6.30  6.30
Totale Dividenduitkering   1.854.311   4.690.854 4.848.354  4.848.354 5.118.475  5.256.195  5.531.361 5.809.673 5.956.169 6.241.743 6.259.565
Gemiddelde Dividenduitkering  10.0%         
            
  0.14% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
Aflossing    121.920  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880
Totale aflossing    121.920  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880  182.880

Performance fee Directie       
Cash Fee   0  0  0  0  4,042  15,501  27,397  39,480  51,756  64,505  77.474
Fee in de vorm van certifcaten   0  0  0  0  8,084  31,006  54,802 78,971  103,528  129,030  154,972  
   0  0  0  0  12,126  46,506  82,199 118,451  155,285  193,536  232,446
          
Liquiditeitsreserve**   7.546.431 3.922.044 3.710.457 3.710.836 3.662.778  3.694.745  3.677.602  3.611.743 3.632.669 3.610.279 3.816.499

Prognose Exploitatieresultaat! ! "##$! "#%#! "#%%! "#%"! "#%&! "#%'! "#%(! "#%)! "#%*! "#%+! "#%$
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Dividendrendement Indirect Rendement
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Dividendrendement
In bovenstaande tabel is het procentuele Dividendrendement weergegeven dat is uitgekeerd aan de Certificaathouders 
in enig jaar op basis van de uitgifte Handelskoers van ! 100 per Certificaat. Aangezien de eerste Certificaathouders 
pas zijn toegetreden in februari 2008 heeft de vennootschap geen Dividend uitgekeerd in 2007 en is deze in de grafiek 
als nihil weergegeven. In 2008 heeft de NV aan het eind van de eerste drie kwartalen 7% dividend uitgekeerd aan de 
Certificaathouders. Na afloop van het laatste kwartaal van 2008 is voorzichtigheidshalve geen Dividend uitgekeerd 
zodat de gemiddelde Dividenduitkering per ultimo 2008 5,25% bedroeg.

In bovenstaande tabel is het Indirecte Rendement op basis van de Intrinsieke waarde van de Certificaten van Aandelen 
weergegeven. Aangezien de eerste Certificaten zijn uitgegeven in februari 2008 is het Indirecte rendement op de 
Certificaten per ultimo 2007 nihil. Eind 2008 heeft er een herwaardering van de portefeuille van de NV plaatsgevonden 
die, onder invloed van de kredietcrisis, een negatief effect heeft gehad op de Intrinsieke waarde van de Certificaten. 
Per ultimo 2008 resulteerde dit in een Intrinsieke waarde per Certificaat van ! 54,78 hetgeen een negatief Indirect 
Rendement van -45,22% ten opzichte van de uitgiftekoers van ! 100 per certificaat ten gevolge heeft.

Baten en kosten 2007 en 2008
 2008 2007

Baten 
Netto-omzet 7.211.432 388.589

Kosten
Exploitatiekosten 214.049 2.759
Emissie- en oprichtingskosten - 938.000
Algemene kosten  524.360  36.951
Rentelasten en soortgelijke kosten  4.818.113 581.407
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  -70.389 -1.931

Exploitatieresultaat 1.725.299 -1.168.59

 Opmerking :  alle bedragen zijn in Euro



Het doel van de NV is het beleggen van vermogen in de zin van artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 
1969. De NV zal direct en indirect beleggen in register goederen teneinde de Certificaathouders in de opbrengst van 
de beleggingen te doen delen. Dit betekent dat B&S Vastgoed Nederland NV als doel heeft vastgoed aan te kopen, te 
exploiteren en te verkopen (Directe Beleggingen enerzijds) en anderzijds Indirecte Beleggingen te houden. De NV beoogt 
hiermee rendement ten behoeve van de Certificaathouders te realiseren.

Derde Emissie van !
Een deelname bedraagt minimaal ! 15.000, exclusief 2% Emissiekosten. De Directie kan de emissie van Certificaten van 
Aandelen doorlopend laten plaatsvinden en kan mede afhankelijk van de voortgang van de plaatsing van de Certificaten 
besluiten de Certificaten ineens of in meerdere termijnen te laten voldoen. Ook kan de Directie meer Certificaten 
plaatsen vooruitlopend en/of anticiperend op een geplande uitbreiding van de Portfolio. Zowel natuurlijke personen als 
rechtspersonen kunnen participeren in B&S Vastgoed Nederland NV. 

Het aantal Certificaten van aandelen in afhankelijk van de verwachte dan geldende Handelskoers zijnde, op het moment 
van verschijnen van dit Prospectus ! 54,78. Boven deze minimum deelnamegrens kunnen Certificaathouders hun belang 
per Certificaat uitbreiden. Certificaathouders zijn 2% Emissiekosten verschuldigd over het bedrag van hun deelname. 
Certificaathouders die ten tijde van het verschijnen van dit Prospectus reeds een belang hebben in de NV, zijn geen 
emissiekosten verschuldigd over het bedrag van hun uitbreiding. 

Certificaathouders/natuurlijke personen dienen bij het handelsformulier een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee 
te sturen. Rechtspersonen moeten een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel met de onderhandse volmacht 
meesturen alsmede een legitimatiebewijs van de handelingsbevoegde. 

Na ontvangst van het handelsformulier en overige benodigde documenten krijgt de Certificaathouder een bevestiging van 
deelname per post toegestuurd met daarin praktische informatie over de stortingsdatum en het tijdstip van deelname. 
Na storting op het Certificaat van een Aandeel neemt hij deel in NV zonder dat zijn aanwezigheid daarbij noodzakelijk is. 

Rechten van deelneming worden slechts aangeboden indien de nettoprijs binnen de vastgestelde termijn in het 
vermogen van de beleggingsinstelling is gestort behalve ingeval van gratis verstrekking. Elk recht van deelneming 
van dezelfde soort, geeft recht op een evenredig aandeel in het vermogen van de beleggingsinstelling voor dit aan de 
deelgerechtigden toekomt. Met het handelsformulier verklaart de Certificaathouder zich akkoord met de inhoud van 
het Prospectus en de overeenkomsten die als Bijlagen in het Prospectus zijn opgenomen. Het recht wordt voorbehouden 
inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk niet in aanmerking te nemen, alsmede om in geval van 
onvoorziene omstandigheden de emissie vroegtijdig te beëindigen of in te trekken. De NV kan zelfstandig beslissen, 
zonder dat hieraan voorwaarden zijn gesteld, de emissie te sluiten.
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Bezoekadres
Torenlaan 36, 1251 HK Laren (NH)

Postadres
Postbus 575, 1250 AN Laren (NH)

Telefoon
(035) 52 32 600

E-mail
info@vanboomslettenhaar.nl

Site
www.vanboomslettenhaar.nl

Fax
(035) 52 32 609
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