
 

In de lening van de FGH Bank is een bedrag van ! 1.275.000,-
opgenomen ter financiering van de verbouwing. Indien dit bedrag
niet geheel ten behoeve van de verbouwing wordt aangewend
staat het restant vrijelijk ter beschikking aan de Vennootschap.

Deze lening kent een looptijd van 7 jaar, gelijk aan de rentevast
periode, hetgeen in de huidige markt gebruikelijk is. De rente-
vast periode van 7 jaar is gekozen omdat vanaf het einde van
het zevende jaar de Obligatielening kan worden afgelost. De
Vennootschap kan tegen die tijd bepalen of het een goed mo-
ment is om het Object te verkopen, of om de lening te verlen-
gen. Deze keuze zal zo vroeg mogelijk in 2015 worden gemaakt
zodat het Object tijdig op de markt kan worden aangeboden,
dan wel geherfinancierd. 

Obligatielening

De Obligatielening kent een omvang van maximaal 420 Obliga-
ties waarmee een totaalbedrag van maximaal ! 2.100.000,- zal
worden aangetrokken van de Obligatiehouders. Op de Obliga-
tielening zijn de in Bijlage 5 opgenomen Obligatieleningsvoor-
waarden van toepassing. In tabel 10 zijn deze samengevat. 

Als zekerheid zijn ten gunste van de Stichting Obligatiehouders
RijnVast een tweede hypotheek naar Duits recht gevestigd op
beide Objecten tezamen. 

8.4 Exploitatieprognose

Deze paragraaf geeft een overzicht van de exploitatieprognose
gedurende de Looptijd. De exploitatieprognose is samengevat in
tabel 9. De financiële overzichten zijn gebaseerd op een aantal
verwachtingen en aannames ten aanzien van de jaarlijkse inkom-
sten en uitgaven, zoals die direct voorafgaand aan het drukken
van het Prospectus gelden. In het overzicht is uitgegaan van een
ingangsdatum van 1 januari 2009.

Het Exploitatieresultaat van de Objecten is tot Aanvangsdatum voor
rekening en risico van de Initiatiefnemer. Dit resultaat wordt afgere-
kend op Aanvangsdatum. Na deze afwikkeling zal de Vennoot-
schap op Aanvangsdatum beschikken over een Gestort Kapitaal
van ! 160.000,-. De Initiatiefnemer stort ! 18.000,- nominaal en 
! 142.000,- agio. 

8. FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN36 RIJNVAST VASTGOEDFONDSEN

Tabel 9  Exploitatieprognose

jaar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
maanden 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Huuropbrengsten 408.585 511.122 511.607 547.729 561.818 567.334 567.721 594.391 607.543 615.644 
Frictieleegstand (1.553) (1.642) (1.642) (1.730) (1.730) (1.800) (1.800) (1.872) (1.872) (1.948)
Rentebaten liquiditeiten 2.130 2.482 2.294 1.171 1.081 1.277 1.358 1.488 2.386 3.727 

Totaal inkomsten 409.162 511.962 512.258 547.171 561.169 566.812 567.279 594.006 608.057 617.423 

Onderhoudskosten (8.335) (10.407) (10.512) (11.077) (14.984) (15.187) (15.347) (15.977) (16.195) (16.458)
Vastgoedbeheer (7.925) (8.142) (8.288) (8.650) (8.942) (9.105) (9.223) (9.393) (9.689) (9.866)
Vennootschapskosten (6.000) (15.390) (15.731) (16.081) (17.408) (17.676) (17.950) (19.229) (19.513) (19.803)
Beheervergoeding - (7.667) (7.674) (8.216) (8.427) (8.510) (8.516) (8.916) (9.113) (9.235)
Niet verrekenbare BTW (3.005) (5.844) (5.926) (6.216) (6.675) (6.762) (6.832) (7.280) (7.328) (7.408)

Totale Exploitatiekosten (25.264) (47.449) (48.131) (50.240) (56.436) (57.240) (57.867) (60.794) (61.839) (62.770)

Totaal exploitatieresultaat 383.898 464.513 464.128 496.931 504.733 509.572 509.412 533.212 546.218 554.654
voor interest 

Rente Banklening (277.915) (286.128) (284.512) (281.012) (277.415) (273.715) (269.907) (265.984) (261.939) (257.767)
Couponrente (157.500) (157.500) (157.500) (157.500) (157.500) (168.000) (168.000) (168.000) (168.000) (168.000)

Rentekosten (435.415) (443.628) (442.012) (438.512) (434.915) (441.715) (437.907) (433.984) (429.939) (425.767)

Exploitatieresultaat (51.517) 20.885 22.116 58.419 69.818 67.857 71.506 99.228 116.279 128.887 


