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8.1 Doelstelling

RijnVast richt zich op de particuliere en professionele belegger
die wenst te beleggen in vastgoed en een beleggingshorizon
van 7 tot 10 jaar nastreeft met een beheerste waardegroei in re-
latie tot een beheerst risico.

Door het participeren in de Obligatielening worden Obligatie-
houders in de gelegenheid gesteld om te delen in de resultaten
van de Vennootschap. De Obligaties geven recht op ontvangst
van een periodieke Couponrente en een Winstdelende Rente bij
Aflossing van de Obligatielening. 

Het risico voor de Obligatiehouder is beperkt tot de Deelname-
som en de verschuldigde Emissiekosten plus het eventuele uit-
blijven van enig rendement daarop.

In dit hoofdstuk worden de financiële uitgangspunten gepresen-
teerd en toegelicht die ten grondslag liggen aan de investerin-
gen in de vastgoedportefeuille en aan de uitgifte van de
Obligatielening. De financiële gegevens in dit hoofdstuk en in
de overige hoofdstukken van het Prospectus zijn gebaseerd op
ten tijde van de opmaak van het Prospectus gesloten overeen-
komsten en door het management van de Emittent gemaakte
inschattingen van de toekomstige opbrengsten en uitgaven.
Daar waar nodig zijn inschattingen (bijvoorbeeld voor een aan-
tal kosten in het Exploitatieoverzicht) zeer zorgvuldig tot stand
gekomen.

8.2 Fondsinvestering

De totale Fondsinvestering die voortkomt uit de investering in
de Objecten, het vormen van een Liquiditeitsreserve en het
structureren en plaatsen van de Obligatielening bedraagt bij
aanvang van de Obligatielening ! 7.170.000,-.
In onderstaande tabel is het geprognosticeerde investeringsover-
zicht weergegeven.

8.2.1 Aannames bij investeringsoverzicht

Bij het opstellen van het investeringsoverzicht zijn de volgende
uitgangspunten aangehouden:

De Initiële Kosten worden, tegen overlegging van facturen en

Financiële 
uitgangspunten

Tabel 6  Prognose Fondsinvestering

Koopprijs
Aankoopprijs 4.900.000
Verbouwingskosten 1.100.000
Aankoopprijs, bruto 6.000.000
Makelaarskosten 222.008
Taxatiekosten 4.580
Niet verrekenbare BTW 29.738

Koopprijs 6.256.326

Kosten Koper
Overdrachtsbelasting 171.510
Notariskosten 32.755
Kadaster kosten 22.154
Niet verrekenbare BTW over bovengenoemde bedragen 3.906

Koopprijs v.o.n. 6.486.642

Initiële Kosten
Acquisitiekosten 25.000
Structureringskosten 50.000
Financieringskosten 68.750
Acquisitievergoeding 130.000
Structureringsvergoeding 120.000
Marketingkosten 109.500
Niet verrekenbare BTW over bovengenoemde bedragen 48.962

Totale Initiële Kosten 552.212

Liquiditeitsreserve 131.147

Totale Fondsinvestering 7.170.000


