
 
 

 

Paketpost, dat in de komende maanden zal worden betrokken
door verschillende onderdelen van de Landeshauptstadt Düssel-
dorf. Aan de andere zijde staat het karakteristieke gebouw van
de Deutsche Postbank.

Het Object is goed bereikbaar met eigen en openbaar vervoer.
Voor automobilisten die geen gebruik maken van de ondergelegen
parkeergarage, zijn in de omgeving voldoende parkeerplaatsen
aanwezig.

De gemeente Düsseldorf gaat de directe omgeving van het ge-
bouw opnieuw inrichten, zodat de locatie een aantrekkelijke
plek blijft om te werken en winkelen. 

Aankoop

Op 21 augustus 2008 is een notariële koopovereenkomst gesloten
voor dit Object. RijnVast koopt het Object van de huidige eigenaar
Fairvesta Erste Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH voor een
bedrag van ! 2.650.000,- K.K. . Deze partij heeft het Object op 13
mei 2005 aangekocht. RijnVast is niet gelieerd aan Fairvesta. De
notaris is de heer Braunfels die kantoor houdt aan de Königsallee
te Düsseldorf.

Het Object is kadastraal bekend bij het Amtsgericht Düsseldorf
in het Grundbuch van Oberbilk Blatt 6346A Flur 6 Flurstücke
669. De grondoppervlakte bedraagt 540 m2. 

Het Object heeft 2 huurders. De Landeshauptstadt Düsseldorf
gebruikt 91% van het gebouw. Freizeitanlagen GmbH gebruikt
9% van het gebouw, namelijk 233 m2 op de begane grond. De

totale Aanvangshuur bedraagt ! 342.097,- per jaar. Het Object
is aangekocht voor 7,75 keer de huur. De huur van de ge-
meente is vrijgesteld van BTW.

Ten behoeve van de aankoop van dit Object zijn door de Vennoot-
schap enkele betalingen verricht, zoals bijvoorbeeld aanbetalingen
op de koopsom. Deze betalingen zijn gefinancierd door aangetrok-
ken tussenfinancieringen. De tussenfinancieringen worden afgelost
bij plaatsing van de Obligatielening.

Verbouwing 

De Landeshauptstadt Düsseldorf heeft als voorwaarde voor het
aangaan van het huurcontract gesteld dat het Object aangepast
dient te worden aan haar wensen. Samen met haar architect
heeft de gemeente een opgave gemaakt van alle gewenste aan-
passingen. De verbouwing behelst een interne herindeling en
renovatie, alsmede een modernisering van de entree.

RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V. zal de verbouwing laten
uitvoeren zodra de Obligatielening is geplaatst. De verbouwings-
kosten zijn begroot op ! 1.100.000,- incl. BTW en de doorloop-
tijd op 4 maanden. Direct na oplevering zal de gemeente het
gebouw betrekken. Met de aannemer is afgesproken dat hij
binnen de gestelde doorlooptijd van 4 maanden zijn werkzaam-
heden afrond. Als deze periode wordt overschreden is de aan-
nemer voor iedere dag overschrijding een boete verschuldigd
die gelijk is aan de daghuur van de gemeente Düsseldorf.

Huurderoverzicht

Het huurderoverzicht van dit Object is als volgt:
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Tabel 4  Huurderoverzicht Düsseldorf

Huurder Huur/m2/mnd Grootte/ Expiratie Jaarhuur Indexering Percentage van
Aantal datum totale huur

Landeshauptstadt  Düsseldorf
Kantoren ! 9,54 2469 15 jaar ! 282.737 10/100%

na ingangs-

datum huur

Parkeren ! 65,00 22 ! 17.160 

Totaal huur ! 299.897 87,66%

Freizeitanlagen GmbH ! 15,09 233 31-12-2011 ! 42.200 10/100% 12,34%
(verlenging 

vrijwel zeker)

Totaal ! 342.097 

Huurprijzen - vergelijking

De huurprijzen zijn in Hückelhoven zeer uiteenlopend. De hoog-
ste huren kunnen worden gevraagd voor de appartementen en
winkels rond de Wildauerplatz en het Hückelhoven Center.
Mede afhankelijk van het economische klimaat kunnen de prij-
zen toe- of afnemen. Het ligt in de verwachting dat na het ge-
reedkomen van de laatste uitbreiding van Hückelhoven Center
de huren voor commerciële ruimten zullen toenemen, waarna
ze zullen stabiliseren. De huren voor de appartementen bevin-
den zich thans aan de bovenkant van de markt. Dit past bij de
kwaliteit van het Object. Als eind 2009 de bouwwerkzaamhe-
den in de directe omgeving worden afgerond zullen de huren
van de appartementen weer verhoogd kunnen worden. 

Servicekosten

De aan de huurders door te belasten servicekosten, zoals een
huismeester, tuinman, opstal- en glasverzekering, onroerende
zaak belasting et cetera, zijn begroot op ! 2,-/m2 per maand.

Voor een bedrag van ! 2.760,- per jaar, exclusief omzet belas-
ting, worden door de beheerder van het Object niet aan de
huurders door te berekenen diensten verleend.

Onderhoud

Het pand dat eind vorig jaar is opgeleverd, functioneert als
nieuw. De technische installaties worden door erkende be-
drijven onderhouden. De verkoper, die ook de ontwikkelaar
van het Object is, geeft 5 jaar garantie op het gebouw en 
installaties. Voor het onderhoud zal worden gewerkt met
professionele en gekwalificeerde partijen. De Directie van de
Vennootschap heeft bij aankoop vastgesteld dat de staat van
onderhoud van dit Object goed is. Op basis van ervaringen
van de Directie van de Vennootschap, en ondersteund door

een opgave van de beheerder en ontwikkelaar van het Ob-
ject, wordt voor de periode na de garantietermijn gerekend
met onderhoudskosten van ! 5,- per m2 per jaar. Dit komt
overeen met ! 6.756,- per jaar tegen het prijspeil van 2009.
In de jaren waarin de garantie geldt is gerekend met de helft
van dat bedrag.

Vastgoedbeheer

Het technische, administratieve en commercieel vastgoedbeheer,
waaronder het onderhoud en de begeleiding bij de verbouwing
alsmede het onderhouden van contacten met de huurders, het
toezien op de (huur) ontvangsten en betalingen en het aantrek-
ken van nieuwe huurders wordt uitgevoerd door Greven Living
Future Projektmanagement GmbH te Hückelhoven. Deze onder-
neming is ondermeer gespecialiseerd in het beheren van ver-
huurd vastgoed in de regio Hückelhoven. Het vastgoedbeheer
wordt uitgevoerd onder supervisie van de Vennootschap. Zij zal
periodiek inspecties uitvoeren.

Conclusie

Het management van RijnVast heeft op basis van het boven-
staande geconcludeerd dat dit Object, zowel voor de apparte-
menten als voor de commerciële ruimten, op een goede locatie
ligt. Het centrum van Hückelhoven heeft zich ontwikkeld tot het
centrum van de regio. Het is reëel te verwachten dat de locatie
Wildauerplatz een gewilde woon- en winkelplek blijft.
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Tabel 5  Huurderoverzicht Hückelhoven

Huurder Eenheid Huur/m2/mnd Grootte/ Expiratie Jaarhuur Indexering Percentage van
Aantal datum totale huur

Radeke Commercieel 17,5 268,57 31-5-2012 56.400,- 10/100% 35,10%
Radeke Kelderruimte 5 45,54 31-5-2012 2.732,- 10/100% 1,70%
Jolly Joker Commercieel 16,25 200 31-5-2017 39.000,- 10/100% 24,20%
Diverse Parkeren 2.400,- n.v.t. 1,50%
Woningen Totaal Onbepaald 60.200,- Mietspiegel 37,50%

Totaal 160.734 100,00%


