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RIJNVAST OBLIGATIEFONDS DUITSLAND I

Obligatielening € 2.100.000,-
Rente 7,5% oplopend tot 8,0%



•• Wij hechten aan een langdurige en 
persoonlijke relatie met de obligatiehouders 
in onze vastgoedfondsen. ••



Voorwoord

Met veel genoegen informeren wij u over de uitgifte van een
vastgoedobligatielening door RijnVast Obligatiefonds Duitsland I
B.V.. De couponrente op de obligatielening bedraagt bij aanvang
7,5% en vanaf 1 januari 2014 8% per jaar. Bij aflossing van de
lening wordt een winstdelende rente uitgekeerd van 50% van
het netto verkoopresultaat. Het initiatief tot uitgifte van deze
obligatielening is genomen door RijnVast B.V..

RijnVast is een onafhankelijke initiatiefnemer op het gebied
van vastgoedbeleggingsfondsen en is gevestigd in Arnhem.
Wij specialiseren ons in het initiëren, structureren en beheren
van fondsen met beleggingen in voornamelijk Duits vastgoed.

Een van de directieleden van RijnVast, Hans Beekman, was in de
jaren negentig initiatiefnemer van de eerste vastgoed c.v.’s op
de Nederlandse markt. Deze succesvolle c.v.’s, die gezamenlijk
met GIM Algemeen Vermogensbeheer (GIM AV) zijn gevormd,
droegen de namen GIM Office Investment Fund I, II en III. GIM
AV is in 1999 overgenomen door Insinger de Beaufort. 

RijnVast initieert en structureert belegginginstrumenten, voor
particuliere en institutionele investeerders, die een optimale ver-
houding kennen tussen rendement en risico. Bij het structureren
van de fondsen maken wij gebruik van gerenommeerde partijen
op fiscaal, juridisch en financieel gebied. 

Potentiële beleggingspanden toetsen wij aan de hand van vast-
gestelde criteria. Alleen objecten die aan die criteria voldoen,
komen in aanmerking voor aankoop ten behoeve van één van
de fondsen. Voor de (technische) beoordeling van de panden
werken wij samen met gekwalificeerde adviseurs en bedrijven.

Het commercieel, technisch en administratief beheer van het
vastgoed besteden wij uit aan professionele beheerorganisaties.
De commercieel beheerder dient in de nabijheid van het vast-
goed werkzaam zijn. Op die manier zijn wij in staat om goede
relaties met de huurders te onderhouden, wat het rendement
van de vastgoedportefeuille ten goede komt.

Wij hechten aan een langdurige en persoonlijke relatie met de
obligatiehouders in onze vastgoedfondsen. We voeren daarom
een integer en transparant beleid. U ziet dit terug in een heldere
kostenstructuur, duidelijke randvoorwaarden waaraan wordt
voldaan bij aan- en verkoopbeslissingen en in de adequate infor-
matievoorziening. 

Omdat wij hechten aan een integere en transparante bedrijfs-
voering is RijnVast contribuant van de Stichting Transparantie
Vastgoedfondsen.

RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V. is een vennootschap uit-
sluitend opgericht ten behoeve van de belegging in, en exploita-
tie van, de twee in dit prospectus beschreven objecten. 

Arnhem, 17 december 2008
RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V.

RijnVast BV

Meer informatie vindt u op www.RijnVast.nl

Ook voor deze obligatielening geldt:
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden
behaalde resultaten en/of geprognosticeerde rendementen bie-
den geen garantie voor de toekomst.
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1
Inleiding

De samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het
Prospectus. De Bijlagen en het inschrijfformulier maken onlos-
makelijk deel uit van het Prospectus.

Iedere beslissing om in deze investeringspropositie deel te
nemen, moet zijn gebaseerd op bestudering van het gehele
Prospectus. Degenen die de samenvatting hebben opgesteld zijn
uitsluitend aansprakelijk indien de samenvatting in samenhang
met de andere delen van het Prospectus misleidend, onjuist of
inconsistent is.

De Vennootschap adviseert (potentiële) Obligatiehouders niet.
Voor beantwoording van de vraag of deelname in het concrete
geval passend is, wordt verwezen naar de eigen (fiscaal, financi-
eel en/of juridisch) adviseur. 

Het Prospectus is gedateerd op 17 december 2008. De informatie
zoals opgenomen in het Prospectus is tot deze datum bijgewerkt. 

In Bijlage 2 is een Definitielijst opgenomen. De in deze lijst
verklaarde woorden zijn in het Prospectus opgenomen met
een beginhoofdletter.

RijnVast

RijnVast B.V. is opgericht door Hans Beekman, Eric Wagelaar,
Hans Neef en Joris van Wijk. In deze samenwerking is jaren-
lange ervaring op het gebied van makelaardij, vastgoed-
ontwikkeling en -belegging, kapitaalverwerving en fonds-
structurering gebundeld. Gevieren vormen ze de directie van
RijnVast B.V..

RijnVast kent een tweehoofdige Raad van Advies die de directie
gevraagd en ongevraagd advies geeft. De Raad heeft verder
geen formele bevoegdheden. De leden zijn voormalig lid van de
Raad van Bestuur van Robeco, drs H.H. van der Koogh en de
Duitse advocaat Mr F.B. Heinzel.

Risico’s

Aan het investeren in vastgoed zijn risico's verbonden. Deze
kunnen tot gevolg hebben dat de Vennootschap haar ver-
plichtingen uit de Obligatielening niet zou kunnen nakomen.
In hoofdstuk 2 van dit Prospectus zijn de belangrijkste risico-
aspecten van het investeren in de Objecten en de verkrijging
van Obligaties beschreven. Het risico voor een Obligatiehou-
der is beperkt tot de Deelnamesom en de verschuldigde Emis-
siekosten, alsmede het uitblijven van enig rendement daarop.

De volgende risico’s worden beschreven:

• Debiteurenrisico
• Leegstandsrisico
• Inflatierisico
• Kostenrisico
• Verbouwingsrisico
• Renterisico
• Herfinancieringsrisico
• Onderhoudsrisico
• Verzekerbare risico’s
• Verkooprisico
• Aflossingsrisico
• Marktrisico
• Wet- en regelgevingsrisico
• Fiscaal risico
• Risico van wijzigende huren
• Risico van beperkte verhandelbaarheid
• Aansprakelijkheidsrisico

Doelstelling

Met de uitgifte van de Obligatielening door de Vennootschap
wordt Obligatiehouders de mogelijkheid geboden te delen in de
resultaten van de exploitatie en verkoop van twee in Duitsland
gelegen gebouwen. Obligatiehouders ontvangen per kwartaal
Couponrente en bij Aflossing een Winstdelende Rente.

Het Fonds richt zich op de particuliere en professionele belegger
die een horizon van 7 tot 10 jaar nastreeft met een beheerste
waardegroei in relatie tot een beheerst risico.

Samenvatting



De Objecten

De Vennootschap heeft twee volledig verhuurde Objecten aan-
gekocht. Het ene Object is een kantoorgebouw met een retail
zaak op de begane grond, gelegen in het centrum van Düssel-
dorf. Het andere Object betreft een woon/winkel pand, met 12
verhuurde appartementen en twee retail zaken op de begane
grond. Dit Object is gelegen in het centrum van Hückelhoven. 

Object Düsseldorf

Het Object aan de Worringerstrasse 111 te Düsseldorf ligt vlak-
bij het Hauptbahnhof van Düsseldorf en midden in een gebied
waar meerdere gemeentelijke diensten gevestigd zullen worden.
Het Object heeft een totaal verhuurbaar vloeroppervlak (VVO)
van bijna 2.700 m2 en heeft 22 parkeerplaatsen. Het grootste
deel van het pand, op 233 m2 na, en alle parkeerplaatsen zijn
verhuurd aan de Gemeente Düsseldorf. Deze huurder betrekt
het pand na afronding van een verbouwing. Op de begane
grond is een speelhal gevestigd. Deze huurder heeft aangege-
ven zijn huurcontract te willen verlengen. De looptijd van het
huurcontract zal na verlenging waarschijnlijk die van de Obliga-
tielening overtreffen.

De Bruto Huuropbrengst bedraagt € 342.097,- per jaar. Het
Object is aangekocht voor € 2.650.000,- hetgeen overeenkomt
met een Kapitalisatiefactor van 7,75 x de huur, of een Bruto
Aanvangsrendement (BAR) van 12,91%. Inclusief de verbou-
wing komt de investering op € 3.750.000,-. Dit is gelijk aan
10,96x de huur, of een BAR van 9,12%. Het Object is, na ver-
bouwing, getaxeerd op € 4.400.000,- 

Object Hückelhoven

Het Object aan de Wildauerplatz 2 en 5 te Hückelhoven ligt
midden in het nieuw ontwikkelde stadscentrum van Hückel-
hoven, en winkelhart van de regio. Het is een herontwikkeld
gebouw, dat zich in nieuw staat bevindt. De 12 moderne ap-
partementen en 4 parkeerplaatsen zijn verhuurd aan particu-
lieren. De twee ruimtes op de begane grond zijn verhuurd aan
respectievelijk een modezaak en een casino. Beide huurders
hebben een goede kredietwaardigheid. De totale Huurop-
brengst van dit Object is € 160.734,- per jaar. het Object is
aangekocht voor € 2.250.000,-. Dit komt overeen met Kapi-
talisatiefactor van 14 x de huur, of een BAR van 7,14%. De
bank die het Object financiert heeft het getaxeerd tegen de
Aankoopprijs. 

Fondsinvestering

Naast de Aankoopprijzen van de Objecten zijn er bij de aankoop
en structurering van het Fonds verschillende bijkomende kosten.
Onderstaand is een samenvatting van de geprognosticeerde
Fondsinvestering gegeven. 

Deze Fondsinvestering is gefinancierd door twee hypothecaire
bancaire geldleningen, een Obligatielening en door de aandeel-
houder Gestort Kapitaal.

Het Object in Düsseldorf is gefinancierd door een lening van 
€ 2.950.000  van FGH Bank. Het Object in Hückelhoven is 
gefinancierd door de Kreissparkasse Heinsberg, voor een bedrag
van € 1.960.000,-. 

Het Gestort Kapitaal bedraagt € 160.000,- (€ 18.000,- nominaal
en € 142.000,- agio.) 

Het restant ad € 2.100.000,- wordt gefinancierd door uitgifte
van de in dit Prospectus beschreven Obligatielening. 
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Tabel 1  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 171.500
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



Rendement

Op de Obligatielening wordt vanaf de Aanvangsdatum een
Couponrente van 7,5% op jaarbasis vergoed. Vanaf 1 januari
2014 wordt dit percentage verhoogd tot 8,0%. De Coupon-
rente wordt per kwartaal uitgekeerd, voor of op 31 maart, 
30 juni, 30 september en 31 december. Voor het eerst per 
30 juni 2009. 

Bij Aflossing van de Obligatielening wordt een Winstdelende
Rente vergoed. Deze is gelijk aan 50% van het Netto Ver-
koopresultaat, en kent geen maximum. Uit het geprognosti-
ceerde Exploitatieresultaat kan de Couponrente worden
betaald. Doordat de Couponrente cumulatief preferent is,
hebben de Obligatiehouders ten opzichte van de Vennoot-
schap een preferente aanspraak op deze rente. Voor zover 
de liquiditeit naar het oordeel van de Directie op een rente-
vervaldatum niet toereikend is voor de betaling van de 
Couponrente, wordt de betalingsverplichting opgeschort en
wordt de nadien verschuldigde Couponrente opgehoogd met
het tekort op de eerder verschuldigde Couponrente. Indien de
Emittent de betaling van de Rente overeenkomstig artikel 7.3
van de Obligatievoorwaarden heeft opgeschort, is de ver-
schuldigde, niet uitgekeerde, Rente vanaf de Rentebetalings-
datum waarop de betaling van deze Rente is opgeschort
rentedragend tegen een rentevoet gelijk aan de 3-maands 
Euribor plus 100 basispunten.

In hoofdstuk 8 van dit Prospectus is de Winstdelende Rente
geprognosticeerd in een defensief, realistisch en optimistisch
scenario bij een 10-jarige looptijd. In het realistische scenario
bedraagt het geprognosticeerde enkelvoudige Totaal Rende-
ment 10,7% per jaar. De verwachte IRR in het realistische sce-
nario is 9,8 % op jaarbasis. Indien rekening wordt gehouden
met de 3% Emissiekosten die te voldoen zijn bij inschrijving
bedragen de rendementen respectievelijk 10,4% en 9,35%. 

Looptijd

De Looptijd van de Obligatielening vangt aan op de Aan-
vangsdatum. Dit is 1 januari 2009 of zoveel eerder of later als
de Vennootschap bepaalt, doch uiterlijk 14 dagen na de aan-
gegeven Stortingsdatum. De Obligatielening heeft in beginsel
een looptijd van 10 jaar en wordt dan afgelost door verkoop
of herfinanciering van de Objecten. Aflossing is mogelijk
vanaf het achtste jaar. Bij gehele Aflossing van de Obligatie-
lening deelt de Obligatiehouder mee in 50% van het Netto
Verkoopresultaat. 

Artikel 8.3 van de Obligatievoorwaarden schrijft voor dat de Ven-
nootschap de Obligatielening slechts geheel of gedeeltelijk ver-
vroegd (dat wil zeggen vóór 31 december 2015) mag aflossen
indien de Stichting hiermee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.

Zekerheid

De Obligaties vormen verplichtingen van de Vennootschap die
onderling gelijk in rang zijn. De vorderingen van de Obligatie-
houders zijn in rang achtergesteld bij de vorderingen van de
banken uit hoofde van de Bankleningen. De banken hebben
onder andere het eerste recht van hypotheek als zekerheid voor
hun vorderingen. Tot zekerheid voor alle (toekomstige) vorderin-
gen van de Obligatiehouders uit de Obligatielening, verkrijgt de
Stichting Obligatiehouders RijnVast hypotheek in tweede rang
naar Duits recht. Deze Stichting zal dit hypotheekrecht houden
ten behoeve van de Obligatiehouders gezamenlijk.

Fiscale behandeling

In hoofdstuk 11 van dit Prospectus zijn de relevante fiscale aspec-
ten beschreven door de fiscale adviseur van de Vennootschap.
Uitgangspunt daarbij is dat de resultaten worden behaald door
personen die onderworpen zijn aan de Nederlandse belastingen.
Voor Obligatiehouders die de Obligaties tot hun privévermogen
rekenen, geldt dat het inkomen wordt bepaald op basis van de
zogenoemde rendementsheffing (box 3).

Voor de berekening van het inkomen wordt een effectief rende-
ment van 4% aangehouden over de gemiddelde waarde in het
economische verkeer van de bezittingen minus de schulden op
1 januari en 31 december van enig aangiftejaar. Het bepaalde
forfaitaire rendement wordt belast tegen een tarief van 30%.
Per saldo bedraagt de heffing hiermee 1,2% van de waarde in
het economische verkeer van de Obligaties.

Als gevolg van het forfaitaire karakter van de box 3-heffing wor-
den de Couponrente en de Winstdelende Rente niet afzonder-
lijk in de heffing van box 3 betrokken. Tevens worden eventuele
vermogenswinsten en/of -verliezen, die bij de vervreemding van
de Obligaties worden behaald niet in aanmerking genomen.
Hetzelfde geldt voor aftrek van eventuele kosten in verband met
het verkrijgen, houden en vervreemden van de Obligaties.

Juridische structuur

RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V. is een besloten vennoot-
schap naar Nederlands recht. De Vennootschap is opgericht op 17
januari 2008 en aangegaan voor onbepaalde tijd. Alle aandelen
worden gehouden door de Initiatiefnemer RijnVast B.V.. Deze is
ook bestuurder van de Vennootschap. Het voornaamste doel van
de Vennootschap is te beleggen in vastgoed gelegen in Duitsland. 

De Stichting Obligatiehouders RijnVast (de “Stichting”) vervult
in het kader van de Obligatielening een belangrijke rol voor de
Obligatiehouders. De Stichting treedt op voor en ten behoeve
van de Obligatiehouders en behartigt de gezamenlijke belangen
van de Obligatiehouders. Het bestuur wordt gevormd door mr.
J.H.F. Bloemers, voorzitter, en mr. E.P.J. Wasch, secretaris. 
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De Stichting zal het hypotheekrecht voor en ten behoeve van de
gezamenlijke Obligatiehouders houden, beheren en indien nood-
zakelijk uitwinnen. Tevens houdt ze toezicht op de naleving van
de Obligatievoorwaarden.

Verhandelbaarheid

De Obligaties zijn vrij verhandelbaar met dien verstande dat de
Obligatiehouder daartoe zelf een koper dient te vinden. De
Vennootschap onderhoudt geen markt en de Obligaties zijn
niet genoteerd of anderszins op een gereguleerde markt toege-
laten of verhandelbaar. Houders van Obligaties dienen zich te
realiseren dat de verhandelbaarheid en de overdraagbaarheid
van de Obligaties daardoor bijzonder beperkt is en dat dit in de
praktijk ertoe kan leiden dat de Obligaties gedurende de Loop-
tijd niet te vervreemden zijn. Iedere overdracht kan uitsluitend
geschieden na voorafgaande schriftelijke melding aan de Emit-
tent. Obligatiehouders dienen altijd minimaal 2 Obligaties te
houden. Zie artikel 12 van de Obligatievoorwaarden.

Toezicht

De Vennootschap is voor het aanbieden van effecten aan het
publiek niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het finan-
cieel toezicht (Wft) en staat niet onder toezicht van de Autori-
teit Financiële Markten (AFM) of een ander toezichthoudend
orgaan. De Initiatiefnemer en de leden van de Directie staan
niet onder toezicht van de AFM.

Stichting Transparantie Vastgoedfondsen

RijnVast heeft zich als contribuant bij de Stichting Transparantie
Vastgoedfondsen (STV) aangesloten. De STV heeft een gedrags-
code opgesteld die beschrijft welke normen en waarden de aan-
bieders van niet-beursgenoteerde
vastgoedbeleggingsproposities bij hun functioneren in acht die-
nen te nemen. RijnVast onderschrijft deze gedragscode en zal
deze voor zover van toepassing en voor zover mogelijk toepas-
sen in de bedrijfsvoering. Via de websites van RijnVast en de
STV kan de gedragscode worden geraadpleegd.

Het Prospectus is getoetst door de STV. De uitkomsten van deze
toetsing zullen worden gepubliceerd op de website van RijnVast:
www.RijnVast.nl alsmede op de website van de Stichting Trans-
parantie Vastgoedfondsen zelf, www.stichtingtransparantievast-
goedfondsen.nl. Op verzoek kan een kopie van deze toetsing
kosteloos worden toegezonden. Meer informatie over de STV is
opgenomen in hoofdstuk 15 van dit Prospectus.

Accountantsonderzoek 

De accountant van de Vennootschap heeft een onderzoek ge-
daan naar de gegevens en veronderstellingen die ten grondslag
liggen aan de prognoses zoals opgenomen in hoofdstuk 8 in dit
Prospectus. In hoofdstuk 12 is de rapportage van de accountant

opgenomen. Uit deze rapportage blijkt dat de accountant niets
is gebleken op grond waarvan hij zou moeten concluderen dat
de veronderstellingen geen redelijke basis vormen voor de prog-
noses en dat de prognoses op een juiste wijze op basis van de
veronderstellingen opgesteld en toegelicht zijn in overeenstem-
ming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen, waar-
bij tevens de van toepassing zijnde grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling zoals gehanteerd in de jaarre-
kening in aanmerking zijn genomen.

Inschrijving en deelname

Deelname is mogelijk vanaf € 10.000,- door verkrijging van 2 of
meer Obligaties van elk € 5.000,-. Over de deelname som is 3%
Emissiekosten verschuldigd. De inschrijving start op het moment
van uitbrengen van dit Prospectus en sluit zodra alle Obligaties
definitief zijn toegewezen. In Bijlage 8 en 9 van dit Prospectus
zijn de inschrijfformulieren voor respectievelijk een natuurlijk
persoon en een rechtspersoon opgenomen. Personen die Obli-
gaties wensen te verkrijgen dienen het inschrijfformulier in te
vullen en inclusief bijlagen te retourneren. De Vennootschap be-
houdt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van re-
denen geheel of gedeeltelijk niet in aanmerking te nemen.
Toewijzing vindt plaats binnen 5 dagen na ontvangst van een
ondertekend inschrijfformulier (inclusief bijlagen).

Niet totstandkoming

De Vennootschap behoudt zich expliciet het recht voor de Obli-
gatielening niet tot stand te laten komen indien dit naar het uit-
sluitend oordeel van de Vennootschap in het belang van de
inschrijvers op Obligaties wordt geacht. 

Eventuele stortingen in verband met inschrijvingen voor Obliga-
ties worden onverwijld teruggestort op het bankrekeningnum-
mer waarvan de oorspronkelijke storting werd gedaan, onder
vergoeding van rente die over het betreffende bedrag op de
kwaliteitsrekening inzake derdengelden van de Notaris, zoals
bedoeld in artikel 4 van de Obligatievoorwaarden, is ontvangen.
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Risicofactoren

Inleiding

Om investeringen, zoals in dit Prospectus beschreven, goed te
kunnen beoordelen is het belangrijk dat de geïnteresseerde zich
bewust is van de risico’s. 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste risicofactoren van het
investeren in vastgoed en het deelnemen in de Obligatielening
beschreven. Deze risicofactoren zijn omstandigheden die zich
mogelijk zouden kunnen voordoen. Tevens worden de speci-
fieke maatregelen beschreven die zijn genomen om risico’s, daar
waar mogelijk, te beperken. Het intreden van deze risico’s kan
de financiële positie van de Emittent en daarmee de waarde van
de Obligaties negatief beïnvloeden.

De in dit hoofdstuk gegeven opsomming van risicofactoren is
niet uitputtend en andere factoren, die thans niet bekend zijn
bij de Emittent of die de Emittent thans van minder belang acht,
kunnen evenzeer de financiële positie van de Emittent en daar-
mee de waarde van de Obligaties negatief beïnvloeden. 

Niet bij alle risico's zijn de gevolgen te beperken, te beïnvloeden
of door te berekenen aan de huurders. In dat geval komen de ge-
volgen voor rekening van de Vennootschap en kunnen daardoor
de risico's verbonden aan een Obligatie negatief beïnvloeden. Het
risico voor de Obligatiehouder is beperkt tot de Deelnamesom
van de Obligatie en de verschuldigde Emissiekosten alsmede het
uitblijven van enig rendement daarop.

In geval van enige twijfel met betrekking tot de inhoud en strek-
king van de informatie zoals in dit Prospectus opgenomen, dienen
potentiële Obligatiehouders advies in te winnen bij professionele
adviseurs die gespecialiseerd zijn in het adviseren over dit soort
Obligatieleningen.  

Debiteurenrisico

De belangrijkste bron van rendement uit vastgoed zijn de
huurders. Het risico bestaat dat de huurder niet aan zijn beta-
lingsverplichtingen kan voldoen. Een langdurige forse beta-

lingsachterstand of een faillissement van de huurder kan resul-
teren in ontbinding van het huurcontract, en derhalve in het
voor langere tijd wegvallen van de Huuropbrengsten. Dit kan
een negatieve invloed hebben op de Aflossing van de Obliga-
tielening, en op de mate waarin de Vennootschap aan haar
overige verplichtingen kan voldoen.

De vastgoedportefeuille van de Vennootschap kent een goede
mix van kantoren, commerciële ruimtes en appartementen. Van
de commerciële huurders is de kredietwaardigheid beoordeeld,
en goed bevonden. Bijna 60% van de gehele huurstroom komt
uit een 15 jarige huurovereenkomst met de gemeente Düssel-
dorf. Deze gemeente heeft de hoogste credit rating die een 
gemeente kan hebben. De huurders van de appartementen
hebben bijna allen een borg gestort. Eventuele wanbetaling
kan daardoor worden opgevangen. Verder kunnen tijdelijke
verminderde Huuropbrengsten worden opgevangen door de 
Liquiditeitsreserve.

Leegstandrisico

Huurders van commerciële ruimten kunnen er voor kiezen, wan-
neer een huurcontract afloopt, het contract niet te verlengen en
zich elders te vestigen. Huurders van woningen kunnen steeds
met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn de
huur opzeggen. In beide gevallen zal de Vennootschap een
nieuwe huurder voor de leegkomende ruimte moeten zoeken.
Het is mogelijk dat daar kosten aan zijn verbonden.

Huurders van commerciële ruimten kunnen, alvorens de ruimte te
huren, aanpassingen aan een gebouw of van het voorzieningen-
niveau verlangen. Het risico bestaat dat de daarmee te maken
kosten niet in rekening kunnen worden gebracht bij de nieuwe
huurder.

Daarnaast kan bij de wisseling van huurders Frictieleegstand
ontstaan, waardoor voor de duur van de leegstand geen
Huuropbrengsten kunnen worden gegenereerd.
Kosten die gemaakt moeten worden om een huurder aan te
trekken maar die niet kunnen worden doorbelast aan die huur-



der en huurderving vanwege (Frictie) leegstand, beïnvloeden het
rendement van de Vennootschap op negatieve wijze. 

De Vennootschap schat in dat dit een beperkt risico is. De Ge-
meente Düsseldorf huurt het Object aan de Worringerstrasse
voor een periode van 15 jaar. Ongeveer 87% van de Huur-
opbrengsten uit dit Object komen uit dit huurcontract. Bij 
het gereedkomen van dit Prospectus voert de Vennootschap
gesprekken met de huurder van de begane grond van het 
Object in Düsseldorf. De huurder heeft aangegeven de huur
te willen verlengen. De huurder van de commerciële ruimte 
in Hückelhoven, waarin een speelhal wordt geëxploiteerd,
heeft een langlopend huurcontract. Tevens is zijn speel-
halvergunning gekoppeld aan het object. De huurder van 
de commerciële ruimte in Hückelhoven, waarin een mode-
zaak is gevestigd, zou eventueel kunnen vertrekken na afloop
van het huurcontract. De locatie en kwaliteit van dit pand is
echter zodanig dat de Vennootschap de verhuurbaarheid erg
hoog inschat. 

Inflatierisico

Het Exploitatieresultaat van de Vennootschap is afhankelijk van
de inflatie van de kosten en de mate waarin de inflatie in de
huur doorberekend kan worden. Indien de kosten door inflatie
sneller stijgen dan de huren, komt het resultaat van de Vennoot-
schap onder druk te staan. In de exploitatieprognose is een ver-
wachting van de inflatie verwerkt. Het werkelijke percentage kan
hoger of lager zijn waardoor het rendement wordt beïnvloed.

De huurtarieven van de commerciële ruimten zijn gekoppeld aan
de inflatie, doordat ze de prijsindex volgen. In de Duitse vastgoed-
sector is een partiële en vertraagde indexatie gebruikelijk. De huur
kan worden aangepast zodra de prijsindex een vooraf bepaalde
stijging heeft doorgemaakt. De huur wordt dan meestal aange-
past door een gedeelte van de indexstijging door te berekenen.

Voor de in dit Prospectus beschreven Objecten geldt dat de index-
stijging, na een toename van 10 punten ten opzichte van het vo-
rige indexatiemoment, of bij aanvang van de huurovereenkomst
overeengekomen moment, gehéél aan de huurder van de com-
merciële ruimten kan worden doorberekend, en dus niet partieel.

De huurtarieven van de woningen zijn gekoppeld aan een door
de gemeente vastgestelde Mietspiegel (huurspiegel). De huren
kunnen worden aangepast tot de in de Mietspiegel genoemde
niveaus. Meestal volgen deze niveaus de inflatie. De Mietspiegel
wordt iedere één tot twee jaar herzien.

Kostenrisico

De in het Prospectus geprognosticeerde Exploitatiekosten zijn
gebaseerd op contractuele en publieke gegevens alsmede op

ervaringsgegevens. In de prognose is uitgegaan van een veran-
dering van de kosten gelijk met de huurontwikkeling, dan wel
gelijk aan de inflatie. De werkelijke kosten kunnen hoger of
lager zijn dan een verandering van de Huuropbrengsten waar-
door het rendement wordt beïnvloed.

Verbouwingsrisico

Bij verbouwingswerkzaamheden bestaat het risico dat de beno-
digde tijd meer is dan vooraf voorzien, en dat de kosten hoger
zijn dan vooraf voorzien. Als de verbouwing langer duurt zal de
ruimte later verhuurd kunnen worden, waardoor de Huurop-
brengsten lager zullen zijn dan voorzien. Als de kosten hoger zijn
dan voorzien drukt dit op de liquiditeit van de Vennootschap. 

Om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken worden voor de
verbouwingswerkzaamheden van het Object in Düsseldorf con-
tractuele afspraken gemaakt over aanneemsom en doorlooptijd.
De aannemer voert de werkzaamheden uit voor een vaste aan-
neemsom, binnen een vooraf overeengekomen tijd. Als deze
periode wordt overschreden is de aannemer voor iedere dag
overschrijding een boete verschuldigd die gelijk is aan de dag-
huur van de gemeente Düsseldorf. Overschrijding van de bouw-
kosten wordt niet verwacht. Mocht dit onverhoopt wel het
geval zijn, dan komt dit ten laste van de Liquiditeitsreserve. 

Renterisico

De ontwikkeling van de marktrente kan grote invloed hebben
op de resultaten. De Vennootschap is met de banken vaste ren-
te tarieven voor een lange periode overeengekomen. De rente
voor het Object in Hückelhoven staat tot 30 januari 2015 vast,
en de rente voor het Object in Düsseldorf staat tot 1 januari
2016 vast. 

In de exploitatieprognose is gerekend met een vaste rente voor de
gehele looptijd van het fonds. In de praktijk zal de rente tegen het
einde van de rentevaste periode opnieuw moeten worden over-
eengekomen met de banken. De werkelijk overeen te komen
rente kan afwijken van de veronderstelde marktrente. Tevens kan
een bank, doorgaans na afloop van de periode waarvoor de rente
was vastgelegd, de condities van een hypothecaire geldlening
herzien. Het rendement wordt negatief beïnvloed als de werke-
lijke rente hoger is dan de veronderstelde marktrente, en positief
beïnvloed als de rente lager is dan de veronderstelde marktrente.

In de exploitatieprognose is gerekend met een rentevergoeding
van 3,0% per jaar over het gemiddelde liquiditeitssaldo in een
jaar. Door ontwikkelingen op de geldmarkt kan dit percentage
lager of hoger zijn waardoor het rendement wordt beïnvloed.

Herfinancieringsrisico

De hypothecaire geldlening voor het Object in Düsseldorf dient
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per 1 januari 2016 te worden verlengd. Het risico bestaat dat
de bank niet bereid is tot verlenging over te gaan. De Vennoot-
schap schat dit risico in als laag. Mocht het zich toch voordoen
dan zal de hypothecaire geldlening moeten worden geherfinan-
cierd door een andere financiële instelling, of worden afgelost
door de opbrengsten uit de verkoop van het Object. 

Onderhoudsrisico

Bouwkundige en/of andere gebreken aan een gebouw kunnen
grote financiële gevolgen hebben voor de resultaten.

Na de verbouwing van het Object in Düsseldorf verkeren beide
Objecten in zeer goede technische en bouwkundige staat. Van
beide Objecten is een inschatting gemaakt van de te verwachten
onderhoudskosten gedurende de Looptijd van de Obligatielening.

Het Object in Düsseldorf heeft een grondige inspectie onder-
gaan, uitgevoerd door een bouwkundig adviesbureau. Op
basis van deze inspectie is een onderhoudsplan opgesteld 
en een inschatting gemaakt van de daaruit voortkomende
kosten. Dit Object wordt op basis van een zogenaamd 
“Dach und Fach” huurcontract verhuurd. Alleen de, beperkte,
kosten voor reparaties aan het dak en de constructie zijn voor
rekening van de Vennootschap. De overige kosten zijn voor
rekening van de huurders.   

Het Object in Hückelhoven is net opgeleverd en heeft een 5-jarige
garantie van de ontwikkelaar op het gebouw en de installaties. In
overleg met de ontwikkelaar is een inschatting van de te verwach-
ten onderhoudskosten gemaakt. 

De ingeschatte onderhoudskosten zijn opgenomen in de exploi-
tatieprognose. Er bestaat echter altijd een kans dat zich onvoor-
ziene onderhoudskosten aandienen, waardoor de kasstroom
van de Vennootschap onder druk komt te staan.

Verzekerbare risico’s 

Hoewel alle Objecten worden verzekerd tegen brand, storm en
eventuele schade als gevolg van een defect aan de waterleidin-
gen, zijn bepaalde risico's onverzekerbaar. Terroristische aansla-
gen en natuurrampen zijn voorbeelden van dergelijke
onverzekerbare risico's. Schade ten gevolge van onverzekerbare
risico’s komt ten laste van het resultaat van de Vennootschap.
Daarnaast hebben verzekerde schades in de regel een eigen ri-
sico dat voor rekening en risico van de Vennootschap komt.

De premie van deze verzekeringen komt ten laste van de huurders.
Het eigen risico komt ten laste van de Vennootschap. De Vennoot-
schap verzekert de Objecten op polissen met geen, of zeer laag,
eigen risico. In de exploitatieprognose is geen rekening gehouden
met onverzekerbare schades, of eigen risico betalingen.

Verkooprisico

De waarde bij verkoop van de vastgoedportefeuille is afhan-
kelijk van veel onzekere factoren. Hierdoor is het moeilijk een
aan zekerheid grenzende prognose van de verkoopopbrengst
van de portefeuille te geven. Het risico is namelijk aanwezig
dat de werkelijk te realiseren opbrengst daar in belangrijke
mate van afwijkt.

Uitsluitend om een indruk te krijgen van het mogelijke totaal-
rendement tegen het einde van het 10e jaar zijn in het Prospec-
tus verkoopscenario’s opgenomen. Deze 3 scenario’s zijn op
basis van de huidige kennis van de vastgoedmarkt en fiscale 
regelgeving gemaakt. Belangrijke variabelen bij het bepalen
van de verkoop scenario’s zijn de geprognosticeerde jaarhuur
en de Kapitalisatiefactor.

Aflossingsrisico

Bij verkoop van een of beide Objecten bestaat de kans dat het to-
taal van de opbrengsten, Liquiditeitsreserve en eventuele overige
vorderingen lager is dan het totaal van de lasten en schulden van
de Vennootschap. Indien dit het geval is bestaat het risico dat niet
alle schulden,waaronder begrepen het aflossen van de Obligatie-
lening, kunnen worden voldaan.

Marktrisico

Belangrijke factoren in de waardeontwikkeling van de vastgoed-
portefeuille zijn het algemene economische klimaat en het (vast-
goedbeleggers-)sentiment. Deze zijn van invloed op de vraag en
het aanbod en bepalen daardoor de waarde van het vastgoed.
Het risico bestaat dat op het moment dat de Obligatielening het
einde van zijn contractuele looptijd nadert, de markt negatief
gestemd is waardoor de verkoopopbrengst tegenvalt.

Wet- en regelgevingrisico

De invloed van politiek, regelgeving en jurisprudentie is een on-
zekere factor bij het beleggen in vastgoed. De wetgeving met
betrekking tot onder meer bestemmingsplannen, bodemveront-
reiniging en huurbescherming kan invloed hebben op de waarde
van de Objecten en het rendement op de Obligatielening.

Fiscaal risico

De fiscale paragaaf in het Prospectus is gebaseerd op de huidige Ne-
derlandse en Duitse fiscale wet- en regelgeving. Deze fiscale wet- en
regelgeving kan echter veranderen. Hierdoor kunnen niet voorziene
gevolgen voor de Vennootschap en de Obligatiehouders optreden.

Risico van wijzigende huren

Voor lopende huurcontracten geldt in belangrijke mate dat de
hoogte van de huur wordt beïnvloed door een wijzigend prijs-
indexcijfer. Voor nieuw afgesloten huurcontracten geldt dat niet
direct. Indien het huurcontract afloopt dan wel niet wordt ver-
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lengd, zal de Vennootschap een nieuw huurcontract overeen die-
nen te komen met een nieuwe huurder. Met name het algemene
economische klimaat, de locatie, de staat van het onderhoud en
de rentestand zijn daarbij van invloed op de huurtarieven. Wijzi-
gingen in de huurvoorwaarden kunnen zowel een negatieve als
een positieve invloed hebben op de kasstroom van de Vennoot-
schap . Dit geldt voornamelijk voor de commerciële ruimten. De
huren van woningen volgen in belangrijke mate de Mietspiegel
die door de gemeente wordt vastgesteld.

Risico van beperkte verhandelbaarheid

Obligatiehouders gaan in principe een overeenkomst aan met
de Vennootschap voor de gehele looptijd van de Obligatiele-
ning. De Obligaties zijn na schriftelijke mededeling aan de Ven-
nootschap van de overdracht verhandelbaar en overdraagbaar.
De vraag of de Obligatiehouder er daadwerkelijk in slaagt de
Obligatie te verhandelen, hangt af van de door de Obligatiehou-
der gewenste opbrengst in combinatie met de marktvraag. De
verhandelbaarheid van Obligaties is geregeld in artikel 12 van de
Obligatievoorwaarden.

Aansprakelijkheidsrisico

Obligatiehouders kunnen niet aansprakelijk gehouden worden
voor verliezen of tekorten van de Vennootschap.
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Belangrijke 
mededelingen
Personen die geïnteresseerd zijn in door RijnVast Obligatiefonds
Duitsland I B.V. uit te geven Obligaties worden er nadrukkelijk op
gewezen dat aan een dergelijke investering risico’s zijn verbon-
den. Hen wordt nadrukkelijk geadviseerd het Prospectus inclusief
de Bijlagen zorgvuldig te lezen, kennis te nemen van de volledige
inhoud van het Prospectus en indien nodig onafhankelijk advies
in te winnen, alvorens enige beslissing te nemen omtrent de in-
schrijving op de Obligaties.

RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V. verklaart dat het Prospec-
tus, met uitzondering van de hoofdstukken 11 en 12 die onder
de verantwoordelijkheid van de fiscaal adviseur respectievelijk de
accountant zijn opgesteld, onder haar verantwoordelijkheid is
opgesteld en dat, voor zover haar redelijkerwijs bekend, de ge-
gevens opgenomen in het Prospectus in overeenstemming zijn
met de werkelijkheid en geen gegevens zijn weggelaten waarvan
door vermelding de strekking van het Prospectus zou wijzigen.

Niemand is gemachtigd om in verband met het Prospectus infor-
matie te verschaffen en/of verklaringen af te leggen die niet in
het Prospectus zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is
verschaft en/of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op der-
gelijke informatie niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt
en/of afgelegd door RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V. 

Noch de toezending van het Prospectus, noch het aanbod, de
verkoop of de levering van de Obligaties impliceert dat de hierin
aanwezige informatie correct is op enig moment later dan de
datum van het Prospectus.

Verwachtingen, prognoses, veronderstellingen, aannames en
woorden van gelijke strekking, mogen in geen geval worden
uitgelegd als een toezegging dan wel een garantie van RijnVast
Obligatiefonds Duitsland I B.V.. Voor alle in het Prospectus ge-
noemde (geprognosticeerde) rendementen geldt het volgende:

“De waarde van uw Obligatie kan fluctueren. In het verleden
behaalde resultaten en/of geprognosticeerde rendementen
bieden geen garantie voor de toekomst.”

RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V. nodigt een ieder uit een
aanbod te doen met betrekking tot het nemen van Obligaties
door in te schrijven volgens de in hoofdstuk 13 van het Prospec-
tus vermelde procedure, waarbij RijnVast Obligatiefonds Duitsland
I B.V. het recht heeft een dergelijke inschrijving, al dan niet geheel
of gedeeltelijk, te aanvaarden.

De verstrekking en verspreiding van het Prospectus kan in be-
paalde rechtsgebieden buiten Nederland zijn onderworpen aan
juridische beperkingen. RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V.
verzoekt een ieder die in het bezit komt van het Prospectus ken-
nis te nemen van, en zich te houden aan, voornoemde beperkin-
gen. RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V. is niet aansprakelijk
voor welke schending dan ook van enige zodanige beperking
door wie dan ook, ongeacht of het een potentiële koper van
Obligaties betreft of niet.

Op het Prospectus is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend
de Nederlandse rechter is bevoegd ten aanzien van geschillen met
betrekking tot het Prospectus en/of de uitgifte van Obligaties door
RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V.. Het Prospectus verschijnt
alleen in de Nederlandse taal.

RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V.
RijnVast B.V.
Arnhem, 17 december 2008
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RijnVast

4.1 RijnVast B.V.

RijnVast B.V. is opgericht door Hans Beekman, Eric Wagelaar,
Hans Neef en Joris van Wijk. In deze samenwerking is jaren-
lange ervaring op het gebied van makelaardij, vastgoedontwik-
keling en -belegging, kapitaalverwerving en fondsstructurering
gebundeld. Gevieren vormen ze de directie van RijnVast B.V..

Hans (J.H.) Beekman stond in de jaren negentig als initiatiefne-
mer aan de basis van de eerste vastgoed CV’s die in Nederland
op de markt kwamen. Dit waren de succesvolle fondsen GIM
Office Investment Fund I, II, en III, welke later zijn overgenomen
door Insinger de Beaufort. Hij is sinds 1972 beëdigd makelaar
in onroerend goed en sinds 1984 zelfstandig actief op het ge-
bied van commercieel vastgoed, als adviseur van institutionele
en private beleggers en als projectontwikkelaar. Hij heeft ruime
ervaring in zowel de Nederlandse als de Duitse vastgoedmarkt.
In Duitsland is hij sinds het begin van de jaren negentig actief.
Door zijn uitgebreide netwerk en kennis en ervaring op de
Duitse markt is RijnVast in staat om steeds weer aantrekkelijk
vastgoed aan te kopen.

Eric (E.A.) Wagelaar MBA heeft na zijn bachelor bedrijfsecono-
mie verschillende financieel-economische en vastgoedbeleg-
gingsopleidingen gevolgd. Van 1996 tot 1998 volgde hij in
Chicago een MBA opleiding. Hij heeft 10 jaar relevante ervaring
in de internationale vastgoedsector. Hij begon zijn carrière bij

een dochter van de Hollandsche Beton Groep, en was in de laat-
ste jaren voordat hij met RijnVast begon financieel bestuurder
van een internationaal werkende projectontwikkelaar op het 
gebied van commercieel vastgoed. Hij heeft ruime ervaring met
het structureren en financieren van grote vastgoedtransacties. 

Joris (J.A.) Van Wijk MBA heeft een brede bedrijfskundige oplei-
ding genoten. Hij is vele jaren binnen het bankwezen werkzaam
geweest, waaronder als adviseur voor het grootbedrijf. Hij is daar-
door ruim ervaren in onder meer financieringsconstructies, waar-
onder vastgoedbeleggingsfinancieringen, projectfinancieringen en
balansstructurering. Hij heeft samen met de heer Neef een praktijk
op het gebied van fusies en overnames, met ruime aandacht voor
vastgoedfinanciering en projectontwikkeling.

Drs Hans (J.H.C.) Neef MBA is bedrijfseconoom en jurist. Hij heeft
ruime ervaring in financiële, fiscale en juridische aspecten van vast-
goedtransacties, ondernemingsoverdrachten en herstructurerings-
vraagstukken. Hij heeft samen met de heer Van Wijk een praktijk
op het gebied van fusies en overnames, met ruime aandacht voor
vastgoedfinanciering en projectontwikkeling.

4.2 RijnVast Obligatiefonds Duitland I B.V.

De Vennootschap is speciaal opgericht voor de aankoop, exploi-
tatie en verkoop van de Objecten Worringerstrasse te Düsseldorf

Hans Beekman Eric Wagelaar Joris van Wijk Hans Neef



en Wildauerplatz te Hückelhoven, alsmede de uitgifte van de
Obligatielening. De directie van RijnVast Obligatiefonds Duits-
land I B.V. is in handen van de Initiatiefnemer. Deze houdt te-
vens alle aandelen in de Vennootschap.

4.3 Juridische procedures

RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V., RijnVast B.V., de Stich-
ting, alle verbonden natuurlijke personen, en overige gelieerde
partijen zijn sinds de oprichting niet verwikkeld geraakt in over-
heidsingrepen, rechtszaken, arbitrages (met inbegrip van derge-
lijke procedures die, naar beste weten van de Vennootschap,
hangende zijn of kunnen worden ingeleid) welke een invloed
van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben
gehad op de financiële positie of de rentabiliteit van de Emittent
of de Obligatielening waarop dit Prospectus van toepassing is.

4.4 Raad van Advies

RijnVast kent een tweehoofdige Raad van Advies die de directie
gevraagd en ongevraagd advies geeft. De Raad heeft verder
geen formele bevoegdheden. De leden zijn voormalig lid van de
Raad van Bestuur van Robeco, drs Hans (H.H.) van der Koogh en
de advocaat Mr Freddy (F.B.) Heinzel.

De heer Van der Koogh studeerde bedrijfseconomie in Rotterdam.
Al tijdens zijn studie ging hij werken bij Robeco, waar hij 30 jaar
later afscheid nam als lid van de Raad van Bestuur. Gedurende
deze periode was hij betrokken bij alle aspecten van beleggen, 
beheren en marketen van beleggingsfondsen in een internationale
context. Daarnaast was hij oprichter van IRIS (een joint venture met
de Rabobank), de verzekeringsmaatschappij RoZeker en was hij
verantwoordelijk voor de introductie van Robeco Direct.

De Heer Heinzel is advocaat bij Anwaltskanzlei Strick in Kleef,
Duitsland. Hij heeft de Duitse nationaliteit en heeft gestudeerd
aan de universiteiten van Keulen en Münster in Duitsland, en
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Heinzel is gespeciali-

seerd in vastgoed- en ondernemingsrecht. Naast zijn werkzaam-
heden als advocaat is hij onder meer voorzitter van de Neder-
lands-Duitse Businessclub Kleve, lid van de Euregioraad Rhein
Waal en namens de CDU lid van de Kreistag Kleve.

4.5 Administratieve Organisatie

De Initiatiefnemer hecht aan een integere en transparante be-
drijfsvoering waarbij de belangen van de Obligatiehouders zo
goed mogelijk gewaarborgd zijn. De Administratieve Organisa-
tie (AO/IC) is daar op aangepast. Op korte termijn wordt deze in
samenwerking met de accountant van de Vennootschap verder
uitgewerkt en geoptimaliseerd. Hetgeen zal resulteren in een
procedure waarbij de opzet en werking van de administratieve
organisatie en interne controlemaatregelen (waaronder de con-
trole ten aanzien van cliëntacceptatie en registratie van overeen-
komsten) ten minste in overeenstemming is met de wettelijke
voorschriften en regelgeving. Als onderdeel van de jaarlijks con-
trole van de jaarrekening uitvoeren, zal de accountant de toe-
passing van de AO/IC toetsen.

4.6 Gedragscode

RijnVast B.V. en haar dochtervennootschappen, waaronder
RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V., onderschrijven de 
gedragscode van de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen
(STV). Een gedetailleerde beschrijving van deze gedragscode
kunt u vinden op de website van de STV; 
www.stichtingtransparantievastgoedfondsen.nl.

4.7 Klachtenprocedure

Wij zijn u graag goed van dienst. Mocht u echter ervaren dat
onze dienstverlening niet helemaal loopt zoals u wenst dan
horen wij dat graag.

Onze contactgegevens zijn:
RijnVast B.V.
afdeling obligatiehouders
antwoordnummer 1256
6800VB Arnhem

Telefoon: 026-352 35 72
Fax: 084 – 227 83 95
e-mail: obligatiehouders@rijnvast.nl
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5
5.1 Inleiding

De Bondsrepubliek Duitsland wordt gevormd door een federatie
van 16 deelstaten, in het Duits “Bundesländer” geheten. In 2008
heeft het land 82,4 miljoen inwoners en daarmee de grootste be-
volking van alle Europese landen in de EU. Duitsland is een belang-
rijk lid van de Europese Unie en van de economische, politieke en
militaire organisaties in Europa.

Vlak na de tweede wereldoorlog werden in de geallieerde be-
zettingszones 2 staten ingericht: De Bondsrepubliek Duitsland
(BRD) en de Duitse Democratische Republiek (DDR). De rivieren
de Oder en de Neisse vormden de grens.

De Berlijnse Muur scheidde van 13 augustus 1961 tot 9 novem-
ber 1989 West- en Oost-Berlijn van elkaar. De Berlijnse Muur was
45,3 km lang en het meest bekende symbool van de Koude Oor-
log en de tweedeling van Duitsland. De teloorgang van het com-
munistische blok en het einde van de Koude Oorlog betekenden
ook de val van de muur, de opening van de grenzen tussen beide
Duitslanden en uiteindelijk de hereniging op 2 oktober 1990. De
regeringszetel van het herenigde Duitsland is gevestigd in Berlijn.

Het heeft de Bondsrepubliek Duitsland veel moeite gekost de
2 helften ook in maatschappelijk en economisch opzicht te
verenigen. Nog altijd maakt de voormalige DDR in economisch
opzicht een minder florissante ontwikkeling door dan het
voormalige West-Duitsland.

5.2 Politiek systeem

Duitsland is sinds 1949 een democratisch-parlementaire Bonds-
staat. Op 23 mei van dat jaar werd de grondwet afgekondigd. De
grondwet kan door een tweederde meerderheid in de Bondsdag
en de Bondsraad worden gewijzigd. De laatste wijziging dateert
van 2006. Enkele artikelen, waarin de basisprincipes van de grond-
wet zoals de federale structuur van de staat, de democratische, 
sociale en rechtsprincipes van de staat, en de onschendbaarheid
van de menselijke waarde van het individu, zijn van iedere wijzi-
ging uitgesloten.

Sinds 1990 is Duitsland opgedeeld in 16 deelstaten (Bundes -
länder), daarvoor waren het tien deelstaten plus West-Berlijn.
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De hoogste staatsmacht ligt bij de Bondsraad, maar de deel-
staten hebben een verregaande eigen staatsmacht en eigen
bevoegdheden. Buitenlandse betrekkingen en verdediging zijn
exclusieve bevoegdheden van de federatie. Door deze poli-
tieke macht en door hun omvang (de meeste deelstaten zijn
qua grootte vergelijkbaar met Nederland en België) zijn de
Duitse deelstaten niet met Nederlandse of Belgische provincies
te vergelijken.

De deelstaten hebben een eigen grondwet, regering en parlement
en een eigen hoofdstad (Landeshauptstadt). De deelstaatparle-
menten worden in 4 deelstaten om de vier jaar, en in de andere
twaalf om de vijf jaar, gekozen volgens het meerderheidsprincipe.

Het staatshoofd, de Bondspresident met voornamelijk een repre-
sentatieve rol, wordt om de vijf jaar door de Bondsvergadering
gekozen. Hij kan één keer herkozen worden. Op 1 juli 2004 is de
heer Horst Köhler (1943) benoemd tot Bondspresident, als opvol-
ger van de heer Johannes Rau. De heer Köhler is lid van de CDU.

De Bondskanselier is het hoofd van de regering en bepaalt de
richtlijnen van de politiek. De kanselier wordt door de Bonds-
dag, op voorstel van de president, gekozen. Op 22 november
2005 heeft de Bondspresident mevrouw Angela Merkel (1954)
benoemd tot Bondskanselier. Daarmee is zij de eerste vrouwe-
lijke regeringsleider van het land. Zij volgde de heer Gerhard
Schröder op.

5.3 Economie van Duitsland

Duitsland heeft een van de meest geavanceerde marktecono-
mieën ter wereld. Het is in grootte de derde economie van de
wereld, achter de Verenigde Staten en Japan, en de grootste

van de Europese Unie. Het bruto binnenlandsproduct bedroeg
in 2007 € 2.423 miljard.

De Duitse economie is sterk op export georiënteerd. In totaal
een derde deel van de nationale productie gaat naar het buiten-
land. Dit heeft tot gevolg dat de ontwikkeling van de wereld-
economie in belangrijke mate de economische situatie van het
land beïnvloedt. Duitsland is dan ook een groot voorstander van
nauwere integratie van de Europese economie en politiek.

Begin 2003 heeft de overheid geleidelijk de arbeidsmarkt gede-
reguleerd en geflexibiliseerd. Als resultaat daarvan is het werk-
loosheidspercentage in de voormalige Bondsrepubliek gedaald
tot 6,2% (juni 2008). De situatie in de voormalige DDR blijft
echter problematisch met een werkloosheid van 12,7%. Het
gemiddelde werkloosheidspercentage voor geheel Duitsland
bedraagt 7,2%. Naar verwachting daalt het aantal werklozen
in 2009 met 400.000 personen.

Om de concurrentiepositie en de economie van het land te ver-
beteren, werkt de overheid verder nog aan het beteugelen van
de overheidsbestedingen, het herzien van het belastingstelsel
(onder andere een reductie van de vennootschapsbelasting van
25% naar 15%), het terugbrengen van de administratieve lasten
voor ondernemingen en het vergemakkelijken van het opstarten
van nieuwe bedrijven.

De Duitse eenwording is een zware belasting van de economie.
Jaarlijks wordt ruim € 77 miljard aan financiële steun van West
naar Oost gesluisd. Desondanks blijven de economie en de levens-
standaard in het Oosten nog steeds ver achter bij het Westen.

Duitsland is er wel in geslaagd om sinds 2006 het begrotings-
tekort binnen de marges van het Europese Stabiliteitspakt te
brengen. In 2006 was het tekort 1,6% en in 2007 0%.

In het tweede kwartaal van 2008 is de Duitse economie met
0,5% gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Het is de eerste krimp van de Duitse economie in 2 jaar. De
afname is echter kleiner dan analisten hadden verwacht. Ten
opzicht van dezelfde periode vorig jaar groeide de grootste
economie van Europa juist met 3,1%.  Vooral de gedaalde
consumentenbestedingen hadden een negatief effect. Voor
heel 2008 wordt een groei van 2,4% verwacht, en voor 2009
een kleine krimp.

In juli 2008 kwam de inflatie uit op 0,6% op maandbasis en 3,3%
op jaarbasis. Het definitieve inflatiecijfer kwam exact overeen met
de verwachting van vooraf geraadpleegde economen. Voor vast-
goedbeleggers kunnen hogere inflatiecijfers aantrekkelijk zijn,
omdat de huren mee stijgen met de inflatie.
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6
Lokale markten

6.1 Noordrijn-Westfalen

6.1.1 Inleiding

De twee Objecten waarin het Fonds heeft geïnvesteerd liggen in
de deelstaat Noordrijn-Westfalen (Duits: Nordrhein-Westfalen).
Deze deelstaat grenst aan België, Nederland (provincies: Limburg,
Gelderland en Overijssel) en de Duitse deelstaten Nedersaksen,
Hessen en Rijnland-Pfalts.

Qua oppervlakte is Noordrijn-Westfalen (NRW) even groot als België
en Luxemburg samen. Van alle deelstaten heeft NRW de meeste in-
woners, namelijk 18 miljoen. Dat is meer dan Nederland.

De deelstaat is op 23 augustus 1946 gesticht door het Brits-
geallieerde militaire gezag. Oorspronkelijk bestond het gebied
uit de voormalige Pruisische provincie Westfalen en de noorde-
lijke delen (de Regierungsbezirke Aken, Düsseldorf en Keulen)
van de voormalige Pruisische Rijnprovincie.

Eind 1946 verplichtten de Britten de voormalige Freistaat Lippe
om zich óf bij Noordrijn-Westfalen aan te sluiten, óf bij Neder-
saksen. Na onderhandelingen met beide deelstaten koos Lippe
voor het samengaan met Noordrijn-Westfalen. Op 21 januari
1947 vond de vereniging plaats.

De deelstaat staat vooral bekend om het zeer uitgebreide indus-
triële en stedelijke Ruhrgebied (Essen, Dortmund, Duisburg,
Oberhausen, Gelsenkirchen en Bochum), maar ook om de aan-
grenzende stedelijke gebieden langs de Rijn (Krefeld, Düsseldorf,
Neuss, Leverkusen, Keulen en Bonn). Samen noemt men dit de
Rijn-Ruhrregio; de grootste en belangrijkste economische regio
van Duitsland. Andere belangrijke steden zijn Bielefeld, Münster,
Mönchengladbach, Osnabrück en het historische Aken.

Het grootste oppervlak van de deelstaat bestaat uit bossen en
agrarisch gebied. De zuidelijke delen van het Teutoburgerwoud
bevinden zich in het noordoosten. In het zuidwesten bevindt
zich de noordflank van de Eifel. In het zuidoosten bevinden zich
het dunbevolkte, bosrijke en toeristische Bergische Land, Sauer-
land, Siegerland en Westerwoud.

6.1.2 Economie

Noordrijn-Westfalen is de economisch sterkste deelstaat van
Duitsland. De regio profiteert van allerlei gunstige factoren; de
centrale ligging in Europa, de goede infrastructuur en de hoge
kwaliteit van de beroepsbevolking. Zowel grote concerns alsook
het midden- en kleinbedrijf voelen zich hier thuis. De afgelopen
30 jaar heeft het bedrijfsleven in NRW een structurele verande-
ring doorgemaakt. In het verleden was er een zeer grote afhan-
kelijkheid van de zware industrie. Tegenwoordig bestaat er een
gezonde mix van industriële en dienstverlenende bedrijven.

Van de 50 grootste bedrijven in Duitsland zijn er 26 gevestigd in
NRW. Voorbeelden hiervan zijn Deutsche Telekom, Deutsche
Post, ThyssenKrupp, Bayer en Bertelsmann.



In 2007 was het bruto binnenlandsproduct (BBP) in NRW € 529
miljard, dit is gelijk aan 21,8% van het BBP van heel Duitsland. In
2007 was het BBP in Nederland 483 miljard euro. Als zelfstandig
land zou NRW op de 16de plaats van welvarende landen staan.
Na Australië en vóór Nederland.

De dienstensector is in de deelstaat sterker vertegenwoordigd dan
in de rest van de Bondsrepubliek. De dienstensector genereert
70% van het BBP en kent 6,4 miljoen arbeidsplaatsen. Ten op-
zichte van 1970 is dit een toename van 1 miljoen arbeidsplaatsen.

Binnen een straal van 500 kilometer vanaf de hoofdstad Düssel-
dorf wonen 150 miljoen mensen. Dit vertegenwoordigd 1/3 deel
van alle consumenten en 45% van de koopkracht in Europa. 

De ondernemingen in NRW voeren de meeste goederen en
diensten uit van alle deelstaten. In totaal wordt voor ruim € 160
miljard geëxporteerd. Als zelfstandig land zou NRW op de 19e
plaats van alle landen ter wereld staan. 

NRW trekt veel buitenlandse investeerders aan. Rond de 25% van
alle buitenlandse investeringen in Duitsland komt in NRW terecht.

6.1.3 Politiek

Düsseldorf is de hoofdstad (Landeshauptstadt) van de deelstaat
Noordrijn-Westfalen. Het parlementsgebouw dat er op 2 oktober
1988 werd geopend, is het eerste volledig nieuwe parlements -
gebouw in de geschiedenis van de Bondsrepubliek Duitsland.

De minister-president van de deelstaat is de christendemocraat
dr. Jürgen Rüttgers (1951). Hij was van 1994 tot 1998 minister
van onderwijs en onderzoek in de Duitse bondsregering.

Zijn coalitieregering van CDU en FDP bestaat uit 11 ministers. De
deelstaatregering is verantwoordelijk voor alle culturele belangen,
het onderwijs, de binnenlandse veiligheid, het bouwwezen, de
gezondheidszorg en de mediasector.

6.2 Düsseldorf

6.2.1 Geschiedenis van Düsseldorf

Düsseldorf, hoofdstad van de Duitse deelstaat Noordrijn-West-
falen, ligt iets ten zuiden van het Ruhrgebied, overwegend op
de rechter Rijnoever. De stad dankt haar naam aan het riviertje
de Düssel dat hier in de Rijn uitmondt. Düsseldorf maakt deel
uit van de Metropoolregio Rhein-Ruhr. Deze agglomeratie is een
van de grootse industriegebieden in Europa en het grootste van
Duitsland. De gemeente telt 581.122 inwoners (negende stad
van het land) en heeft een oppervlakte van 217 km².

De eerste schriftelijke vermelding van “Düsseldorp” stamt uit
het jaar 1135. Tijdens de regering van Frederik I werd het noor-
delijk van Düsseldorf liggende stadje Kaiserswerth tot een goed
beschermde buitenpost uitgebouwd. Soldaten observeerden
vanuit hier de scheepvaart op de Rijn. Sinds 1929 is Kaisers-
werth een wijk van Düsseldorf.

In de Tweede Wereldoorlog was Düsseldorf de eerste stad die in
1940 door de geallieerden werd gebombardeerd. In de oorlog
werd bijna de helft van alle gebouwen verwoest en werden
bijna alle gebouwen beschadigd. Alle bruggen over de Rijn
waren vernietigd en de gehele infrastructuur zwaar beschadigd.
Na de oorlog begon de wederopbouw van de stad. In 1946
werd Düsseldorf de hoofdstad van Noordrijn-Westfalen.
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De ontwikkeling tot een moderne handels- en industriestad bracht
ook het vestigen van industriële ondernemingen met hun hoofd-
kantoren met zich mee. Düsseldorf werd het “kantoor” van het
Ruhrgebied genoemd. Deze en andere ontwikkelingen leidden
ertoe dat Düsseldorf naast economisch en handelscentrum (sinds
1971), ook cultureel centrum (sinds 1970, bij de opening van het
Schauspielhaus) en universiteitsstad (sinds 1965) werd. 

6.2.2 Economie Düsseldorf

Düsseldorf kent een buitengewoon sterke economische bedrij-
vigheid. Wat productiviteit betreft, en bij de economische groei-
prognoses, neemt Düsseldorf in Duitsland de eerste plaats in. 

Belangrijke factoren hiervoor zijn de centrale ligging van de stad,
de nabijheid van Luchthaven Düsseldorf International (de op twee
na grootste luchthaven van het land) en het beursgebouw met 25
wereldwijd belangrijke beurzen per jaar. De grootste modebeurs
ter wereld wordt hier jaarlijks gehouden.

Düsseldorf neemt naast Frankfurt de tweede plaats in als centrum
voor banken- en beurshandel. Circa 170 banken hebben er een
filiaal, of hun hoofdzetel.

Talrijke internationale ondernemingen zoals Vodafone Deutsch -
land, die Metro AG, ThyssenKrupp, EON, Rheinmetall, Henkel,
Degussa, NRW BANK, WestLB, E-Plus en de ERGO Versiche-
rungsgruppe zijn in de stad gevestigd. Daimler produceert in
Düsseldorf motoren voor de bestelauto Sprinter en voor de
Crafter van Volkswagen. De stad is een belangrijk centrum voor
reclame, Europese patenten, telecommunicatie en bedrijfsadvi-
sering. Tot het economische centrum van Düsseldorf behoren
ook de 1,7 miljoen buren in de omringende gemeenten.

De stad is goed bereikbaar. De internationale luchthaven en de 
2 ICE-stations met hoge snelheidstreinen zorgen voor goede ver-
bindingen met alle belangrijke Europese en wereldwijde centra.
Het Hauptbahnhof ligt midden in het centrum en verwerkt ruim
250.000 reizigers per dag. Naast een omvangrijk (snel)wegennet
heeft Düsseldorf ook een aanzienlijke binnenhaven aan de Rijn.

De buitengewoon sterke economie van Düsseldorf heeft ook
geresulteerd in uiterst solide gemeentelijke financiën. Sinds 12
september 2007 is de stad de tweede schuldenvrije grote stad
in Duitsland. Als eerste stad in Duitsland heeft Düsseldorf een
kredietrating gekregen. Moody’s waardeert de stad met een
Aa1, de op een na beste waardering. De stad scoort daarmee
beter dan de Deutsche Bank(Aa3) en de Commerzbank (A2).

De inwoners van Düsseldorf zijn zeer koopkrachtig. De koop-
krachtindex is 122,4. De 100-stand staat voor de gemiddelde
koopkracht in Duitsland.

6.2.3 Kantorenmarkt in Düsseldorf

Düsseldorf is een gewilde kantorenlocatie. In totaal heeft deze stad
voor circa 8,6 miljoen m2 bruto vloeroppervlak aan kantoren. Sinds
2003 stijgt het aantal jaarlijks nieuw gehuurde meters. In het eerste
halfjaar van 2008 is voor 215.000 m2 aan huurcontracten gesloten.
Dat is 5% meer dan in dezelfde periode het jaar ervoor. En 52%
boven het gemiddelde voor dezelfde periodes in de afgelopen 6
jaar. De verwachting bestaat dat deze groei zich zal voortzetten.

De leegstand heeft medio 2008 de laagste stand sinds 2002
bereikt. De leegstandsquote (een gemiddelde voor alle leeg-
staande Objecten) is nu rond de 9%, wat in vergelijking tot de
langere termijn nog wat aan de hoge kant is. De leegstand van
Objecten die in het centrum liggen en die een kwalitatief goed
uitrustingsniveau hebben, is aanzienlijk lager.

Door de toenemende vraag is voor heel Düsseldorf de gemiddelde
huurprijs per meter gestegen naar € 13,50/m2 per maand. De ge-
middelde huur voor toplocaties bedraagt € 23,30/m2 per maand.
Deze wordt betaald voor Objecten in het financieel district rond de
Königsallee. De meerderheid, namelijk 57%, van de in de eerste
maanden van 2008 gesloten huurcontracten kent een huurniveau
van € 10,- tot € 15,- per m2 per maand. De gemiddelde huurprij-
zen stijgen sinds 2004, maar bevinden zich nog steeds 7% onder
de vorige piek in 2002.

50% van de nieuw gehuurde vierkante meters kantoorruimte
betrof de submarkten Noord, (in de buurt van het) Vliegveld,
en Centrum.

Tot de kantorenmarkt van Düsseldorf worden naast de stad zelf
ook omliggende plaatsen als Ratingen, Neuss, Erkrath en Hilden
gerekend. In onderstaande plattegrond zijn de gemiddelde
huurniveaus per gebied vermeld.

Het Object dat RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V. heeft
aangekocht ligt in het gebied Centrum. De huren in dit gebied
liggen gemiddeld tussen de € 9,- en € 21,50 per m2 per
maand. De huur bedraagt voor de Landeshauptstadt Düsseldorf
€ 9,54 per m2 per maand. 

6. LOKALE MARKTEN 23RIJNVAST VASTGOEDFONDSEN



6.2.4 Centrum

Het centrum van Düsseldorf wordt begrensd door de Hofgarten
in het noorden, het Centraal Station in het oosten, de Graf Adolf
Strasse in het zuiden en de Rijn in het westen. Dit gebied is het
centrum van een moderne, groeiende metropool waarbinnen
verschillende functies zijn verenigd. De binnenstad is tegelijkertijd
vestigingsplaats van dienstverlenende ondernemingen met een
hoge arbeidsplaatsdichtheid en van culturele en openbare instel-
lingen. De binnenstad herbergt ook een winkelcentrum met bo-
venregionale aantrekkingskracht en is leef en bezoekgebied van
inwoners en toeristen. Met 1,8 miljoen m2 bruto vloeroppervlak
aan kantoren is Centrum de grootste deelmarkt. 

De verschillende delen van het centrum hebben zich elk op een
eigen manier ontwikkeld. Langs de Rijn is een zakencentrum ont-
staan met veel moderne hoogbouw. De oude binnenstad (Altstadt)
is het winkelgebied van Düsseldorf. Aan de rand ervan bevindt zich
een van de duurste winkelstraten van Duitsland, de Königsallee. 

Het levendige gebied rond het centraal station kenmerkt zich
door een mix aan gebruiksfuncties. Hier staan hotels, appar-
tementen en kantoorgebouwen uit vooral de jaren ’60 en
’70. Dagelijks bezoeken vele mensen dit deel van de stad.
Het station alleen al verwerkt 250.000 reizigers per dag. De
gemeente Düsseldorf heeft besloten dat dit gebied zal wor-
den opgeknapt om er weer de representatieve poort naar de
binnenstad van te maken die het in het verleden was.

In die ontwikkeling vervult de gemeente zelf een belangrijke
rol. Ze zal een aantal belangrijke openbare voorzieningen en
gemeentelijke diensten onderbrengen in enkele gebouwen
aan de Worringerstrasse.

Het gebouw van de Paketpost, dat niet meer werd gebruikt, is
door de gemeente Düsseldorf gehuurd voor een periode van 30
jaar waarna het door de gemeente zal worden gekocht. Het ge-
bouw heeft een gebruiksoppervlakte van 36.000 m2. De ge-
meente investeert € 40 miljoen, om het gebouw geschikt te
maken voor onder andere de volgende gebruikers:

• Het Schauspielhaus. Dit befaamde theater waarvan de ge-
schiedenis teruggaat naar 1747, betrekt in totaal 13.000 m2.
Er komen 3 oefenpodia, een televisiestudio, opslagruimtes,
kleedkamers en kantoren.

• Het Ordnungsamt. Dit verhuist in zijn geheel naar de Worrin-
gerstrasse. Een deel van de dienst wordt gehuisvest op
10.140 m2 in het gebouw van de Paketpost, het andere voor
publiek toegankelijke deel op bijna 2.500 m2 in het gebouw
Worringerstrasse 111 dat van RijnVast Obligatiefonds Duits-
land I B.V. zal worden gehuurd voor een periode van 15 jaar.
De dienst kent 450 medewerkers.

• Het stadsarchief en het Kunstmuseum. Beide instellingen
richten hier opslag- en bezoekersruimten in.

• Reisezentrum. Dit centrum voor reisbussen, met kaartverkoop,
café, wachtruimtes, douches en toiletten komt op de begane
grond van het Paketpost gebouw. Buiten worden bushaltes in-
gericht.

De gehele verbouwing en verhuizing vindt gefaseerd plaats.
Eind november 2009 is volgens planning alles afgerond. Het ge-
hele gebied wordt opnieuw ingericht op een kwalitatief hoog
en aantrekkelijk niveau.
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Düsseldorf huurniveaus per gebied. 



6.3 Hückelhoven

6.3.1 Geschiedenis van Hückelhoven

Hückelhoven dankt zijn naam aan de erfgenamen van het huis
von Hückelhoven en in het bijzonder aan Reinhard von Hückel-
hoven, die hier in de 13de eeuw een burcht bouwde. Hückelho-
ven kreeg pas in 1969 stadsrechten.

Hückelhoven ligt in de buurt van de Nederlandse en de Belgische
grens, tussen de Rijn en de Maas. Nabijgelegen steden zijn Düssel-
dorf, Aken, Mönchengladbach, Keulen, Venlo en Maastricht.

De stad ligt in het hart van het bestuurlijke district (Kreis) Heins-
berg en in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Hückelhoven heeft zich ontwikkeld tot hét winkelgebied van het
district Kreis Heinsberg. Medio 2008 kent Hückelhoven 41.000
inwoners, het district Kreis Heinsberg kent 260.000 inwoners.

6.3.2 Economie van Hückelhoven

De economie van Hückelhoven is lang gedomineerd geweest
door de voormalige steenkolenmijn Sophia-Jacoba (1884). Toen
deze mijn in 1997 werd gesloten, had de gemeente enkele be-
langrijke projecten uitgevoerd en in werking gezet die de eco-
nomie in Hückelhoven veranderden van een monostructuur naar
een, zoals de gemeente zegt, “economische duizendpoot”. De
stad speelt tegenwoordig een belangrijke rol in het verzorgings-
gebied Roerdal.

In totaal werd voor circa 100 hectare aan bedrijventerreinen
ontwikkeld, waarvan de kavels ondertussen voor het overgrote
deel zijn uitgegeven. Op deze terreinen zijn ondernemingen uit
de metaal-, textiel-, electronica-, chemie-, schoenen- en kuns-
stofindustrie gevestigd.

Een van de grootste bedrijven is QVC, een Amerikaanse onder-
neming met een omzet van $ 7 miljard per jaar die wereldwijd
Homeshopping televisie-uitzendingen verzorgt. Een andere
grote onderneming is de Hermes Logistik Gruppe.

De ontwikkeling van de bedrijventerreinen heeft geresulteerd in
1.700 nieuwe arbeidplaatsen. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is de komst van het op de
regionale winkelcentrum “Hückelhoven Center”. Samen met
de reeds bestaande uitgebreide winkelvoorzieningen maakt dit
Hückelhoven tot dé winkelstad van de regio Kreis Heinsberg
De volgende paragraaf gaat verder in op het winkelcentrum.

Voor logistieke bedrijven en bedrij-
ven die zich op de regio richten is
Hückelhoven een goede keus. Bel-
gië, Nederland en het Ruhrgebied
liggen dichtbij. De verkeersverbin-
dingen zijn optimaal. De stad ligt
aan de snelweg A46, die op korte
termijn tot aan de Nederlandse
grens zal worden verbreed. Alle re-
gionale wegen lopen door of langs
Hückelhoven. Het treinstation biedt
rechtstreekse verbindingen met
Aken en Düsseldorf. Goede regio-
nale buslijnen verbinden de stad
met alle omliggende steden en dor-
pen en met plaatsen in Nederland.
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6.3.3 Hückelhoven Center

Op een voormalig sportcomplex dat direct naast de binnenstad van
Hückelhoven lag, is op een grondstuk ter grootte van 42.000 m2
het winkelcentrum “Hückelhoven Center” gerealiseerd.

Sinds de opening in de herfst van 2004 trekt dit winkelcentrum
grote bezoekersaantallen uit de regio Kreis Heinsberg. Belangrijke
huurders van de 11.800m2 verkoopoppervlakte zijn Media Markt,
Deichman, Intersport, Kaufland en enkele grote modeketens.

Het winkelcentrum heeft aan de achterzijde een groot aantal
parkeerplaatsen. In totaal zijn er 2.000 parkeerplaatsen in de on-
middellijke nabijheid. Aan de voorzijde, op de Wildauerplatz, is
Hückelhoven Center met de binnenstad verbonden. Hier wordt
de laatste uitbreiding van het winkelcentrum gerealiseerd, waarin
ook C&A zich zal vestigen. De huidige planning voorziet in een
opening van de C&A-vestiging op 15 januari 2010. De gehele
Wildauerplatz wordt op een hoog niveau afgewerkt, met repre-
sentatief straatmeubilair en aantrekkelijke terrassen zodat een
hoogwaardige winkel- en woonomgeving ontstaat. Het gebied
wordt het nieuwe centrale punt en hart van de stad.

Het Object dat RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V. heeft aan-
gekocht, ligt aan de Wildauerplatz en naast de vestiging van C&A.

Er wordt nog gesproken over de komst van een groot woon-
warenhuis naar Hückelhoven Center. Het totale winkelconcept
zal daarmee compleet worden.

6.3.4 Winkelmarkt in Hückelhoven

Er zijn in Hückelhoven verschillende winkelcentra. In het licht van
dit Prospectus is een onderscheid tussen het gebied Neckarstrasse
en Hückelhoven Center van belang. Beide winkelgebieden ken-
nen grote winkels met goede parkeervoorzieningen. Het gebied
Neckarstrasse is echter verouderd. Om van de ene winkel naar de
andere te komen, is de auto noodzakelijk en slechts een enkele
winkel voldoet aan hoge kwaliteitseisen. De huren in dit gebied
liggen rond de € 8,-/m2 per maand.

Hückelhoven Center is van een andere orde. De winkels zijn er
modern en aan elkaar geschakeld. Parkeren is mogelijk op een
grote parkeerplaats en consumenten kunnen eenvoudig van de
ene naar de andere winkel lopen. Via de Wildauerplatz is de
oude binnenstad eenvoudig bereikbaar. De huren in en rond
Hückelhoven Center bedragen rond de € 16,-/m2 per maand.
Op de Wildauerplatz bevinden zich gezellige horecagelegenhe-
den. Nadat de laatste uitbreiding van Hückelhoven Center is
gerealiseerd, zullen naar verwachting de huren verder stijgen.
De huren van de commerciële ruimten in het Object Wildauer-
platz zijn gemiddeld € 15,90 /m2 per maand.

6.3.5 Appartementenmarkt in Hückelhoven

De appartementenmarkt in Hückelhoven is, zowel qua prijs als
kwaliteit sterk gedifferentieerd. Met name de locatie bepaalt de
verschillen. Het oude centrum kent een wat gedateerde bebou-
wing. De appartementen voldoen er niet meer aan de eisen van
deze tijd. De door de gemeente vastgestelde Mietspiegel, welke
een afspiegeling is van de huurniveaus per categorie woning, voor
deze categorie appartementen toont een huur van € 3,90/m2 tot
€ 4,65/m2 per maand. 

In de omgeving van het nieuwe centrum is de kwaliteit van
het wonen hoog, en zijn de appartementen aantrekkelijk. Hier
liggen de huren volgens de Mietspiegel tussen de € 5,30/m2
tot € 6,40/m2 per maand. De huren voor het Object Wildauer-
platz liggen ook in dat bereik. Net als bij de winkelmarkt is het
aannemelijk dat de huren hier stijgen zodra het gehele winkel-
gebied gereed is. 
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Tabel 2  Hückelhoven t.o.v. plaatsen in de omgeving

Afstanden
Hückelhoven – Aken 40 km
Hückelhoven – Keulen 70 km
Hückelhoven – Mönchengladbach 35 km
Hückelhoven – Düsseldorf 50 km
Hückelhoven – Roermond 25 km
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Hückelhoven

Düsseldorf

Köln

Aachen

NL

B

Hückelhoven

“Artist Impression” Hückelhoven Center



7
7.1 Inleiding

In het aankoopbeleid van RijnVast is geformuleerd dat alle po-
tentiële Objecten getoetst worden aan de hand van vastgestelde
criteria. Alleen objecten die aan die criteria voldoen komen in
aanmerking voor aankoop. De door RijnVast Obligatiefonds
Duitsland I B.V. aangekochte Objecten in Düsseldorf en Hückel-
hoven voldoen aan deze criteria. 

De criteria kunnen als volgt worden samengevat:

De vastgoedportefeuille dient zich te kenmerken door geo-
grafisch gespreide objecten in economisch sterke gebieden,
een combinatie van bestaande en (recente) nieuwbouw en
gunstige verhoudingen tussen de looptijden van de huurcon-
tracten binnen de gehele portefeuille.

Alle objecten dienen kwalitatief hoogwaardig te zijn, multi-
functioneel te zijn en een gebruik te hebben dat in overeen-
stemming is met het bestemmingsplan. De huurders zijn solide
en solvabel.

Kantoorgebouwen dienen op een locatie te liggen met goede
secundaire voorzieningen en/of optimale bereikbaarheid, een
ruime parkeernorm, huurders met overwegend (middel)lange
huurcontracten te hebben en voor minimaal 90% verhuurd te
zijn.

Winkelpanden dienen te liggen in drukke winkelgebieden in
het centrum of aan de rand van de stad, ruime parkeergelegen-
heid te hebben in de directe omgeving, duidelijk herkenbaar te
zijn en een of meerdere winkelformules met autonome aantrek-
kingskracht in het pand te hebben, of in de directe omgeving
van het pand.

Woningen en appartementen dienen in een goede staat van
onderhoud te verkeren, te liggen in een aantrekkelijke woonlo-
catie en goede voorzieningen in de nabijheid te hebben.

Bij de aankoop van een object is de locatie, nu en in de toe-
komst, het belangrijkste criterium. Deze is bepalend voor de
vraag of het Object aantrekkelijk blijft voor gebruikers en of bij
verkoop in de toekomst voldoende opbrengsten beschikbaar
komen voor het aflossen van de Obligaties en de Bankleningen.

Aankoopprijs en taxatiewaarde

De aankoopsom van de Objecten en de marktwaarde van de
Objecten is als volgt:

In de in de tabel vermelde Aankoopprijs van het Object Worrin-
gerstrasse zijn verbouwingskosten ad € 1.100.000,- inbegrepen.
De taxatie van dit pand is opgesteld door een onafhankelijk taxa-
teur, in opdracht van de financier FGH Bank. De taxatiewaarde
geldt na verbouwing van het Object.

Het Object Wildauerplatz is door de interne taxatie afdeling van
de financier Kreissparkasse Heinsberg opgesteld. 

Een samenvatting van de taxaties is opgenomen in Bijlage 7. 

Nader onderzoek

Bij aankoop van de Objecten is, als onderdeel van het uitgevoerde
onderzoek, de financiële gegoedheid van de huurders onder-
zocht. Dit onderzoek betreft onder andere de analyse van krediet-
rapporten van de huurders van de commerciële Eenheden
opgesteld door Creditreform. Geen rapport is opgevraagd voor
de Gemeente Düsseldorf. De kredietwaardigheid van deze huur-

Tabel 3  Marktwaarden

Object Aankoopprijs Marktwaarde
Worringerstrasse - Düsseldorf € 3.750.000,- € 4.400.000,-
Wildauerplatz - Hückelhoven € 2.250.000,- € 2.250.000,-

Totaal € 6.000.000,- €  6.650.000,-

De Objecten



der behoort tot de hoogste in Duitsland. De conclusie van dit on-
derzoek is geweest dat er ten tijde van het onderzoek geen reden
was tot twijfel over de financiële gegoedheid van de huurders.

Uit navraag bij het milieubureau van de stad Düsseldorf is geble-
ken dat het Object in Düsseldorf niet is geregistreerd in het re-
gister van vervuilde locaties. De officiële instanties van het Kreis
Heinsberg hebben hetzelfde verklaard over het Object in Hüc-
kelhoven. De Vennootschap verwacht derhalve geen financiële
verplichtingen uit hoofde van milieuvervuiling.

7.2 Object Worringerstrasse 
te Düsseldorf

Beschrijving

Het Object gelegen aan de Worringerstrasse 111 te Düsseldorf,
postcode 40210, bestaat uit 8 bouwlagen en heeft een onder-
grondse parkeergarage van 2 verdiepingen met 22 parkeer-
plaatsen. Het totale Object, exclusief de parkeergarage, is bijna
2.700 m2 groot. 

Het kantoorgebouw dateert uit 1973 en is in 1993 gemoderni-
seerd. Het gebouw zal intern worden gerenoveerd conform het
eisenpakket van de huurder Landeshauptstadt Düsseldorf. Direct
na de verbouwing zal het Ordnungsamt van de gemeente de
ruimten betrekken. De verbouwing wordt uitgevoerd in op-
dracht van RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V.. De verbou-

wing zal aanvangen na de plaatsing van de Obligatielening en 4
maanden duren. Alle benodigde vergunningen voor verbouwing
en exploitatie zijn verstrekt, of toegezegd.

De hoofddraagconstructie en het materiaalgebruik zijn op
hoofdlijnen als volgt te omschrijven:

Het gebouw is degelijk geconstrueerd. De hoofddraagconstructie
betreft een betonskeletbouw met massieve buitenmuren, vloeren
en kolommen. De betonelementen zijn geprefabriceerd en ter
plaatse opgebouwd. Ook de vloeren en de daken zijn van beton.
De daken zijn afgewerkt met kunststof dakbedekking, voorzien
van een isolatiepakket en een ballastlaag bestaand uit fijn grind
(hoogste dak) en grof grind (begane grond). De gevels bestaan
uit massieve betonplaten voorzien van de houtstructuur van de
bekisting. De ramen en kozijnen zijn van een witte kunststof en
voorzien van isolatieglas.

Een gedeelte van het gebouw, 233 m2, heeft een gebruiks-
vergunning voor het exploiteren van een speelhal. Deze ver-
gunningen zijn object- en exploitantgebonden en worden
zeer spaarzaam verstrekt.

Ligging

Het Object is gelegen in het centrum van Düsseldorf, op 500
meter van het centraal station (Hauptbahnhof). Tegenover het
gebouw, naast het station, staat het voormalige gebouw van de
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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 



Landeshauptstadt Düsseldorf is de hoofdhuurder van het Object.
Zij vertegenwoordigt bijna 88% van de Huuropbrengsten. De Lan-
deshauptstadt huurt het Object voor 15 jaar en zal het publieks-
toegankelijke deel van haar Ordnungsamt hier onderbrengen.

De gemeente Düsseldorf is sinds 12 september 2007 de tweede
schuldenvrije grote stad in Duitsland. Als eerste stad in Duitsland
heeft Düsseldorf een kredietrating gekregen. Moody’s waar-
deert de stad met een Aa1, de op één na beste waardering. De
stad scoort daarmee beter dan de Deutsche Bank (Aa3) en de
Commerzbank (A2).

De totale jaarhuur bedraagt € 299.897,- en vangt aan op het
moment dat de huurder het Object betrekt. Dit is direct nadat
de verbouwingswerkzaamheden gereed zijn, naar verwachting
op 1 mei 2009. Contractueel is overeengekomen dat de huur
wordt aangepast zodra de Verbraucherpreisindex (basis 2005)
zoals vastgesteld door het Statistisches Bundesamt Deutschland,
met 10 punten veranderd ten opzichte van het vorige moment
waarop de huur werd aangepast. De huur mag op dat moment
met hetzelfde percentage stijgen als waarmee de index is geste-
gen. De eerste peildatum is de stand van de index op het mo-
ment dat de huur ingaat.

Freizeitanlagen GmbH is de huurder van een ruimte van 233
m2 op de begane grond van het gebouw. De exploitant van de
Spielodrom bezit in totaal 8 zaken en is al 30 jaar gevestigd op
deze plek. 

Op dit moment bedraagt de totale jaarhuur € 42.200,- per jaar.
In het huurcontract is overeengekomen dat de huur kan worden
aangepast zodra de “Preisindex für die Lebenshaltungskosten
aller privaten Haushalte” (basisjaar 2000) zoals vastgesteld door
het Statistischen Bundesamt, met 10 punten veranderd ten op-
zichte van het vorige moment waarop de huur werd aangepast.
De huur mag op dat moment met hetzelfde percentage stijgen
als waarmee de index is gestegen. De huurder heeft aangegeven
de huurtermijn te willen verlengen. Ten tijde van het schrijven
van dit Prospectus voert de Vennootschap onderhandelingen
hieromtrent. Ten behoeve van de prognoses in dit Prospectus is
ervan uitgegaan dat de huur in 2010 met 10% zal stijgen, en
vervolgens telkens bij elke index stijging van 10 punten in gelijke
mate verhoogd zal worden. 

Huurprijzen - vergelijking

De huurprijzen in het centrum van Düsseldorf zijn zeer uiteen-
lopend. In dit deel van het centrum bevinden de huren voor
kantoorruimten zich tussen de € 9,-/m2 en € 21,10/m2 per
maand. Mede afhankelijk van het economische klimaat kunnen
de prijzen toe- of afnemen.

Met een gemiddelde huur van € 9,54 /m2 bevindt de huur van
de Gemeente Düsseldorf zich aan de onderkant van de markt.
Het opwaartse potentieel heeft naar verwachting een positief
effect op de Verkoopprijs tegen het einde van de looptijd van de
Obligatielening. 

Servicekosten

Bijna alle kosten die voortkomen uit het gebruik en de exploitatie
van het pand worden gedragen door de huurders.

Voor een bedrag van € 5.165,- per jaar, exclusief omzetbelas-
ting, worden door de beheerder van het Object niet aan de huur-
ders door te berekenen diensten verleend.

Onderhoud

De Vennootschap heeft ingenieursbureau Search uit Heeswijk,
Nederland, opdracht gegeven een bouwkundige inspectie uit
te voeren. Deze heeft plaatsgevonden op 5 augustus 2008.
Op basis van de inspectie adviseert Search een beperkt aantal
onderhoudswerkzaamheden te verrichten in de periode tot en
met 2017. Deze werkzaamheden zijn grotendeels voorzien in
de verbouwing van het gebouw in 2009. Na de verbouwing
zal de staat van onderhoud goed zijn, en is het gebouw, vol-
gens Search, onderhoudsarm 

Bij het bepalen van de hoogte van de jaarlijkse onderhoudskosten
is rekening gehouden met het “Dach und Fach” huurcontract. 
Alleen de kosten die voortkomen uit de instandhouding van het
dak en de dragende constructies worden door de Vennootschap
gedragen. Mede aan de hand van het rapport van Search heeft de
Vennootschap deze laatste kosten (exclusief BTW) begroot op 2%
van de Bruto Huuropbrengsten per jaar. Het inspectierapport van
Search ligt ter inzage op het kantoor van de Vennootschap.

Vastgoedbeheer

Het technische en administratieve vastgoedbeheer, waaronder
het onderhoud en de begeleiding bij de verbouwing alsmede
het onderhouden van contacten met de huurders, en het toe-
zien op de (huur) ontvangsten en betalingen wordt uitgevoerd
door Vivere Immobilien Management GmbH uit Düsseldorf.
Deze onderneming is ondermeer gespecialiseerd in dienstverle-
ning aan Nederlandse vastgoedfondsen. De directie van Vivere
wordt gevoerd door een Nederlander die vele jaren actief is op
de Duitse bouw- en vastgoedmarkt. Het vastgoedbeheer wordt
uitgevoerd onder supervisie van de Vennootschap. Zij zal perio-
diek inspecties uitvoeren.

Conclusie

Het management van RijnVast heeft op basis van het boven-
staande geconcludeerd dat dit Object zich op een goede locatie
in het centrum van Düsseldorf bevindt. Een locatie die in aantrek-
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kelijkheid zal toenemen en ook op de lange termijn haar aantrek-
kelijkheid zal houden. Met de financieel sterke en betrouwbare
Landeshauptstadt Düsseldorf als hoofdhuurder lijkt een solide 
inkomensstroom verzekerd. In geval van verkoop van het Object
na 7 tot 10 jaar, zal het Object met deze huurder gewild zijn.

7.3 Object Wildauerplatz
te Hückelhoven

Beschrijving

Het Object met het adres Wildauerplatz 3 en 5 te Hückelhoven
postcode 41836, bestaat uit 4 bouwlagen inclusief de begane
grond, plus een kelder met bergingen. Op de begane grond zijn
2 commerciële ruimten gevestigd en op de bovengelegen ver-
diepingen 12 appartementen, aan de achterzijde bevinden zich
4 garageboxen. Het gebouw is herontwikkeld en in 2007 opge-
leverd en verkeert derhalve in nieuw staat.

De huurder van 200 m2 van het gebouw heeft een gebruiks-
vergunning voor het exploiteren van een speelhal. Deze vergun-
ningen worden in Hückelhoven niet meer uitgegeven en zijn
gebonden aan exploitant en Object.

De overige commerciële ruimten zijn ontworpen en gebouwd
als drie separate Eenheden met elk een eigen entree. De drie
Eenheden zijn verhuurd aan één ondernemer die de Eenheden
met elkaar heeft verbonden.

Ligging

De Wildauerplatz is het nieuwe centrum van Hückelhoven. De
winkels in de buurt trekken bezoekers uit de hele regio. Recent
is aangevangen met de laatste uitbreiding van het aan het plein
liggende Hückelhoven Center. In deze uitbreiding vestigt zich
onder meer C&A. 

De Wildauerplatz is goed bereikbaar met eigen en openbaar
vervoer. In de directe omgeving zijn 2.000 parkeerplaatsen
beschikbaar. 

Door de onder architectuur ontwikkelde gebouwen en publieke
ruimten is een aantrekkelijke woon- en winkelomgeving ont-
staan. De gemeente legt op dit moment de laatste hand aan de
herinrichting van het plein en de omliggende straten.

Aankoop

Het Object is gekocht van Greven Living Future Projektmanage-
ment GmbH & Co KG, kantoorhoudende Am Lieberg 65, te
Hückelhoven 41836. RijnVast is niet gelieerd aan deze partij. Op
21 januari 2008 is een notariële koopovereenkomst gesloten ten
overstaan van notaris Helmut Neusser te Hückelhoven. De Aan-
koopprijs bedroeg  € 2.250.000,- K.K.. Na betaling van de Aan-
koopsom heeft de Vennootschap het juridische en economisch
eigendom verkregen op 1 mei 2008. Het verschil tussen de Aan-
koopsom en de Banklening is gefinancierd met een overbrug-
gingsfinanciering. Deze financiering wordt afgelost op het
moment van plaatsing van de Obligatielening.

De verkoper is een regionale projectontwikkelaar en architect van het
Object. Hij heeft het grondstuk verkregen op 11 december 2004.

Het Object is kadastraal bekend onder: Hückelhoven Ratheim
Blatt 9440 Flur 36 Flurstücke 1069, 627, 1011 en 1068. De op-
pervlakte van de grond bedraagt 9,69 are. De totale oppervlakte
van de commerciële ruimten bedraagt 513 m2. Er zijn 4 garage-
boxen aan de achterzijde van het gebouw.

De totale Huuropbrengst op het moment van aankoop is 
€ 160.734,-. De Aankoopprijs komt daardoor overeen met 14
keer de huur. De verkoper heeft een huurgarantie afgegeven
voor het eerste jaar. Het Object is volledig verhuurd. De huur
op de woningen is vrijgesteld van BTW.

Huurdersoverzicht

Het huurderoverzicht van het Object is als volgt:
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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%



8
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



notariële afrekeningen, geheel voldaan ten tijde van, of volgend
op, de Aanvangsdatum.

De in het investeringsoverzicht gespecificeerde kosten zijn inge-
schat op basis van direct voorafgaand aan het drukken van het
Prospectus bekende gegevens. Overschrijding van de uitgaven
wordt niet verwacht. Mocht dit zich toch voordoen dan zal dat
zoveel mogelijk worden opgevangen door aanwending van de
Liquiditeitsreserve. Indien deze reservering onvoldoende is, zal
aanvullende financiering worden aangetrokken waarvan de
kosten het Rendement zullen drukken.

8.2.2 Toelichting op posten investeringsoverzicht

De in het geprognosticeerde investeringsoverzicht opgenomen
posten worden hierna verder toegelicht.

Aankoopprijs

De Aankoopprijs van de Objecten is tezamen € 4.900.000,-.  
De Bruto Huuropbrengst, nadat de Gemeente Düsseldorf het
gebouw heeft betrokken, bedraagt voor alle Objecten tezamen
op jaarbasis € 502.831,-.
De Aankoopprijs komt neer op een Kapitalisatiefactor van 9,74 keer
de Bruto Huuropbrengst. Dit is gelijk aan een Bruto Aanvangsrende-
ment (BAR) van 10,3%. Inclusief de hierna beschreven verbou-
wingskosten bedraagt de investering € 6.000.000,- en de daarmee
corresponderende Kapitalisatiefactor 11,9 keer, en is de BAR 8,4%.

Verbouwingskosten

Dit zijn de kosten die voortkomen uit de aanpassing van het 
Object Worringerstrasse aan de wensen van de huurder, Landes-
hauptstadt Düsseldorf. De hoogte van het bedrag is geprognos-
ticeerd op € 1.100.000,- Dit bedrag is inclusief de niet
verrekenbare BTW op de verbouwingskosten.

Makelaarskosten

Dit betreft de courtage ten behoeve van de inschakeling van
Duitse en/of Nederlandse makelaars. De courtage in Duitsland is
vaak een veelvoud van wat in Nederland gebruikelijk is.

Taxatiekosten

Dit betreffen kosten verband houdende met taxatie(s) ten behoeve
van waardebepaling van de Objecten.

Niet verrekenbare BTW

Het grootste gedeelte van de Huuropbrengsten van beide Objec-
ten is vrij van BTW. De kosten voortkomende uit de verkrijging
van de Objecten en structurering van het Fonds zijn voor het
grootste deel belast met BTW. Het deel van de BTW dat niet is
terug te vorderen bij de fiscus dient te worden gezien als kosten-
post. De niet verrekenbare BTW op de verbouwing is in de post
“verbouwingskosten” opgenomen.

Overdrachtsbelasting

Bij verkrijging van de Objecten was 3,5% overdrachtsbelasting
over de Aankoopprijs verschuldigd.

Notaris en kadaster kosten

Dit zijn de kosten die door de notaris en het kadaster in rekening
worden gebracht in verband met de aankoop en notariële over-
dracht van de Objecten. De in het investeringsoverzicht opgeno-
men kosten voortkomende uit de verkrijging van het Object in
Düsseldorf zijn geprognosticeerd, en de kosten voortkomende
uit de verkrijging van het Object in Hückelhoven zijn gerealiseerd.

Acquisitiekosten

Dit zijn de kosten die door adviseurs in rekening worden gebracht
in verband met de aankoop van de Objecten. Deze post bestaat
onder meer uit kosten voor technische keuringen, juridisch en 
fiscaal advies betreffende de aankoop van de Objecten.

Structureringskosten

Dit is een bijdrage in de kosten die door adviseurs in rekening
worden gebracht in verband met de vormgeving van de juridische
en fiscale structuur, opstelling en controle van het Prospectus en
conform de STV Standaarden en het opstellen van documentatie.
Deze adviseurs zijn voornamelijk advocaten, fiscalisten en accoun-
tants. De bijdrage in kosten is op Aanvangsdatum verschuldigd
aan de Initiatiefnemer. 

Financieringskosten

Onder deze post vallen alle kosten die voortkomen uit het verkrij-
gen van de Bankleningen, en uit de vestiging van zekerheden ten
behoeve van de banken en de Stichting. Ter verkrijging van de
Bankleningen zijn aan de banken afsluitprovisies betaald en zijn ten
behoeve van de banken zekerheden gevestigd. Verder zullen ter
vestiging van de hypotheek ten behoeve van de Stichting (die de
belangen van de Obligatiehouders behartigt) kosten worden ge-
maakt. De kosten die de bank in rekening brengt voor het controle-
ren van de voortgang van de verbouwing worden ook tot deze
post gerekend. Bij het opstellen van het overzicht zijn de kosten
voortkomend uit de verkrijging van de Banklening voor het Object
Hückelhoven bekend, de overige kosten zijn geprognosticeerd. 

Acquisitievergoeding

Dit is een vaste vergoeding die aan de Initiatiefnemer verschuldigd
is voor de werkzaamheden in verband met de aankoop van de
Objecten. 

Structureringsvergoeding

Dit is een vaste vergoeding die aan Initiatiefnemer verschuldigd
is voor de werkzaamheden in verband met de structurering van
de Obligaties, het verkrijgen van de Banklening en het oprichten
van de Vennootschap.
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Marketingkosten

Dit betreft alle marketingactiviteiten (persberichten, advertenties,
persoonlijk advies/bezoek, et cetera) en werkzaamheden die 
samenhangen met het verwerven van het benodigde Obligatie-
kapitaal. Deze post heeft eveneens betrekking op het samenstel-
len en drukken van de vooraankondiging en het Prospectus.
Deze kosten worden als een totaalbedrag in rekening gebracht
door de Initiatiefnemer.

Liquiditeitsreserve

Deze voorziening wordt aangehouden ter overbrugging van aan-
vangskosten en voor het opvangen van liquiditeitsspanningen.

8.3 Vermogensstructuur

Het doel van de uitgifte van de Obligatielening is om Obligatie-
houders mee te laten delen in de opbrengsten uit de exploitatie
en verkoop van de Objecten zoals beschreven in het Prospec-
tus. De opbrengsten uit hoofde van de Obligatielening en de
Banklening, dienen tezamen met de storting op de aandelen,
ter financiering van de financieringsbehoefte van de Emittent.

In onderstaande tabel is de vermogensstructuur op Aanvangs-
datum opgenomen. In het vervolg van deze paragraaf zijn de
opgevoerde posten toegelicht. 

Totale Fondsinvestering

De in paragraaf 8.2 berekende totale Fondsinvestering wordt ge-
financierd uit een door de Initiatiefnemer op de aandelen gestort
bedrag , het aantrekken van twee Bankleningen en de uitgifte
van een Obligatielening. Van de totale vermogensbehoefte is on-
geveer 68,5% (de Leverage) door middel van een hypothecaire
Banklening gefinancierd. 

Gestort Kapitaal

Dit betreft het bedrag dat de Initiatiefnemer heeft gestort op de

aandelen. Over dit bedrag , ad € 160.000,- is geen rentevergoeding
verschuldigd. Gedurende de looptijd van de Obligatielening zal geen
dividend ten behoeve van de aandeelhouder worden uitgekeerd.

Bankleningen

Ter financiering van de Objecten zijn twee Bankleningen aange-
trokken. De FGH Bank financiert een bedrag van € 2.950.000,-
ten behoeve van de aankoop en verbouwing van het Object
Düsseldorf. De Kreissparkasse Heinsberg financiert een bedrag
van € 1.960.000,- ten behoeve van de aankoop van het Object
in Hückelhoven. Deze banken zijn niet verbonden aan de Initia-
tiefnemer of aan de Vennootschap.

Als zekerheid zijn ten gunste van de banken eerste hypotheken
naar Duits recht op het door de bank gefinancierde Object ver-
strekt en zijn de huurstromen die voortkomen uit het gefinan-
cierde Object aan de bank verpand. Er zijn geen andere
zekerheden gevraagd en verstrekt. De bank heeft buiten het uit-
winnen van de zekerheden geen andere verhaalmogelijkheden.
De Obligatiehouder kan niet worden aangesproken.

De rentevast periode voor beide leningen is korter dan de Loop-
tijd van de Obligatielening. Dit stelt de Vennootschap in staat
om met kennis van de op dat moment actuele situatie van de
vastgoed- en financieringsmarkt een keuze te maken voor de
optimale rente op de hypothecaire leningen. Bij een langere ren-
tevast periode is het risico aanwezig dat bij vervroegde aflossing
een boeterente moet worden betaald aan de bank. Hetgeen in
dat geval ten laste gaat van het rendement.

In onderstaande tabel zijn de kerngegevens van de Banklening
samengevat.
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Tabel 7  Vermogensstructuur

Totale Fondsinvestering 7.170.000
Gestort Kapitaal 160.000
Bankleningen 4.910.000
Obligatielening 2.100.000

Totale financiering 7.170.000

Aantal Obligaties 420
Nominale Waarde Obligaties 5.000

Tabel 8  Kerngegevens Banklening

Düsseldorf Hückelhoven
Bank FGH Bank Kreissparkasse 

Heinsberg, Duitsland
Hoofdsom € 2.950.000,- € 1.960.000,-
Looptijd 7 jaar, behoudens verlenging 30 jaar
Rente 6,07% per jaar 5,55%,

vast tot 1 januari 2016 vast tot 30 januari 2015
Aflossing Tot 1 januari 2011, geen aflossing. Vanaf 30 mei 2009,
Hoofdsom Vervolgens € 2.460,- per maand. in de vorm van een

29 jarige annuïteit  
Betaling Per maand achteraf Per maand, achteraf
Zekerheid Eerste Hypotheek en Eerste Hypotheek en

verpanding huurstromen. verpanding huurstromen.



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. 
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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 



De in de exploitatieprognose genoemde posten worden in deze
paragraaf verder toegelicht. 

Huuropbrengsten

Dit is het totaal van de te verwachten jaarlijkse Huuropbrengsten
bij volledige verhuur van de Objecten. De Huuropbrengsten 
worden aangepast op basis van in de huurovereenkomsten 
genoemde wijze. De huren van de woningen volgen het vast-
gestelde huurniveau door de gemeente waarin het Object zich
bevindt. In de Exploitatieprognose volgen de huren van de wonin-
gen de inflatie. De huren van de commerciële ruimten volgen in
meer of mindere mate het Duitse equivalent van het prijsindex-
cijfer van de gezinsconsumptie. Zodra de respectievelijke indexen
met 10 punten gestegen zijn kan indexstijging volledig in de huur
worden doorberekend. In het overzicht wordt er vanuit gegaan
dat de Gemeente Düsseldorf op 1 mei 2009 het Object betrekt.
Zie verder paragrafen 7.2 en 7.3.

Frictieleegstand

In de exploitatieprognose wordt rekening gehouden met 2,5%
Frictieleegstand op de woningen en 2% op de garageboxen.
De Huuropbrengsten worden in de exploitatieprognose met
dat percentage verlaagd. Op de commerciële ruimten en op
het door de gemeente Düsseldorf gehuurde kantoor wordt
geen rekening gehouden met Frictieleegstand. De krediet-
waardigheid van de commerciële ruimtes is getoetst en vol-
doet aan de door de Vennootschap gestelde eisen. Het pand
in Düsseldorf is aan de gemeente voor 15 jaar verhuurd, en
het casino zal naar verwachting, na verlenging, een huurter-
mijn kennen die de Looptijd van de Obligatielening overstijgt.
Ook van de huurders in Hückelhoven wordt aangenomen dat
deze gedurende de Looptijd van de Obligatielening niet de
huurovereenkomst zullen beëindigen. Eventuele kortdurende
leegstand zal door de exploitatie worden opgevangen.

Rentebaten liquiditeiten

Dit is de rentevergoeding die wordt ontvangen op de creditsaldi
die bij de bank worden aangehouden. In het model is gerekend
met een vergoeding van 3% over het gemiddelde van de geprog-
nosticeerde bankstand bij de aanvang en einde van een jaar.

Onderhoudskosten

Op basis van een technische inspectie is een inschatting ge-
maakt van de jaarlijkse onderhoudskosten van de Objecten.

Het Object in Hückelhoven is nieuw opgeleverd, en valt nog tot
het eerste kwartaal van 2013 onder de wettelijke garantietermijn
op gebreken. Op basis van een opgave door de ontwikkelaar van
het Object wordt voor de periode na de garantietermijn gerekend
met onderhoudskosten van € 5,- per m2 per jaar, of totaal 
€ 6.756,- per jaar tegen het prijspeil van 2009. In de jaren waarin
de garantie geldt is gerekend met de helft van dat bedrag. 

Bij het Object in Düsseldorf worden alleen de kosten voor de in-
standhouding van de dragende constructies en de buitenkant
door de Vennootschap gedragen (In het Duits “Dach und Fach”).
Het Object wordt in belangrijke mate verbouwd. Op deze werk-
zaamheden zijn garanties van toepassing. Bij het opstellen van de
onderhoudsbegroting is hiermee rekening gehouden. Mede aan
de hand van het inspectierapport van bouwkundig adviesbureau
Search zijn de jaarlijkse onderhoudskosten begroot op 2% van de
Bruto Huuropbrengsten. Bij het opstellen van het exploitatiemodel
en liquiditeitsbegroting is ervan uitgegaan dat de onderhoudskos-
ten worden uitgegeven in het jaar waarin ze zijn gereserveerd.
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Tabel 10  Kerngegevens Obligatielening

Grootte Obligatielening € 2.100.000
Nominale Waarde € 5.000,-
Aantal coupures 420 stuks
Minimale afname 2 stuks
Emissiekosten 3% van de Nominale Waarde
Looptijd 10 jaar, maar zie ook paragraaf 10.2 (inzake

reglementaire en vervroegde aflossingen).
Couponrente Een cumulatief preferente rente van bij aan-

vang 7,50% per jaar, en 8% per jaar vanaf 
1 januari 2014.

Betaling Per kwartaal achteraf, met dien verstande 
dat de betaling van de Couponrente onder
voorwaarden kan worden opgeschort.

Winstdelende rente 50% van het Netto Verkoopresultaat, 
zonder maximum.

Totaalrendement Couponrente en Winstdelende Rente teza-
men. Geprognosticeerd enkelvoudig rende-
ment is 10,7% en IRR is 9,8% op jaarbasis
over de Nominale Waarde. .Berekend over 
de Nominale Waarde plus Emissiekosten 
bedragen  de rendementen respectievelijk
10,4% en 9,4%. 

Aflossing Uiterlijk bij verstrijken van de Looptijd, en 
mogelijk vanaf 1 januari 2016. Vervroegde 
aflossing onder voorwaarden toegestaan.

Zekerheid Recht van 2e hypotheek  op Objecten ten 
behoeve van de Stichting (die de belangen
van de Obligatiehouders behartigt).



Vastgoedbeheer

Dit zijn de kosten die voortkomen uit het dagelijks technisch en
administratief beheer van de Objecten, voor zover deze kosten
niet in rekening zijn te brengen bij de huurders van de Objecten.
Deze werkzaamheden zijn uitbesteed aan twee externe, niet
aan de Vennootschap gelieerde, Duitse vastgoedbeheerders.

Vennootschapskosten

Onder deze post vallen alle kosten die de Vennootschap maakt
met het vervullen van zijn taken en die van de Stichting. Hier-
onder zijn begrepen, de kosten van externe adviseurs, zoals de
accountant en de fiscalist, de administratiekosten en tevens de
vergoedingen aan de bestuursleden van de Stichting.

Beheervergoeding

De Directie is verantwoordelijk voor het administratief, financieel,
technisch en commercieel beheer van de Objecten en de directie-
voering over de Vennootschap. De vergoeding hiervoor bedraagt
jaarlijks 1,5% van het totaal van de geldende contractuele huur-
inkomsten per jaar en is per kwartaal vooraf te voldoen, voor het
eerst per 1 januari 2010. In geval van leegstand zal de beloning
van de Directie worden gebaseerd op de laatst overeengekomen
huur, direct voorafgaand aan de eventuele leegstand. 

Niet verrekenbare BTW

Het grootste gedeelte van de Huuropbrengsten van beide 
Objecten is vrij van BTW. De kosten voortkomende uit de 
exploitatie van de Objecten zijn voor het grootste deel belast
met BTW. Het deel van de BTW dat niet is terug te vorderen
bij de fiscus dient te worden gezien als kostenpost. 

Rente Banklening

Dit betreft de rente die verschuldigd is uit hoofde van de Bank-
leningen. In de Exploitatieprognose is uitgegaan van een gelijk-
blijvende rente op de Banklening gedurende de gehele Looptijd.
De met de banken overeengekomen rentevast periodes zijn in
werkelijkheid korter. De rente op de Banklening voor het Object
Hückelhoven staat tot 30 januari 2015 vast op 5,55% per jaar.
De rente op de Banklening voor het Object Düsseldorf staat 
tot 1 januari 2016 vast op 6,07% per jaar. De keuze voor een
rentevast periode korter dan de Looptijd is bewust gemaakt.
Hierdoor is het mogelijk op het moment van verlenging van 
de renteperiode, of hypothecaire lening, op basis van de dan
aanwezige kennis van de markt, de best passende condities in
te schatten en zo eventuele te betalen boetes bij vervroegde 
aflossing te beperken, wat ten goede komt aan het rendement.

Couponrente Obligatielening

Dit betreft de rente die op jaarbasis verschuldigd is aan de Obliga-
tiehouders over de uitstaande Hoofdsom van de Obligatielening.
De overeengekomen rente is een cumulatief preferent enkelvou-

dig percentage van bij aanvang 7,5% per jaar, en 8,0% vanaf 
1 januari 2014. De Couponrente is per kwartaal verschuldigd en
wordt voldaan op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 decem-
ber van elk jaar, voor het eerst op 30 juni 2009. 

Voor zover de liquiditeit naar het oordeel van de Directie op een
rentevervaldatum niet toereikend is voor de betaling van de Cou-
ponrente, wordt de betalingsverplichting opgeschort en wordt de
nadien verschuldigde Couponrente opgehoogd met het tekort op
de eerder verschuldigde Couponrente. Indien de Emittent de beta-
ling van de Rente overeenkomstig artikel 7.3 van de Obligatievoor-
waarden heeft opgeschort, is de verschuldigde, niet uitgekeerde,
Rente vanaf de Rentebetalingsdatum waarop de betaling van deze
Rente is opgeschort rentedragend tegen een rentevoet gelijk aan
de 3-maands Euribor plus 100 basispunten.

Kostenstijgingen

Bij het opstellen van het exploitatiemodel heeft de Vennootschap
een aanname gedaan betreffende de te verwachten inflatie. 

De inflatie is voor de betreffende jaren ingeschat op: 

2009: 3%; 
2010 en 2011: 2,75%; 
2012: 2,5% 
en voor 2013 en verder: 2,0% per jaar. 

8.5 Prognose belastbaar resultaat

De Vennootschap is formeel belastingplichtig in Nederland en
Duitsland. Feitelijk zal er vrijwel alleen Duitse vennootschapsbe-
lasting verschuldigd zijn. Het belastingverdrag tussen Nederland
en Duitsland geeft Duitsland het recht op belastingheffing over
resultaten uit in Duitsland gelegen vastgoed, deze resultaten zijn
in Nederland niet nogmaals belast. Een verdere omschrijving van
de fiscale aspecten is opgenomen in hoofdstuk 11.

Het belastbare resultaat wordt bepaald door het Exploitatiere-
sultaat te verminderen met de fiscale afschrijving van de Objec-
ten. De afschrijving bedraagt 2% van de fiscale boekwaarde,
exclusief de grondwaarde, bij aankoop van de Objecten. Deze
is ongeveer € 5,4 mln. Het afschrijvingsbedrag is bepaald op 
€ 102.872,- per jaar.

De Duitse vennootschapsbelasting bedraagt 15,85% van het
belastbare resultaat.

In tabel 11 is een specificatie gegeven van de ontwikkeling
van het resultaat na belastingen gedurende de Looptijd van
de Obligatielening.
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8.6 Ontwikkeling Liquiditeitsreserve

Dit is het banksaldo van de Vennootschap. De beginstand is ge-
lijk aan de Liquiditeitsreserve die bij aanvang van het Fonds
wordt gevormd. De liquiditeit muteert vervolgens door de Ex-
ploitatieresultaten, de af te dragen vennootschapsbelasting en
door aflossing van de Bankleningen.

Tabel 12 geeft de ontwikkeling gedurende de Looptijd van de
Obligatielening weer.

8.7 Wijzigingen externe omstandigheden

De exploitatieprognose is gebaseerd op veronderstellingen die in
het Prospectus zijn toegelicht. De werkelijkheid kan daar in ne-
gatieve of positieve zin van afwijken. In deze paragraaf worden
voor 2 (niet limitatief) factoren de gevolgen van voor de kas-
stroom negatieve ontwikkelingen toegelicht.

Rentewijzigingen

De rente op de hypothecaire Banklening voor het Object Düssel-

dorf is vastgezet tot 1 januari 2016 en de rente voor het Object
Hückelhoven tot 30 januari 2015. In de exploitatieprognose is uit-
gegaan van een gelijkblijvende rente voor de gehele Looptijd van
de Obligatielening. Indien de rente echter met 50 basispunten
stijgt en alle andere aannames in het model gelijk blijven, zijn er
nog voldoende liquide middelen om de Couponrente te voldoen.

Huuropbrengsten

Indien de leegstand hoger uitvalt dan geprognosticeerd zijn de
Huuropbrengsten lager. Indien de Huuropbrengsten gedurende
de Looptijd van de Obligatielening gemiddeld 2,5% punten
lager uitvallen dan geprognosticeerd en alle andere aannames
gelijk blijven, zijn er nog voldoende liquide middelen om de
Couponrente te voldoen.

8.8 Verkoopscenario’s

De Obligatielening kent een maximale Looptijd van 10 jaar. 
De liquide middelen die benodigd zijn voor de Aflossing dienen
beschikbaar te komen uit de verkoop dan wel herfinanciering
van de Objecten. 
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Tabel 11  Resultaat na belastingen

jaar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exploitatieresultaat (51.517) 20.885 22.116 58.419 69.818 67.857 71.506 99.228 116.279 128.887 
Afschrijving, fiscaal 102.872 102.872 102.872 102.872 102.872 102.872 102.872 102.872 102.872 102.872 
Fiscale compensatie - - - - - - - - 13.407 26.015 

Belastbaar resultaat (154.389) (81.987) (80.756) (44.453) (33.054) (35.015) (31.366) (3.643) (0) 0

Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto resultaat na belastingen (154.389) (81.987) (80.756) (44.453) (33.054) (35.015) (31.366) (3.643) 13.407 26.015 

Tabel 12  Ontwikkeling Liquiditeitsreserve

jaar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Liquiditeit
Aanvang 131.147 61.564 54.068 16.666 13.860 20.648 23.566 28.117 58.259 103.199 
Exploitatieresultaat (51.517) 20.885 22.116 58.419 69.818 67.857 71.506 99.228 116.279 128.887 
Vennootschapsbelasting - - - - - - - - - - 
Aflossing Banklening (18.066) (28.381) (59.517) (61.225) (63.030) (64.938) (66.955) (69.086) (71.339) (73.719)

Ultimo 61.564 54.068 16.666 13.860 20.648 23.566 28.117 58.259 103.199 158.367 



De Vennootschap heeft niet de intentie om de Objecten te ver-
kopen aan Gelieerde Partijen. Tenzij, een dergelijke verkoop in
het belang is van de Obligatiehouders zal daarvoor toestem-
ming worden gevraagd aan de Stichting. Verkoop gebeurt altijd
door inschakeling van een ter zake kundige makelaar. 

Op het moment van Aflossing wordt ook de afrekening ten
behoeve van de Winstdelende Rente opgesteld. De Vennoot-
schap zal de Winstdelende Rente uitkeren aan de Obligatie-
houders binnen vier (4) weken nadat de accountant van de
Emittent het te betalen bedrag heeft bepaald, doch binnen
acht (8) weken nadat de onroerende goederen uit de Vast-
goedportefeuille zijn verkocht en geleverd en/of door een
deskundige de verkoopwaarde van de onroerende goederen
uit de Vastgoedportefeuille is bepaald.

De Winstdelende Rente is gelijk aan 50% van het Netto Verkoop-
resultaat gedeeld door het aantal Obligaties.

Het Netto Verkoopresultaat is gelijk aan:

a. de verkoopprijs van de Vastgoedportefeuille dan wel, ingeval
van gedeeltelijke verkoop van de Vastgoedportefeuille, de
verkoopprijs van het betreffende Object dan wel de verkoop-
waarde van de Vastgoedportefeuille dan wel, ingeval van ge-
deeltelijke herfinanciering van de Vastgoedportefeuille, de
verkoopwaarde van het betreffende Object,

b. vermeerderd met de liquiditeitsreserve op het einde van de
looptijd van de Obligatielening, en

c. verminderd met (i) de terugbetaling van het vreemd vermo-
gen aan externe financiers (de restschuld aan het einde van
de looptijd van de Obligatielening), (ii) de verkoopkosten
(waaronder mede begrepen de kosten in verband met de be-
paling van de verkoopwaarde van de Vastgoedportefeuille
dan wel het betreffende Object), (iii) de Fondskosten tot en
met het tijdstip van beëindiging van het Fonds, (iv) de Aflos-
sing van de Obligatielening, (v) de verkoopvergoeding, (vi) de
over de transactie verschuldigde belastingen (waarbij inbegre-
pen de, eventueel latente, vennootschapsbelasting over het
verschil tussen de verkoopprijs en/of de verkoopwaarde, de
verkoopkosten, de verkoopvergoeding en de fiscale boek-
waarde op het moment van verkoop en/of herfinanciering
van de Vastgoedportefeuille) en (vii) de terugbetaling van het
Gestort Kapitaal aan de Initiatiefnemer.

In de Verkoopscenario’s is uitgegaan van Verkoop van de Objec-
ten per ultimo 2018. Op basis van de huidige kennis en inzich-
ten van de vastgoedmarkt zijn 3 Verkoopscenario’s berekend.
Het verschil per scenario wordt veroorzaakt door verschillende
verkoopopbrengsten. 

In het defensieve scenario wordt uitgegaan van verkoop van de
Objecten tegen een tegenvallende Kapitalisatiefactor. Deze
prognose ligt onder de verwachte verkoopprijs in het realistische
scenario. Bij berekening van de verkoopprijs van de Objecten in
het optimistische scenario is rekening gehouden met een mee-
vallende Kapitalisatiefactor. De prognose ligt daarom boven die
van het realistische scenario.

In het realistische scenario voor de verkoop van het Object
Düsseldorf is ervan uitgegaan dat het Object wordt verkocht
tegen een Kapitalisatiefactor van 13,75, dat is 0,85 keer meer
dan de getaxeerde waarde van 12,9. De toename wordt realis-
tisch geacht omdat op het beoogde moment van verkoop het
gebouw geheel verbouwd is en de omgeving van het Object
opnieuw is ingericht hetgeen de waarde ten goede zal doen
komen. In hetzelfde scenario is bij de verkoop van het Object
Hückelhoven uitgegaan van een Kapitalisatiefactor van 13.
Deze is 1 factor lager dan de bij aankoop betaalde factor, 
hetgeen in de huidige markt realistisch lijkt.

8. FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN40 RIJNVAST VASTGOEDFONDSEN

Tabel 13  Prognose Winstdelende Rente (bedragen in EUR)

Scenario Defensief Realistisch Optimistisch
BAR 8,00% 7,41% 7,14%
Kapitalisatiefactor 12,50 13,50 14,00
Jaarhuur 615.946 615.946 615.946

Verkoopprijs/verkoopwaarde 7.700.090 8.316.036 8.624.009

Verkoopvergoeding (192.502) (207.901) (215.600)
Belastingen over verkoop (324.483) (419.670) (467.264)

Verkoopopbrengst 7.183.104 7.688.465 7.941.145

Liquiditeit 158.367 158.367 158.367
Aflossing Bankleningen (4.333.744) (4.333.744) (4.333.744)
Aflossing Obligatielening (2.100.000) (2.100.000) (2.100.000)
Terugbetaling 
Gestort Kapitaal (160.000) (160.000) (160.000)

Netto Verkoopresultaat 747.727 1.253.088 1.505.768

Winstdelende Rente 
Obligatielening (373.863) (626.544) (752.884)

Saldo Vennootschap 373.863 626.544 752.884



8.8.1 Break-even analyse

De beslissing om deel te nemen in de Obligatielening wordt geba-
seerd op de verwachtingen zoals opgenomen in het Prospectus.
De Verkoopscenario’s zijn mede bedoeld als een basis voor deze
beslissing.

Er zijn veel factoren van invloed op de waardeontwikkeling van
het vastgoed, waardoor het lastig is een betrouwbare verkoop-
prognose te geven. Voorbeelden van factoren die van invloed
zijn op de waarde van het vastgoed zijn bijvoorbeeld het markt-
sentiment, de huursituatie ten tijde van verkoop, conjuncturele
ontwikkelingen en de rentestand.

In deze paragraaf is een break-even scenario uitgewerkt waarbij
wordt berekend voor welk bedrag de Objecten verkocht dienen
te worden opdat de Vennootschap de Obligatiehouders een be-
drag kan terugbetalen waarmee de Obligatiehouders gedurende
de Looptijd, hun Deelnamesom hebben terugverdiend, maar
geen rendement hebben gemaakt. 

De minimale Verkoopprijs is volgens deze analyse € 4.777.287,-
wat overeenkomt met een Kapitalisatiefactor van 7,7 of een
BAR van 12,89%. Deze Verkoopprijs is € 3.539.000,- lager dan
de in het realistische scenario berekende bedrag.

In onderstaande tabel is de berekening van de break-even
analyse opgenomen.

8.9 Rendementprognose Obligatielening

Het Totaal Rendement op de Obligatielening bestaat uit de
Couponrente en de Winstdelende Rente tezamen.

Aan de hand van de 3 Verkoopscenario’s die in de vorige para-
graaf zijn uitgewerkt, kan het te verwachten Totaal Rendement
op de Obligatielening per scenario worden berekend. In tabel
15 is een samenvatting gegeven van deze berekening.

Uitgangspunt voor de berekening is de aanname dat de gehele
Obligatielening wordt afgelost tegen het eind van de Looptijd
en dat de rentebetalingen gedurende de Looptijd per kwartaal
zijn voldaan. Er zijn 2 rendementen berekend, het Enkelvoudig
Rendement en de IRR (Internal Rate of Return).

Het Enkelvoudig Rendement is gelijk aan de gemiddelde 
jaarlijks ontvangen rente gedeeld door de Hoofdsom van de
Obligatielening.

De IRR (Internal Rate of Return), of interne rentevoet, is het per-
centage waarbij de contante waarde van de betalingen gelijk is
aan het bedrag van de Nominale Waarde van de Obligatie. Bij de
berekening van de IRR is rekening gehouden met de Aanvangs-
datum van de Obligatielening en de betaalmomenten van de
Couponrente, Winstdelende Rente en Aflossing van de Obligatie.

In het realistische scenario bedraagt de tegen het einde van
de Looptijd totale Winstdelende Rente € 626.544,-. Dit komt
overeen met een enkelvoudig rendement van 3,0% per jaar.
Het totale Enkelvoudige Rendement bedraagt in dit scenario
10,7% per jaar, de IRR bedraagt 9,8% per jaar. 

In de tabel zijn ook de geprognosticeerde rendementen voor het
defensieve en het optimistische scenario vermeld. 

8. FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN 41RIJNVAST VASTGOEDFONDSEN

Tabel 14  Break-Even Scenario in 2018 (bedragen in euro’s)

BAR 12,89%
Kapitalisatiefactor 7,76
Jaarhuur 615.946

Verkoopprijs 4.777.287

Verkoopvergoeding 119.432
Belastingen over verkoop 9.978

Verkoopopbrengst 4.647.877

Liquiditeit 158.367
Aflossing Bankleningen (4.333.744)
Aflossing Obligatielening (472.500)
Terugbetaling gestort kapitaal -

Netto Verkoopresultaat -

Winstdelende Rente Obligatielening -

Saldo Vennootschap -

Tabel 15  Prognose Totaal Rendement

Scenario Defensief Realistisch Optimistisch
Totale Couponrente 1.627.500 1.627.500 1.627.500
Winstdelende Rente 373.863 626.544 752.884
Totale Rente 2.001.363 2.254.044 2.380.384

Per Obligatie van € 5.000,-
Totale rente 4.765 5.367 5.668
Enkelvoudig rendement per jaar 9,5% 10,7% 11,3%
IRR per jaar 9,1% 9,8% 10,2%



Indien rekening wordt gehouden met de Emissiekosten van
3% van de Nominale Waarde zijn de rendementen iets lager.
In onderstaande tabel worden deze weergegeven.

8.10 Samenvatting van kosten 
en vergoedingen

RijnVast hecht aan het voeren van een transparant en integer
beleid en vindt het belangrijk dat de Obligatiehouder duidelijk
inzicht krijgt in de kosten en vergoedingen die door de Ven-
nootschap worden betaald.

In onderstaande tabel is de zogenaamde Total Expense Ratio (TER)
gespecificeerd. TER is een verhoudingsgetal waarin de gemid-
delde Totale Kosten, exclusief Rentekosten, gedeeld worden door
de (gemiddelde) Intrinsieke Waarde, berekend over de Looptijd en
uitgedrukt in een percentage. Het gebruik van dit kengetal is door
de STV voorgeschreven, en geeft inzicht in de kostenstructuur van
het Fonds.

Voor zover de hiervoor beschreven vergoedingen verschuldigd
zijn aan de Directie, Initiatiefnemer of Verbonden partijen wor-
den deze hierna verder toegelicht. 

8.10.1 Initiële Kosten 

Alle Initiële Kosten die verband houden met de acquisitie van de
Objecten en het structureren en marketen van de Obligatielening,
zijn opgenomen in het investeringsoverzicht in paragraaf 8.2. 

Als beloning voor de verrichte acquisitie inspanningen ontvangt
de Initiatiefnemer een acquisitievergoeding van € 130.000,-.
Dit komt overeen met 2,17% van de bruto Aankoopprijs van
de Objecten. 

De Initiatiefnemer zal eenmalig een structureringsvergoeding
in rekening brengen bij de Vennootschap. Deze vergoeding
bedraagt € 120.000,- of 2,00% van de bruto Aankoopprijs.

Deze vergoedingen zijn vanaf Aanvangsdatum verschuldigd en
worden tegen overlegging van een factuur door de Vennootschap
betaald.

8.10.2 Fondskosten

Ten behoeve van de uitvoering van haar functie zal de Directie
aan de Vennootschap per kwartaal een Beheervergoeding in
rekening brengen. Deze vergoeding bedraagt jaarlijks 1,5%
van het totaal van de Bruto Huuropbrengsten. In geval van
leegstand zal de Beheervergoeding worden gebaseerd op de
laatst overeengekomen huur, direct voorafgaand aan de even-
tuele leegstand. De vergoeding is voor het eerst verschuldigd
op 1 januari 2010.

8.10.3 Vergoedingen in verband met de verkoop van de 

Objecten. 

Bij verkoop van de Objecten ontvangt de Directie een vergoeding
van 2,5% van de Verkoopprijs. Deze vergoeding wordt betaald
nadat alle verplichtingen aan de Obligatiehouders zijn voldaan. 

Alle genoemde vergoedingen zijn, indien verschuldigd, te vermeer-
deren met Nederlandse of Duitse BTW.

8.10.4 Vergoedingen in verband met de plaatsing van de

Obligatielening. 

Niet in de Total Expense Ratio opgenomen zijn de Emissiekosten.
Deze vergoeding dient de Obligatiehouder ten tijde van de Emis-
sie te betalen als bijdrage in de kosten die een plaatsingskantoor
in rekening brengt. Deze kosten bedragen 3% per Obligatie van
€ 5.000,- en zijn gelijk aan € 150,-. 
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Tabel 17  Kostenstructuur

Totale Kosten Derden - Directie Totaal
- Initiatiefnemer
- Verbonden partijen

Initiële Kosten 302.212 250.000 552.212
Exploitatiekosten 254.445 0 254.445
Fondskosten 197.311 76.274 273.585
Verkoopkosten 0 207.901 207.901

Totaal 753.968 534.175 1.288.143

Totale Expense Ratio 1,05% 0,75% 1,80%

Tabel 16  Prognose Totaal Rendement

Scenario Defensief Realistisch Optimistisch
Enkelvoudig rendement per jaar 9,2% 10,4% 11,0%
IRR per jaar 8,7% 9,4% 9,7%
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Periodieke
Rapportage

9.1 Jaarrekening

De Directie van de Vennootschap zal binnen zes maanden na af-
loop van het boekjaar de jaarrekening publiceren. De jaarrekening
wordt gecontroleerd door een gerenommeerd accountantskantoor.
Voor 2009 is dat BDO CampsObers Audit & Assurance BV.

Het jaarverslag wordt beschikbaar gesteld via de website van
RijnVast. Desgewenst kan een gedrukt exemplaar worden 
verkregen. Obligatiehouders ontvangen bericht zodra het jaar-
verslag beschikbaar is. 

9.1.1 Waarderingsgrondslagen

De volgende waarderingsgrondslagen zijn van toepassing op de
commerciële jaarrekening van RijnVast Obligatiefonds Duitsland I
BV en op de in dit Prospectus opgenomen prognoses.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling ten
behoeve van de financiële verslaglegging van de Vennoot-
schap zijn gebaseerd op wetgeving (BW2 titel 9),modellen en
in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving voor de jaarrekening. De Exploitatieprognose zal
naar verwachting afwijken van de resultaten volgens de com-
merciële jaarrekening.

Onroerend goed

Het onroerend goed wordt gewaardeerd op basis van het kost-
prijsmodel. Hierbij wordt het onroerend goed gewaardeerd tegen
de kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzon-
dere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen worden
berekend op basis van de kostprijs van het onroerend goed.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde
onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Overige activa en passiva

Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale
waarde op grond van algemeen aanvaarde bedrijfseconomische
waarderingsregels.

Hypothecaire en overige rentedragende geldleningen

Hypothecaire en overige rentedragende geldleningen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde op balansdatum.

Opbrengsten en kosten

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode
waarop zij betrekking hebben.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende
tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt
gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening
volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening.

9.2 Halfjaarrapportage

Elk halfjaar brengt de Vennootschap verslag uit over de exploitatie
van de Objecten, en andere voor het Fonds relevante zaken.

Dit verslag wordt beschikbaar gesteld via een e-mail nieuwsbrief
en via de website van RijnVast. Desgewenst kan een gedrukt
exemplaar worden verkregen. 

Als Obligatiehouder wordt u periodiek over de voortgang en ontwikkelingen van het

Fonds geïnformeerd. Een keer per jaar publiceert de Vennootschap een jaarrekening en

twee keer per jaar halfjaarrapportage.
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10.1 Structuur

Onderstaand overzicht geeft een schematische weergave van de
bij de Obligatielening betrokken partijen:

Emittent

RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V. (de “Emittent”) zal Obliga-
ties uitgeven aan het publiek in Nederland teneinde de aankoop
en exploitatie van in Duitsland gelegen onroerend goed gelegen
aan de Worringerstrasse 111 te Düsseldorf en de Wildauerplatz 3
en 5 te Hückelhoven (de “Objecten”) te financieren. De Emittent 
is op 17 januari 2008 opgericht. De Emittent is statutair gevestigd
in Arnhem en geregistreerd bij de Kamer van koophandel voor
Centraal Gelderland onder registratienummer 09189574. De Emit-
tent heeft onder andere ten doel het beleggen van vermogen in
registergoederen in het algemeen en onroerende zaken en op 
onroerende zaken gevestigde rechten in het bijzonder, het kopen,
verkopen, vervreemden, exploiteren, beheren en administreren van
registergoederen in het algemeen en op onroerende zaken geves-

tigde rechten in het bijzonder, alsook het aangaan en verstrekken
van met het voorgaande verbandhoudende geldleningen en zeker-
heden. De statuten van de Emittent zijn opgenomen als Bijlage 3
bij dit Prospectus.

RijnVast B.V.

De aandelen in het kapitaal van de Emittent zijn volledig in
handen van RijnVast B.V. RijnVast B.V. vormt tevens het be-
stuur van de Emittent. RijnVast B.V. is op 21 augustus 2007
opgericht. RijnVast B.V. heeft haar statutaire zetel in Arnhem
en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal
Gelderland onder registratienummer 09167606. De directie
van RijnVast B.V. wordt gevormd door de heer E.A. Wagelaar
en de heer J.H. Beekman.

RijnVast B.V. is aangesloten bij de Stichting Transparantie Vast-
goedfondsen (“STV”). Het bestuur van RijnVast B.V. dient de 
gedragscode van de STV te volgen en dit Prospectus op te stellen
conform de door de STV gedefinieerde standaarden. In hoofd-
stuk 15 van dit Prospectus wordt verder ingegaan op de STV.

Stichting

Tot slot speelt Stichting Obligatiehouders RijnVast (de “Stichting”)
in het kader van de Obligatielening een belangrijke rol voor de
Obligatiehouders. De Stichting is op 9 december 2009 opgericht.
Zij heeft haar statutaire zetel in Arnhem en is geregistreerd bij de
Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder registratie-
nummer 09167606. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd
door mr. J.C. Bloemers, voorzitter, en mr. E.P.J. Wasch, secretaris.
De statuten van de Stichting zijn als Bijlage 4 opgenomen bij dit
Prospectus.

Mr. Anno (J.C.) Bloemers was na zijn doctoraal examen Nederlands
Recht, specialisatie notarieel recht (Rijksuniversiteit Groningen 1970),
werkzaam in het notariaat, vanaf 1974 in Arnhem en vanaf 1980 als
notaris (Verhoeff en Bloemers Notarissen te Arnhem). Hij heeft ruime
ervaring met commercieel vastgoed. Sinds januari 2005 is hij gede-
fungeerd en thans parttime werkzaam als adviseur voor enkele grote
vastgoedinvesteerders en –ontwikkelaars.

Juridische aspecten
van de Obligatielening
DIT HOOFDSTUK IS OPGESTELD DOOR AKD PRINSEN VAN WIJMEN, ADVOCATEN EN NOTARISSEN TE AMSTERDAM.

Stichting
Obligatiehouders

Rijnvast

RijnVast B.V.

RijnVast Obligatiefonds
Duitsland I B.V.



Mr. Evert (E.P.J.) Wasch studeerde belastingrecht aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Hij studeerde af in 1974 en ontving
in datzelfde jaar de Staatsprijs voor fiscaalwetenschappelijke
publicaties. Sinds 1987 is hij zelfstandig gevestigd belasting-
en financieel adviseur. Hij is auteur van diverse fiscale boeken
en is hoofdredacteur van onder meer het vakblad Fiscale Prak-
tijkvragen. Verder is hij toezichthouder en oud-toezichthouder
van commerciële en non-profit instellingen, waaronder ook
gesloten vastgoedfondsen.

De Stichting treedt op voor en ten behoeve van de Obligatie-
houders en behartigt de gezamenlijke belangen van de Obligatie-
houders. In de Trustakte (opgenomen in Bijlage 6) is een nadere
omschrijving opgenomen van de taken en bevoegdheden van de
Stichting. Daarin is onder meer bepaald dat de Stichting als
schuldeiser een eigen, exclusief vorderingsrecht zal hebben jegens
de Emittent tot nakoming door de Emittent van al haar verplich-
tingen jegens de Obligatiehouders en tevens naar eigen goed-
dunken - doch altijd met inachtneming van de belangen van de
Obligatiehouders – over de rechten van de Obligatiehouders
onder de Obligatievoorwaarden zal kunnen beschikken. De Obli-
gatiehouders zijn niet gerechtigd eigen, individuele vorderings-
rechten en/of rechtstreekse acties jegens de Emittent in te stellen.

Het eigen, exclusieve vorderingsrecht van de Stichting, als hier-
boven bedoeld, zal worden versterkt door een zelfstandig exe-
cuteerbaar hypotheekrecht naar Duits recht, tweede in rang,
op de in Duitsland gelegen Objecten van de Emittent dat door
de Emittent ten gunste van de Stichting zal worden gevestigd.
De Stichting zal het hypotheekrecht voor en ten behoeve van
de gezamenlijke Obligatiehouders houden, beheren en indien
noodzakelijk uitwinnen.

De Stichting houdt toezicht op de naleving van de Obligatie-
voorwaarden (opgenomen in Bijlage 5) door de Emittent en kan
een vergadering van Obligatiehouders bijeenroepen zo vaak als
de Stichting dit nodig acht.

10.2 Obligatielening

De Emittent zal maximaal 420 Obligaties uitgeven met een
Nominale Waarde van vijfduizend euro (EUR 5.000) (exclusief
3% Emissiekosten) per Obligatie tot een totaalbedrag van
twee miljoen honderdduizend euro (EUR 2.100.000). De prijs
van een Obligatie inclusief Emissiekosten bedraagt vijfduizend
honderdvijftig euro (€ 5.150,-). Een Obligatiehouder is te
allen tijde houder van ten minste twee Obligaties.

Een Obligatie kent tot 31 december 2013 een vaste Rente van
7,5% per jaar en daarna (vanaf 1 januari 2014) een vaste Rente
van 8% per jaar over haar uitstaande Nominale Waarde per
kwartaal achteraf betaalbaar. Voor zover de liquiditeitspositie van
de Emittent naar het oordeel van het bestuur van de Emittent op
de Rentebetalingsdatum niet toereikend is voor de betaling van
de Rente, wordt de betalingsverplichting opgeschort en wordt de
nadien verschuldigde Rente vermeerderd met het tekort op de
eerder verschuldigde Rente.

Indien de Emittent de betaling van de Rente heeft opge-
schort, is de verschuldigde, niet uitgekeerde, Rente vanaf de
Rentebetalingsdatum waarop de betaling van deze Rente is
opgeschort rentedragend tegen een rentevoet gelijk aan de
3-maands Euribor plus 100 basispunten.

Daarnaast zijn de Obligatiehouders bij Aflossing van de gehele
Obligatielening gezamenlijk gerechtigd tot een Winstdelende
Rente van vijftig (50%) van het Netto Verkoopresultaat na ver-
koop en/of herfinanciering van alle Objecten.

Het Netto Verkoopresultaat is gelijk aan:

a. de verkoopprijs van de Objecten dan wel, ingeval van gedeel-
telijke verkoop, de verkoopprijs van het betreffende Object
dan wel de verkoopwaarde van de Objecten dan wel, ingeval
van gedeeltelijke herfinanciering, de verkoopwaarde van het
betreffende Object,

b. vermeerderd met de liquiditeitsreserve op het einde van de
looptijd van de Obligatielening, en

c. verminderd met (i) de terugbetaling van het vreemd vermo-
gen aan externe financiers (de restschuld aan het einde van
de looptijd van de Obligatielening), (ii) de verkoopkosten
(waaronder mede begrepen de kosten in verband met 
de bepaling van de verkoopwaarde van de Objecten dan wel
het betreffende Object), (iii) de Fondskosten tot en met het
tijdstip van beëindiging van het Fonds, (iv) de Aflossing van
de Obligatielening, (v) de verkoopvergoeding, (vi) de over de
transactie verschuldigde belastingen (waarbij inbegrepen de,
eventueel latente, vennootschapsbelasting over het verschil
tussen de verkoopprijs en/of de verkoopwaarde, de verkoop-
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kosten, de verkoopvergoeding en de fiscale boekwaarde op
het moment van verkoop en/of herfinanciering van de Objec-
ten) en (vii) de terugbetaling van het Gestort Kapitaal aan de
Initiatiefnemer.

De Emittent zal de Winstdelende Rente uitkeren aan de Obliga-
tiehouders binnen vier (4) weken nadat de accountant van de
Emittent het te betalen bedrag heeft bepaald, doch binnen acht
(8) weken nadat de Objecten zijn verkocht en geleverd en/of de
verkoopwaarde van de Objecten is bepaald.

De Obligaties hebben een Looptijd van maximaal 10 jaar, voor
alle Obligaties te rekenen vanaf de datum waarop de Obligatie-
lening aanvangt, te weten 1 januari 2009 of zoveel eerder of
later als de Vennootschap bepaalt, doch uiterlijk 14 dagen te
rekenen vanaf de eerste stortingsdatum van de gelden in ver-
band met de inschrijving op Obligaties zoals bedoeld in artikel
4 van de Obligatievoorwaarden. De Emittent heeft echter vanaf
31 december 2015 het recht om de Obligatielening te eniger
tijd geheel of gedeeltelijk af te lossen, met inachtneming van
een termijn voor kennisgeving van Aflossing aan de Obligatie-
houders van ten minste twintig (20) dagen. De Emittent kan de
Obligatielening slechts geheel of gedeeltelijk vóór 31 december
2015 aflossen indien (i) één of meer van de Objecten vervroegd
worden verkocht dan wel sprake is van herfinanciering van (een
deel van) de Objecten en (ii) de Stichting hiermee vooraf schrif-
telijk heeft ingestemd.

De Obligaties luiden op naam en vertegenwoordigen het recht
van de Obligatiehouder op terugbetaling van de verstrekte lening
dan wel het bedrag van de Obligaties alsmede betaling van de
per kwartaal verschuldigde Rente alsmede betaling van een
Winstdelende Rente. Er zullen geen toonderbewijzen van de
Obligaties worden uitgegeven.

De Obligatiehouders zullen in het Register van Obligatiehouders
worden ingeschreven. De Emittent verstrekt iedere Obligatie-
houder een afschrift van zijn inschrijving in het Register, welk af-
schrift is ondertekend door de Emittent en de Stichting. Het
Register wordt gehouden door de Emittent en zal de naam, het
adres, het relevante bankrekeningnummer in Nederland, en het
aantal Obligaties met vermelding van de betreffende nummers
van de Obligaties van alle Obligatiehouders vermelden. In het
Register worden tevens opgenomen de namen en de adressen
van de pandhouders en vruchtgebruikers van Obligaties, met
vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkre-
gen. De Obligatiehouders zijn verplicht wijzigingen met betrek-
king tot de gegevens in het Register schriftelijk te melden aan
de Emittent. De door een Obligatiehouder opgegeven gegevens
blijven tegenover de Emittent gelden, zolang de Obligatiehou-
der niet schriftelijk een wijziging aan de Emittent heeft doorge-

geven. De Emittent verstrekt een kopie van het bijgewerkte Re-
gister aan de Stichting opdat de Stichting steeds over het meest
recente exemplaar van het Register beschikt.

De Obligaties zijn vrij verhandelbaar met dien verstande dat
de Obligatiehouder daartoe zelf een koper dient te vinden.
De Vennootschap onderhoudt geen markt en de Obligaties
zijn niet genoteerd of anderszins op een gereguleerde markt
toegelaten of verhandelbaar.

Houders van Obligaties dienen zich te realiseren dat de verhan-
delbaarheid en de overdraagbaarheid van de Obligaties daardoor
bijzonder beperkt is en dat dit in de praktijk ertoe kan leiden dat
de Obligaties gedurende de Looptijd niet te vervreemden zijn. 
Iedere overdracht kan uitsluitend geschieden na voorafgaande
schriftelijke melding aan de Emittent. De administratiekosten
voor het verwerken van een overdracht van Obligaties bedragen
EUR 100,- en worden door de Emittent in rekening gebracht aan
de koper van de Obligatie(s). De verhandelbaarheid van Obliga-
ties is geregeld in artikel 12 van de Obligatievoorwaarden.

Elke Obligatie geeft de houder ervan recht op één stem in de ver-
gadering van Obligatiehouders (artikel 17 van de Obligatievoor-
waarden). Een vergadering van Obligatiehouders wordt door de
Stichting bijeengeroepen zo vaak als de Stichting dit nodig acht.
De Stichting is verplicht een vergadering van Obligatiehouders
bijeen te roepen als de Stichting hiertoe een schriftelijk verzoek
ontvangt van (a) de Emittent of (b) de houders van ten minste 20
procent van het aantal uitstaande Obligaties (artikel 16 van de
Obligatievoorwaarden).

De Emittent zal tot zekerheid van de nakoming van alle verplich-
tingen onder de Obligatielening een zelfstandig executeerbaar
hypotheekrecht, tweede in rang, naar Duits recht, vestigen op
de Objecten ten behoeve van de Stichting, handelend voor en
ten behoeve van de Obligatiehouders gezamenlijk.

De Obligaties zijn onderling gelijk in rang zonder enig verschil in
preferentie. De houders van Obligaties zijn voorts van gelijke rang
met alle huidige en toekomstige schuldeisers van de Emittent,
met uitzondering van de hypothecaire financiers met het recht
van eerste hypotheek en de Stichting die voor en ten behoeve 
van de gezamenlijke Obligatiehouders een recht van hypotheek,
tweede in rang, heeft. Bovendien zal de Emittent uit hoofde van
de Obligatielening pas een betaling aan de Obligatiehouders kun-
nen doen indien de Emittent op het moment van de betreffende
betaling aan de op dat moment geldende verplichtingen jegens
de hypothecaire financiers heeft voldaan of deze financiers anders
aangeven.

De Obligaties worden beheerst door Nederlands recht.
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Voor een meer gedetailleerd overzicht van de aan de Obligaties
verbonden rechten en verplichtingen dienen de Obligatievoor-
waarden in Bijlage 5 te worden bestudeerd in samenhang met
de overige onderdelen van dit Prospectus. De Obligatiehouders
verklaren door ondertekening van het inschrijfformulier (zie Bij-
lage 8 en 9) kennis te hebben genomen van, en ingestemd te
hebben met, de Obligatievoorwaarden, alsmede de bepalingen
van de Trustakte en zijn daaraan gebonden.

10.3 Banklening

De Emittent heeft hypothecaire geldleningen verkregen van
twee verschillende banken ter medefinanciering van de vast-
goedportefeuille. De Banklening voor het Object in Düsseldorf
is verstrekt door de FGH Bank N.V. te Utrecht, Nederland. De
Banklening ten behoeve van het Object in Hückelhoven is ver-
strekt door de Kreissparkasse Heinsberg, Duitsland.

Kreissparkasse Heinsberg

De Emittent heeft een overeenkomst met Kreissparkasse Heins-
berg gesloten op grond waarvan een bedrag van EUR 1.960.000
aan de Emittent ten titel van geldlening wordt verstrekt. Deze
Banklening kent een Rente van 5,55% per jaar en heeft een
Looptijd van 30 jaar.

FGH Bank

De Emittent heeft een overeenkomst met FGH Bank gesloten op
grond waarvan een bedrag van EUR 2.950.000 aan de Emittent
ten titel van geldlening wordt verstrekt. Deze Banklening kent
een Rente van 6,07% per jaar en heeft een Looptijd van 7 jaar,
tot 1 januari 2016, behoudens verlenging.

Tot zekerheid van de nakoming van alle verplichtingen van de
Emittent onder de Bankleningen, zal de Emittent ten behoeve
van de Bank een eerste recht van hypotheek, naar Duits recht,
vestigen op de Objecten.

Tot slot is van belang dat de Emittent uit hoofde van de Obligatie-
lening pas een betaling zal kunnen doen aan de Obligatiehouders
indien de Emittent op het moment van de betreffende betaling
aan de op dat moment geldende verplichtingen jegens de Banken
heeft voldaan of de Banken anders aangeven.

10.4 Effectenrechtelijke aspecten

Het aanbieden van effecten, waaronder nadrukkelijk ook zijn
begrepen verhandelbare Obligaties, aan het publiek in Neder-
land is in beginsel slechts toegestaan, indien de Emittent terzake
van de aanbieding een prospectus algemeen verkrijgbaar stelt

dat is opgesteld in overeenstemming met het bepaalde bij of
krachtens de Wft en is goedgekeurd door de AFM. 

De Emittent is echter niet gehouden aan c.q. vrijgesteld van
voornoemde prospectusverplichting, aangezien de in artikel
53 lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft genoemde ‘EUR 2,5
miljoen vrijstelling’ van toepassing is. Deze vrijstelling geldt
voor aanbiedingen van effecten aan het publiek, voor zover
het betreft effecten die deel uitmaken van een aanbieding
waarbij de totale tegenwaarde van de aanbieding, berekend
over een periode van twaalf maanden, minder dan EUR 2,5
miljoen bedraagt. De totale tegenwaarde van de aanbieding
van de Obligaties aan het publiek bedraagt EUR 2.100.000.

Daarnaast is het in beginsel voor een ieder verboden in Neder-
land in de uitoefening van een bedrijf buiten besloten kring op-
vorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen
aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking
te hebben. Doch dit verbod is niet van toepassing op de Emit-
tent, aangezien de Emittent opvorderbare gelden aantrekt als
gevolg van het aanbieden van effecten. Deze aanbieding van
effecten geschiedt in overeenstemming met hetgeen dienaan-
gaande bij of krachtens de Wft is bepaald.

De Emittent is voor het aanbieden van de Obligaties aan het
publiek niet vergunningplichtig ingevolge de Wft en staat niet
onder toezicht van de AFM of De Nederlandsche Bank
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11.1 Structuur 

De Emittent is een besloten vennootschap naar Nederlands
recht en is eigenaar van verhuurde onroerende zaken in Duits-
land. De Vennootschap is opgericht door RijnVast B.V. (100%
aandeelhouder). De Objecten worden gefinancierd met twee
Bankleningen (non-recourse), storting op de aandelen door
de aandeelhouder, en door uitgifte van een winstdelende
Obligatielening. De Vennootschap zal in Nederland geen 
(ondernemings) activiteiten ontplooien. Het beheer van de in
Duitsland gelegen Objecten wordt overgelaten aan onafhan-
kelijke, niet gelieerde, derden. De Directie van de Vennoot-
schap zal door RijnVast B.V. worden gevoerd.

Het totale investeringsvolume van de Vennootschap bedraagt 
€ 7.170.000,-, waarvan € 4.910.000,- wordt gefinancierd
door twee hypothecaire Bankleningen, een bedrag van 
€ 2.100.000,- wordt gefinancierd door uitgifte van de Obli-
gatielening en € 160.000,-wordt door de aandeelhouder ge-
stort op de aandelen (Gestort Kapitaal). De banken verkrijgen
een eerste hypothecaire zekerheid op het door hen gefinan-
cierde Object. De Stichting, die de belangen van de Obligatie-
houders behartigt, verkrijgt een hypothecaire in tweede rang
naar Duits recht op de Objecten.

11.2 Belastingheffing 

Bij het opstellen van deze fiscale paragraaf is hoofdzakelijk uitge-
gaan van deelnemende natuurlijke personen woonachtig in Neder-
land die de opbrengsten uit de Obligaties tot hun inkomen uit
sparen en beleggen kunnen rekenen (box 3). In het kort wordt
aandacht besteed aan Obligatiehouders die op andere wijze in de
heffing kunnen worden betrokken. De informatie is van algemene
aard en het overzicht vormt geen advies voor de individuele Obli-
gatiehouder. Potentiële deelnemers wordt geadviseerd om hun
deelname fiscaal te optimaliseren met hun belastingadviseur.

11.3 Nederland

In deze paragraaf gaan wij in op de gevolgen voor de Vennoot-
schap en haar Obligatiehouders volgens de Nederlandse fiscale
regelgeving. 

11.3.1 Fiscale positie Vennootschap

Vennootschapsbelasting

De Vennootschap is naar Nederlands recht opgericht en daarom
met haar wereldinkomen onderworpen aan de Nederlandse

Deze fiscale paragraaf is opgesteld door D / NL Tax Consult Belastingadviseurs BV

(Arnhem) in samenwerking mat D / NL Tax Consult Steuerberatungsgesellschaft

mbH (Essen, Duitsland). D / NL Tax Consult Belastingadviseurs BV is een in Arnhem

gevestigd belastingadvieskantoor met een specialisatie in Duits/Nederlandse fiscale

vraagstukken. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de fiscale positie

van de Vennootschap en de Obligatiehouder. D / NL Tax Consult Belastingadviseurs

is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Deze paragraaf is tot

stand gekomen onder verantwoording van Drs. W.H. Krabbe en Drs. M. van Acht

beiden verbonden aan D / NL Tax Consult Belastingadviseurs BV.

Fiscale paragraaf



vennootschapsbelasting („Wet op de vennootschapsbelasting
1969 ). Aangezien de Vennootschap (ondernemings)activiteiten
in Duitsland onderneemt, te weten belegging in onroerende
zaken die aan derden worden verhuurd, zal zij voor wat betreft
deze inkomsten eveneens in Duitsland belastingplichtig zijn. Op
grond van het Verdrag ter voorkoming dubbele belasting Neder-
land-Duitsland 1959 (hierna “het Verdrag”) wordt de heffings-
bevoegdheid tussen Nederland en Duitsland verdeeld. Voor het
gedeelte van het wereldinkomen waarvan het heffingsrecht aan
Duitsland is toegewezen zal Nederland een voorkoming van
dubbele belasting moeten verlenen. Dit is in principe het geval
voor de resultaten uit de Objecten gelegen in Duitsland.

Omzetbelasting

De Vennootschap is een ondernemer voor de omzetbelasting
(hierna “OB”) wanneer zij leveringen en diensten duurzaam en
tegen een vergoeding aan derden verricht. Over deze vergoeding
berekent zij dan OB, indien de prestaties in Nederland worden
verricht en niet zijn vrijgesteld. 

11.3.2 Fiscale positie Obligatiehouders 

Inkomstenbelasting

Deelnemende in Nederland wonende natuurlijke personen zullen
de Obligatie tot de bezittingen van de forfaitaire vermogensren-
dementsheffing van box 3 van de Wet op de inkomstenbelasting
2001 moeten rekenen, tenzij de Obligatie tot zijn ondernemings-
vermogen moet rekenen of de Obligatie tot het belastbaar resul-
taat uit overige werkzaamheden behoort.

De vermogensrendementsheffing van box 3 houdt in dat de
Obligatiehouders in de inkomstenbelasting worden betrokken
voor een forfaitair rendement van 4% voor de gemiddelde
waarde in het economische verkeer van de Obligaties onder
aftrek van de aan deze belegging toe te rekenen schulden.
Het hanteren van het forfaitaire rendement heeft tot gevolg
dat er niet geheven wordt over de werkelijke opbrengsten.
Daar staat tegenover dat er geen ruimte is voor aftrek van
kosten, zoals bijvoorbeeld financieringsrente.

Over het forfaitaire rendement van 4% over de waarde econo-
mische verkeer (onder vermindering van schulden van de Obli-
gatiehouder) is 30% inkomstenbelasting verschuldigd. Er geldt
een heffingsvrij vermogen in box 3 van € 20.315 (2008). De
Obligatie zal voor de in het buitenland wonende natuurlijke per-
sonen in principe niet behoren tot de bezittingen van de vermo-
gensrendementsheffing in box 3. De Obligatie zal in principe in
het woonland in de belastingheffing worden betrokken.

In bepaalde situaties zal de Obligatie niet in box 3 maar in box
1 vallen. Dit geldt voor in Nederland woonachtige personen die

de Obligatie tot het ondernemingsvermogen rekenen of waar-
bij de Obligatie tot het resultaat uit overige werkzaamheden
behoort. Deze werkelijke inkomsten zijn dan onder aftrek van
werkelijke kosten belast tegen het progressieve tarief. Dit geldt
ook voor in het buitenland wonende personen, maar dan is het
afhankelijk van de vraag of de Obligaties tot het Nederlands
ondernemingsvermogen gerekend moeten worden of de in-
komsten in Nederland zijn belast.

Wanneer een Obligatiehouder een rechtspersoon is die onder-
worpen is aan de vennootschapsbelasting valt het resultaat
onder de vennootschapsbelasting.

Successie en –schenkingsrecht

In geval van vererven of geschonken krijgen van een Obligatie
is de waarde in het economische verkeer van deze Obligatie
onderworpen aan de heffing van het Nederlandse successie-
of schenkingsrecht. De hoogte van het tarief en de eventuele
toepassing van een vrijstelling hangt onder andere af van de
mate van verwantschap tussen de Obligatiehouder en de ver-
krijger(s). Obligatiehouders voor wie dit van toepassing is wor-
den geadviseerd contact op te nemen met de eigen
belastingadviseur of accountant.

Recent heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van de
Staatssecretaris van Financiën om de tarieven op erven en schen-
ken omlaag te brengen en de vrijstellingen omhoog. Het tarief
voor partners en kinderen gaat omlaag naar 10% over de eerste
€ 125.000,- en 20% over het restant. Voor andere verkrijgers
verlaagt het tarief naar 30% over de eerste € 125.000,- en 40%
over het restant. De vrijstelling voor partners gaat omhoog naar
€ 600.000,- en voor kinderen naar € 19.000,-. Voor andere ver-
krijgers wordt deze verhoogd naar € 2.000,-. De geplande
datum van inwerkingtreding van het voorstel is 1 januari 2010.

11.4 Duitsland 

In deze paragraaf gaan wij in op de gevolgen voor de Vennoot-
schap volgens de Duitse fiscale regelgeving. Het Duitse Finanzamt
heeft aangekondigd een aantal wijzigingen door te voeren in
2009. De plannen zijn thans nog niet omgezet in gepubliceerde
wetsvoorstellen, derhalve is hier moeilijk op te anticiperen. Neder-
landse natuurlijke en rechtspersonen zijn in Duitsland niet onder-
worpen aan het betalen van belastingen.

11.4.1 Fiscale positie Vennootschap

Körperschaftsteuer

De eerder genoemde Duitse beleggingen van de Vennootschap
zullen onderworpen zijn aan de Duitse Körperschafsteuer voor
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de daarmee te realiseren opbrengsten na aftrek van met de ex-
ploitatie samenhangende kosten. Onder opbrengst wordt mede
verstaan een bate bij verkoop van een Object. 

Het actuele tarief voor de Duitse Körperschaftsteuer is 15%.
Dit wordt vermeerderd met een solidariteitstoeslag (Solidarität-
zuschlag), totaal wordt dan geheven 15,85%.

Met ingang van 2008 gelden nieuwe aftrekbeperkingen voor
interest (de zogenaamde Zinsschranke-regeling in combinatie
met de Thincap-regeling). Deze regelingen houden in dat een
onderneming die deel uitmaakt van een groep/concern de
rente slechts kan aftrekken voor het bedrag dat zij renteop-
brengsten heeft. Wanneer de rentelasten de rentebaten over-
treffen is dit negatieve saldo aftrekbaar voor maximaal 30%
van de EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation
and Amortisation: kort gezegd de winst vóór financiële baten
en lasten en vóór afschrijving). De aftrekbeperkingen zijn ech-
ter niet van toepassing wanneer het saldo van rentebaten en -
lasten de grens van € 1 miljoen per jaar niet overstijgt. Het is
niet voorzien dat deze grens gedurende de looptijd van de
Obligatielening wordt overstegen.

Gewerbesteuer

De Gewerbesteuer is een ondernemingsbelasting over de winst
die wordt geheven door gemeenten. De hoogte varieert van
14% tot 18%. Organisaties die zich zeer passief bezighouden
met Vermietung & Verpachtung (verhuur en verpachting) zijn vrij-
gesteld voor de Gewerbesteuer, omdat een dergelijke activiteit
niet als een onderneming wordt aangeduid. In beginsel is hier
sprake van bij de Vennootschap.

Umsatzsteuer

Afhankelijk van de situatie en de activiteiten in Duitsland kan er
een belastingplicht ontstaan voor de Duitse omzetbelasting, de
Umsatzsteuer. Bij verhuur van vastgoed kan onder voorwaarden
worden geopteerd voor belaste verhuur, waardoor een belasting-
plicht ontstaat. De voorbelasting is dan ook aftrekbaar.

Grunderwerbsteuer

Bij de aankoop van Duits onroerend goed is Duitse overdrachts-
belasting verschuldigd, de Grunderwerbsteuer (3,5% van de
Aankoopprijs).

11.5 Conclusie

Deze fiscale paragraaf geeft een algemeen overzicht van de be-
langrijkste fiscale aspecten voor de Vennootschap, de Obligatiele-
ning en de Obligatiehouders. De informatie is gebaseerd op de
fiscale wetgeving, jurisprudentie en beleidsregels, zoals op de

datum van het verschijnen van het Prospectus van kracht en met
de genoemde uitgangspunten onder paragraaf 11.1 “Structuur”.

D/NL Tax Consult /
European Tax & Law

Sonsbeekweg 38
6814 BD Arnhem
Tel. (+31) 026-4436590
Fax. (+31) 026-3701450 
Email. info@krabbetaxadvice.com 

11. FISCALE PARAGRAAF 51RIJNVAST VASTGOEDFONDSEN





12
Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de 

Directie van RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V.

Onderzoeksrapport

Opdracht en verantwoordelijkheden

Wij hebben de in hoofdstuk 8 van dit Prospectus opgenomen
prognose van RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V.  te Arnhem
voor de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2018 on-
derzocht. De prognose, met inbegrip van de veronderstellingen
waarop deze is gebaseerd, is opgesteld onder verantwoordelijk-
heid van het bestuur van RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V.
Het is onze verantwoordelijkheid een onderzoeksrapport inzake
de prognose te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder Standaard 3400, ‘Onderzoek
van toekomstgerichte financiële informatie’. De in dit kader
uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit,
het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de finan -
ciële gegevens en het vaststellen dat de veronderstellingen op
de juiste wijze zijn verwerkt.

Ons onderzoek betreffende de gegevens waarop de veronder-
stellingen zijn gebaseerd, kan als gevolg van de aard van dit
onderzoek, slechts resulteren in het geven van een conclusie
die een beperkte mate van zekerheid geeft. Ons onderzoek
betreffende de opstelling en de toelichting van de prognose
in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving resulteert in een
oordeel dat een redelijke mate van zekerheid geeft.

Conclusie en oordeel

Op grond van ons onderzoek van de gegevens waarop de ver-
onderstellingen zijn gebaseerd is ons niets gebleken op grond
waarvan wij zouden moeten concluderen dat de veronderstellin-
gen geen redelijke basis vormen voor de prognose. 

Naar ons oordeel is de prognose op een juiste wijze op basis
van de veronderstellingen opgesteld en toegelicht in overeen-
stemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving, waarbij tevens de van toepassing
zijnde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals
gehanteerd in de jaarrekening in aanmerking zijn genomen.

Overige aspecten

1. Realiseerbaarheid toekomstige uitkomsten

De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk afwijken van
de prognose, aangezien de veronderstelde gebeurtenissen
zich veelal niet op gelijke wijze zullen voordoen als hier is
aangenomen. De hieruit voortvloeiende afwijkingen kunnen
van materieel belang zijn.

2. Beperking in het gebruik (en verspreidingskring)

De prognose en ons onderzoeksrapport daarbij zijn opge-
steld voor dit Prospectus en zijn uitsluitend bedoeld voor
investeerders die geïnteresseerd zijn in de aankoop van
Obligaties in RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V.. te
Arnhem en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.

Arnhem, 18 december 2008

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V.
namens deze,

Drs. J.A.W. Huls RA

Mededeling van
de accountant
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13.1 Deelname

Geïnteresseerden die na het lezen van het Prospectus en alle
Bijlagen en onder uitdrukkelijke aanvaarding van het bepaalde
in het Prospectus, inclusief alle Bijlagen, besluiten om in te
schrijven op de Obligatielening dienen een volledig ingevuld en
ondertekend inschrijfformulier voorzien van bijlagen te retour-
neren. De inschrijfformulieren zijn opgenomen als Bijlage.

13.2 Inschrijving

De minimale deelname bedraagt 2 Obligaties van € 5.000,-
per stuk.

De inschrijving staat open vanaf het moment van uitbrengen
van het Prospectus en sluit zodra alle Obligaties zijn toegewe-
zen. Inschrijving geschiedt door het opsturen van een volledig
ingevuld inschrijfformulier en alle gevraagde bijlagen. Het in-
schrijfformulier stuurt u samen met een kopie van paspoort of
rijbewijs naar RijnVast B.V., antwoordnummer 1256, 6800VB
Arnhem, of aan het plaatsingskantoor via welke het Prospectus
is verspreid. Van rechtspersonen dient een recent origineel uit-
treksel uit het handelsregister te worden meegezonden plus
een kopie van het paspoort of rijbewijs van de persoon die de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd.

Doormiddel van ondertekening van het inschrijfformulier stemt
de Obligatiehouder er mee in dat zijn rechten onder de Obliga-
tielening worden uitgeoefend door de Stichting Obligatiehouders
RijnVast in de mate en op de wijze als nader bepaald in de Trust -
akte, Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de
inschrijver tevens kennis te hebben genomen van, en ingestemd
te hebben met, de Obligatievoorwaarden alsmede de bepalingen
van de Trustakte. 

Het inschrijfformulier is opgenomen als Bijlage 8 en 9, en is los
bijgevoegd bij het Prospectus.

13.3 Toewijzing en storting

Toewijzing van de Obligaties vindt plaats in volgorde van bin-
nenkomst en binnen 5 dagen na ontvangst van een volledig in-
gevuld inschrijfformulier, voorzien van alle gevraagde bijlagen. 

De Vennootschap behoudt zich expliciet het recht voor de
Obligatielening niet tot stand te laten komen indien dit naar
het uitsluitend oordeel van de Vennootschap in het belang van
de inschrijvers op Obligaties wordt geacht. Eventuele stortin-
gen in verband met inschrijvingen voor Obligaties worden on-
verwijld teruggestort op het bankrekeningnummer waarvan de
oorspronkelijke storting werd gedaan, onder vergoeding van
rente die over het betreffende bedrag op de kwaliteitsrekening
inzake derdengelden van de Notaris, zoals bedoeld in artikel 4
van de Obligatievoorwaarden, is ontvangen.

Na ontvangst van het inschrijfformulier is de procedure als volgt:

• De inschrijfformulieren worden behandeld in volgorde van
binnenkomst;

• Binnen 5 dagen na ontvangst van het Inschrijfformulier 
informeert de Vennootschap u schriftelijk over het aantal
toegekende Obligaties.

• Gelijktijdig met de toekenning van uw inschrijving verzoekt
de Vennootschap u via een stortingsverzoek om de Deelna-
mesom vermeerderd met de verschuldigde Emissiekosten ui-
terlijk op de Stortingsdatum te voldoen. Het verschuldigde
bedrag dient te worden overgemaakt op de kwaliteitsreke-
ning inzake derdengelden van het notariaat van AKD Prinsen
van Wijmen NV te Rotterdam. Bankrekening 65.98.83.414
Onder vermelding van uw naam en Obligatienummers.

• Uitsluitend girale betalingen kunnen worden geaccepteerd
door RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V..

• Binnen 2 weken na bijschrijving van de Deelnamesom teza-
men met de Emissiekosten op de kwaliteitsrekening van de
notaris ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Deelnemen
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13.4 Emissie en rentevergoeding

De Emissie van de Obligaties vindt plaats op de Aanvangsdatum
van de Obligatielening. De Aanvangsdatum is 1 januari 2009, of
zoveel eerder of later als de vennootschap bepaalt, doch uiterlijk
14 dagen na de Stortingsdatum.

Couponrente wordt vergoed vanaf de Stortingsdatum zoals
vermeld in het stortingsverzoek. 

Het resultaat van de Emissie zal vanaf 30 januari 2009 bekend
worden gemaakt op de website www.RijnVast.nl.

13.5 Vragen en advies

Indien u na het lezen van het Prospectus nog vragen heeft kunt
u contact opnemen met uw vermogensbeheerder, het emissie-
kantoor of RijnVast B.V..

RijnVast adviseert personen die deelname overwegen, en on-
voldoende kennis hebben van fiscale, financiële of juridische
onderwerpen zich door een deskundige te laten adviseren. 

Voor vragen en belangenbehartiging kunt u ook terecht bij de
Vastgoed Belang. Deze vereniging stelt zich ondermeer ten doel
de belangen te behartigen van alle beleggers die in collectieve
vastgoedconstructies participeren. Het adres van de website is
www.vastgoedbelang.nl. 
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Initiatiefnemer

RijnVast B.V.
Eusebiusbuitensingel 3, 6828 HS Arnhem
026-3523572

Uitgevende instelling en vastgoedeigenaar

RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V.
Eusebiusbuitensingel 3, 6828 HS Arnhem
026-3523572

Stichting/Trustee

Stichting Obligatiehouders RijnVast
Eusebiusbuitensingel 3, 6828 HS Arnhem
026-3523572

Notaris structurering en begeleiding emissie

AKD Prinsen van Wijmen N.V.
Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam

Juridisch adviseur Nederland

AKD Prinsen van Wijmen N.V.
Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam

Juridisch adviseur Duitsland

Anwaltskanzlei Strick
Siemensstraße 31, 47533 Kleve, Duitsland

Accountant

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V.
Meander 725, 6825 ME Arnhem

Belastingadviseurs Nederland

D/NL Tax Consult Belastingadviseurs B.V.
Sonsbeekweg 38 6814 BD,  Arnhem

Belastingadviseurs Duitsland

D/NL Tax Consult GmbH.
Helbingstrasse 104, 45128 Essen, Duitsland

Notaris Object Worringerstrasse, Düsseldorf

Notar Westerhoff & Dr. Braunfels
Königsallee 31, 40212 Düsseldorf, Duitsland

Notaris Object Wildauerplatz, Hückelhoven

Notar Helmut Neusser
Haagstrasse 5, 41836 Hückelhoven, Duitsland

Betrokken partijen
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De directie van RijnVast hecht groot belang aan een integere en
transparante bedrijfsvoering. Om dit te onderstrepen heeft RijnVast
zich als contribuant aangesloten bij de Stichting Transparantie
Vastgoedfondsen.

De STV wil een concrete bijdrage leveren aan de gewenste zelf -
regulering van beleggingsproposities van niet-beursgenoteerde
gesloten vastgoedbeleggingsinstellingen. Het bestuur van de
STV acht zich naar de letter en geest volledig onafhankelijk van
iedere belanghebbende van zulke belegginginstellingen. De STV
heeft een gedragscode opgesteld en standaarden gedefinieerd. 

De gedragscode beschrijft de normen en waarden die aanbieders
van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen bij hun
functioneren in acht dienen te nemen, in algemene zin en in het
bijzonder jegens haar (potentiële) Obligatiehouders. RijnVast on-
derschrijft de gedragscode en past deze zoveel mogelijk toe in de
bedrijfsvoering.

Ook heeft de STV standaarden opgesteld ten aanzien van de
informatieverstrekking in het prospectus van een door een
aanbieder te emitteren “gesloten” vastgoedbeleggingsfonds.
Contribuanten van de STV zijn verplicht deze standaarden te
volgen. Toepassing van deze standaarden geeft de (potentiële)
belegger het vertrouwen dat de informatievoorziening in het
prospectus transparant is. De STV toetst het prospectus tegen
de standaarden. De uitkomst van de toetsing wordt gepubli-
ceerd in het register van de STV dat op haar website door alle
belanghebbenden en het publiek geraadpleegd kan worden.
Het voor u liggende Prospectus is getoetst door de STV. 

Meer informatie over de STV kan worden gevonden op de
website www.StichtingTransparantieVastgoedfondsen.nl.

Toetsing Prospectus

De uitkomsten van de Toetsing door de Stichting Transparan-
tie Vastgoedfondsen zullen worden gepubliceerd op de web-
site van RijnVast: www.RijnVast.nl alsmede op de website
van de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen zelf,
www.stichtingtransparantievastgoedfondsen.nl.

Op verzoek kan een kopie van deze toetsing u eveneens kosteloos
worden toegezonden.

Stichting Transparantie
Vastgoedfondsen



BIJLAGE 1: DE LEESWIJZER60 RIJNVAST VASTGOEDFONDSEN

Het opnemen van een leeswijzer in het Prospectus is een voorwaarde van de STV die ge-

steld wordt aan contribuanten. De leeswijzer wordt bijgevoegd om de in het Prospectus

opgenomen informatie inzichtelijker en makkelijker toegankelijk te maken voor de (po-

tentiële) Obligatiehouder.

Deze leeswijzer beoogt niet volledig te zijn, en er kunnen geen rechten aan worden

ontleend. Iedere beslissing om in RijnVast Obligatiefonds Duitsland I te participeren

moet gebaseerd zijn op bestudering van het gehele Prospectus en is uiteindelijk de

verantwoordelijkheid van de (potentiële) Obligatiehouder zelf. 

ONDERWERP VINDPLAATS

Algemeen 

Emittent/beheerder heeft een gedragscode paragraaf 4.6
Brief van de toetsing door de STV hoofdstuk 15

Propositie 

Doel Paragraaf 8.3

Kenmerken investering 
Soort vastgoed en locatie Paragraaf 7.2 en 7.3
Looptijd Paragraaf 8.4

Financiële kenmerken 
De fondsinvestering Paragraaf 8.3
Taxatierapport Paragraaf 7.1
Aangekocht van verbonden partijen Paragraaf 7.2 en 7.3
Kenmerken van de financiering van het fonds Paragraaf 8.3
Kenmerken van het eigen vermogen van het fonds Paragraaf 8.3
Kostenstructuur Hoofdstuk 8
Vergoedingen initiatiefnemer/beheerder en verbonden partijen Paragraaf 8.10

Rendementen
Exploitatie prognose (uitgangspunten en berekening) Paragraaf 8.4
Exit scenario (uitgangspunten en berekening) Paragraaf 8.8
Het rendement (onderbouwing+gevoeligheidsanalyse) Paragraaf 8.9
Rendementsbepalende factoren (aannames) idem
Accountantsverklaring hoofdstuk 12

Bijlage 1: De Leeswijzer
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Overige informatie 
Resultaatverdeling en uitkeringen Paragraaf 8.9
Verslaglegging en jaarvergadering Hoofdstuk 9

Risico 

Risicofactoren Hoofdstuk 2
Lock-up risico voor de Obligatiehouder idem

De beleggingen/ontwikkeling 

De regionale/nationale (vastgoed)markt Hoofdstukken 5 en 6
De locale vastgoedmarkt Paragrafen 6.2 en 6.3
De vastgoedobjecten aangekocht, te ontwikkelen of nog aan te kopen Paragraven 7.2 en 7.3
De huurders/gebruikers (kenmerken huurcontracten) idem.

Juridische kenmerken 

Structuurschema (inclusief vermelding verbonden partijen) paragraaf 10.1
Toezicht op het fonds (corporate governance) idem
Toezicht AFM paragraaf 10.4

Fiscaliteit 

Belastingdruk hoofdstuk 11
Belastingaangifte paragraaf 11.3.2

De aanbieder/beheerder en de Partners 

Deskundigheid bestuurders paragraaf 4.1
Mandaat bestuurders en beheerders idem
Toezichthouders en hun verantwoordelijkheden paragraaf 10.1 
Trackrecord paragraaf 4.1
Klachten en geschillenregeling paragraaf 4.7

Emittent en Stichting

Akte van oprichting uitgevende instelling bijlage 3
Statuten Stichting bijlage 4
Trustakte bijlage 6

Deelname 
Verhandelbaarheid van de participaties / schuldpapieren paragraaf 10.2
Procedure hoofdstuk 13

Begrippenkader bijlage 2



Aankoopprijs

Het bedrag waarvoor een Object is aangekocht van de verkoper.

Aanvangsdatum

De datum waarop de Obligatielening aanvangt. Dit is 1 januari
2009 of zoveel eerder of later als de Vennootschap bepaalt,
doch uiterlijk 14 dagen na de eerste Stortingsdatum.

Aflossing

Het aflossen van de Obligatielening door terugbetaling van de
Nominale Waarde van de Obligaties aan de Obligatiehouders.

AFM

Autoriteit Financiële Markten

Banklening

De door de banken verstrekte hypothecaire geldleningen ter
medefinanciering van de vastgoedportefeuille. De Banklening
voor het Object in Düsseldorf is verstrekt door de FGH Bank te
Utrecht, Nederland. De Banklening ten behoeve van het Object
in Hückelhoven is verstrekt door de Kreissparkasse Heinsberg,
Duitsland.

Bijlage

Een Bijlage bij het Prospectus.

Break-even Scenario

Scenario waarbij wordt berekend voor welk bedrag de Objecten
verkocht dienen te worden, opdat de Vennootschap de Obligatie-
houders een bedrag kan terugbetalen waarmee de Obligatiehou-
ders gedurende de Looptijd hun Deelnamesom hebben
terugverdiend, maar geen rendement hebben gemaakt. 

Bruto Aanvangsrendement (BAR)

De Bruto Huuropbrengsten van het eerste exploitatiejaar (op
jaarbasis) uitgedrukt als percentage van de Aankoopprijs van
de Objecten. 

Bruto Huuropbrengsten 

Het totaal van de Huuropbrengsten bij volledige verhuur van de
Objecten. Deze is gelijk aan de Huuropbrengsten voor de volledig
verhuurde Eenheden, vermeerderd met voor de niet-verhuurde
Eenheden de markthuurwaarde van de leegstand en/of de huur-
waarde waarvoor huurgaranties zijn verstrekt. 

Couponrente

De vaste jaarlijkse vergoeding uitgedrukt als percentage van de
Nominale Waarde. Bij aanvang van de Obligatielening bedraagt
de Couponrente 7,5% en vanaf 1 januari 2014 8,0%. 
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Bijlage 2: Definities/Begrippenkader

De hierna weergegeven termen hebben in het Prospectus de erachter vermelde betekenis,

tenzij uit de context duidelijk anders blijkt. De definitie van woorden in enkelvoud omvat

ook de meervoudsvorm.

Begrippen waarvan de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV) voorschrijft dat

deze in een Prospectus gebruikt en gedefinieerd worden, zijn zoveel mogelijk letterlijk

overgenomen uit de “STV Standaarden”. Deze standaarden zijn in te zien op de website

van de STV. Zie voor meer informatie hoofdstuk 15. 

Door uniformiteit in het gebruik van begrippen tussen aanbieders worden proposities

van verschillende aanbieders beter vergelijkbaar voor potentiële Obligatiehouders.
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Deelnamesom

De totale Nominale Waarde van het aantal Obligaties dat een
Obligatiehouder bezit of waarop een potentiële Obligatiehouder
wil intekenen.

Directie

De statutair bestuurder(s) van de Vennootschap. Deze functie
wordt op Aanvangsdatum uitgeoefend door de Initiatiefnemer.

Eenheden

De separaat verhuurbare delen van een Object. Voorbeelden zijn
(niet limitatief); woningen, winkels, kantoren en parkeerplaatsen.

Einddatum

De datum waarop de Obligatielening wordt Afgelost. Dit is uiter-
lijk 31 december 2018 of eerder overeenkomstig artikel 8 van de
Obligatievoorwaarden.

Emissie

Uitgifte van de Obligatielening door Emittent aan de Obligatie-
houder op Aanvangsdatum. 

Emissiekosten

Een vergoeding die de Obligatiehouder ten tijde van de Emissie
dient te betalen als bijdrage in de kosten die een plaatsingskantoor
in rekening brengt. De vergoeding bedraagt 3% van de Emissie-
prijs.

Emissieprijs

De Emissieprijs per Obligatie, gelijk zijnde aan de Nominale
Waarde.

Emittent

De entiteit die de Obligatielening aanbiedt aan het publiek. In dit
geval is dat RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V., een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands
recht, statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het handels-
register onder nummer 09178218 en kantoorhoudende aan de
Eusebiusbuitensingel 3, 6828 HS te Arnhem.

Exploitatiekosten

Objectgerelateerde kosten die worden gemaakt om de Objecten
te exploiteren. Hieronder worden verstaan (niet limitatief): onder-
houdskosten voor het in stand houden van het vastgoed, voor
zover deze volgens de huurovereenkomsten niet ten laste van de
huurder komen, kosten van (uitbesteed) beheer, kosten van huis-
meester, kosten van verhuurklaar maken, bancaire kosten, object-
belastingen.

Exploitatieresultaat

De som van het Totaal van de Inkomsten minus het totaal van

de Exploitatiekosten en Fondskosten, na belastingen en voor af-
lossingen op lening(en), berekend op jaarbasis.

Fonds

Onder het Fonds wordt verstaan de entiteit die de Obligatielening
uitgeeft in dit geval is dat RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V.. 

Fondsinvestering

De Koopprijs (en gebudgetteerde verbouwingskosten) vermeerderd
met Kosten Koper, de Initiële Kosten en de Liquiditeitsreserve. 

Fondskosten

Kosten die worden gemaakt om het Fonds te exploiteren. Onder
de fondskosten worden onder meer, niet limitatief, verstaan de
kosten voor: accountant, administratief beheer, vergaderingen
met en informatieoverdracht aan de Obligatiehouders.

Frictieleegstand 

Periode tussen het einde van een huurcontract en het begin van
een opvolgend huurcontract waarin voor een (onderdeel van
een) Object geen Huuropbrengsten gerealiseerd worden.

Gelieerde Partij

Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die, direct of indi-
rect, ter zake van de Vennootschap, de Initiatiefnemer respec-
tievelijk de Directie, tenminste de helft van de bestuurders of
commissarissen kan benoemen of ontslaan en/of meer dan de
helft van de stemrechten in de algemene vergadering kan uit-
oefenen. En natuurlijke- en rechtspersonen die inherent risico
lopen in een belangenconflict te kunnen komen met het Fonds
en de Fondsbelangen.   

Gestort Kapitaal

Het door de Initiatiefnemer gestorte bedrag op de aandelen die
ze houdt in de Vennootschap. Bij aanvang van de Obligatielening
bedraagt dit € 18.000,- nominale waarden en € 142.000,- agio.

Hoofdsom

Totale waarde van de Obligatielening is € 2.100.000,- [zegge:
twee miljoen honderd duizend euro] 

Huuropbrengsten

Vergoeding voor het gebruiksrecht van een Eenheid, ontvangen
uit hoofde van een huurovereenkomst.

Initiatiefnemer

RijnVast B.V., een besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Arnhem,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
09167606 en kantoorhoudende aan de Eusebiusbuitensingel 3,
6828 HS te Arnhem. 
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Inkomsten, Overige

Overige inkomsten uit andere dan aan de Objecten gerelateerde
contracten.

Inkomsten, Totale

Het totaal van de Huuropbrengsten, rente inkomsten en Overige
Inkomsten.

Inschrijving

Het door een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon ingaan
op de uitnodiging van de Vennootschap tot inschrijving op
ten minste 2 of meer Obligaties en het daarmee door deze
persoon en/of rechtspersoon doen van een aanbod tot het
nemen van Obligaties onder aanvaarding van het bepaalde in
het Prospectus (daaronder begrepen de Trustakte en de Obli-
gatievoorwaarden) en onder gebruikmaking en aanvaarding
van (het bepaalde in) het inschrijfformulier.

Internal Rate of Return (IRR)

De interne rentevoet is het percentage waarbij de contante
waarde van de betalingen gelijk is aan het bedrag van de 
Nominale Waarde.

Intrinsieke Waarde

De waarde van het object op enig moment berekend door de
Bruto Huuropbrengsten te vermenigvuldigen met de Kapitalisatie-
factor. 

Kapitalisatiefactor

De Aankoopprijs gedeeld door de Bruto Huuropbrengsten. 
Bij verkoop worden de Huuropbrengsten genomen van het
eerstvolgende jaar na verkoop.

Koopprijs 

Tot de Koopprijs behoren onder meer: de Aankoopprijs (of bij
projectontwikkeling de directe en indirecte bouwkosten), be-
grote verbouwing- of renovatiekosten voor zover dat volgens
het taxatierapport leidt tot waardevermeerdering van de onder-
liggende Objecten, taxatiekosten, makelaarscourtage en niet
verrekenbare BTW op deze kosten.

Koopprijs v.o.n.

Koopprijs vrij op naam is gelijk aan de Koopprijs vermeerderd
met Kosten Koper.

Kosten, Initiële 

Initiële kosten zijn de eenmalige kosten voor het structureren
van het Fonds. Onder de Initiële Kosten wordt verstaan (niet
limitatief): financieringskosten, marketingkosten, selectie- en
acquisitiekosten, structureringsvergoeding en niet verreken-
bare BTW.

Kosten Koper (K.K.)

De wettelijke kosten, heffingen en belastingen verbonden aan de
koop en verwerving van een Object. Dit betreffen de notariële en
kadastrale kosten, de niet verrekenbare BTW over deze bedragen
en de overdrachtsbelasting. 

Kosten, totaal van de 

Het totaal van de Exploitatiekosten, Rentekosten en (eventuele)
overige kosten.

Leverage 

De verhouding tussen de Banklening en de totale Fondsinvestering,
ook genaamd de “hefboomwerking”. De Leverage kan het rende-
ment op het ingelegde vermogen versterken of verzwakken, afhan-
kelijk van de hoogte van de kosten van de lening(en) ten opzichte
van het Directe Rendement en Indirecte Rendement.

Liquiditeitsreserve 

Deze voorziening wordt aangehouden ter overbrugging van aan-
vangskosten en voor het opvangen van liquiditeitsspanningen.

Looptijd

De periode waarin de Obligaties uitstaan.

Nominale Waarde

De waarde van een Obligatie. In dit geval vijfduizend euro 
(€ 5.000,-).

Objecten

Het vastgoed dat de Vennootschap houdt, gelegen in Düsseldorf
en Hückelhoven waarvan een deel van de financiering wordt ge-
realiseerd door uitgifte van de Obligatielening zoals beschreven
in het Prospectus.

Obligatie

De niet-beursgenoteerde schuldtitel(s) op naam, met een 
Nominale Waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,-).

Obligatiehouder

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die door de Emittent
uitgegeven Obligaties houdt.

Obligatielening

De lening ter grootte van twee miljoen eenhonderdduizend
euro (€ 2.100.000,-), het totaalbedrag van de 420 uitstaande
Obligaties.

Obligatievoorwaarden

De voorwaarden die de Obligatielening beheersen en zijn opge-
nomen in Bijlage 2.
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Parallelle Schuld

Het eigen, exclusieve vorderingsrecht van de Stichting jegens de
Emittent tot nakoming door de Emittent van al haar verplichtingen
jegens de Obligatiehouders onder de Obligatielening.

Prospectus

Het onderhavige document en de daarvan integraal en onlos-
makelijk deel uitmakende Bijlagen.

Register

Het register van Obligatiehouders. Dit register wordt bijgehou-
den onder verantwoordelijkheid van de Vennootschap en bevat
onder meer de volgende gegevens per Obligatiehouder: naam,
adres en woonplaats, bankrekeningnummer, en de nummers
van de Obligaties.

Rendement, Direct (enkelvoudig)

De contante uitkering aan een Obligatiehouder in enig jaar,
gedeeld door de Deelnamesom, uitgedrukt in een percentage.
(Deze maatstaf houdt geen rekening met de tijdswaarde van
het geld, de Internal Rate of Return doet dit wel).

Rendement, Indirect

De Winstdelende Rente die contant wordt uitgekeerd aan de
Obligatiehouder bij Aflossing gedeeld door de Deelnamesom
gedeeld door de Looptijd uitgedrukt in een percentage. (Deze
maatstaf houdt geen rekening met de tijdswaarde van het geld,
de Internal Rate of Return doet dit wel).

Rendement, Totaal

De som van de aan de Obligatiehouder uitgekeerde Couponrente
en Winstdelende rente gedeeld door de Deelnamesom gedeeld
door de Looptijd uitgedrukt in een percentage. Het Totaal Rende-
ment is ook gelijk aan Direct Rendement en Indirect Rendement.

Rentedatum

De datum waarop de Rente telkenmale door de Emittent wordt
overgemaakt naar de rekening van de Obligatiehouder, en wel
uiterlijk op respectievelijk 31 maart, 30 juni, 30 september en 31
december van elk jaar gedurende de Looptijd. Voor de eerste
maal op 30 juni 2009.

Rentekosten 

De periodieke vergoeding voor Vreemd Vermogen en de een-
malige Winstdelende Rente op de Obligatielening.

Stichting

Stichting Obligatiehouders RijnVast, een stichting opgericht
naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Arnhem, kantoor-
houdende aan de Eusebiusbuitensingel 3, 6828 HS te Arnhem.
De stichting behartigt de belangen van de Obligatiehouders.

Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV)

De STV is een onafhankelijke stichting die een concrete bijdrage
wil leveren aan de zelfregulering van beleggingsproposities aan
particuliere beleggers door niet-beursgenoteerde vastgoedbeleg-
gingsinstellingen. RijnVast heeft zich als contribuant aangesloten
bij de STV. (www.stichtingtransparantievastgoedfondsen.nl)

Stortingsdatum

De datum waarop de kwaliteitsrekening inzake derdengelden
van de door de Emittent aan te wijzen notaris door een Obli-
gatiehouder gecrediteerd dient te zijn met de Deelnamesom
en verschuldigde Emissiekosten.

Total Expense Ratio 

Verhoudingsgetal waarin de gemiddelde Totale Kosten, exclusief
Rentekosten, gedeeld worden door de (gemiddelde) Intrinsieke
Waarde, berekend over de Looptijd en uitgedrukt in een percen-
tage. De Total Expense Ratio is een door de STV voorgeschreven
kengetal dat inzicht geeft in de kostenstructuur van het Fonds.

Trustakte

De notariële trustakte tussen de Stichting en de Emittent zoals
opgenomen in Bijlage 3.

Vennootschap

RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V., een besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Neder-
lands recht, statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 09178218, kantoorhoudende
te 6828 HS Arnhem, Eusebiusbuitensingel 3.

Verkoop

De verkoop van een of beide Objecten.

Verkoopprijs

Het bedrag waarvoor het Object wordt verkocht.

Verkoopresultaat, netto

De verkoopprijs van de Objecten dan wel, ingeval van gedeelte-
lijke verkoop, de verkoopprijs van het betreffende Object dan
wel de verkoopwaarde van de Objecten dan wel, ingeval van
gedeeltelijke herfinanciering, de verkoopwaarde van het betref-
fende Object,b) vermeerderd met de liquiditeitsreserve op het
einde van de looptijd van de Obligatielening, en c) verminderd
met (i) de terugbetaling van het vreemd vermogen aan externe
financiers (de restschuld aan het einde van de looptijd van de
Obligatielening), (ii) de verkoopkosten (waaronder mede begre-
pen de kosten in verband met de bepaling van de verkoop-
waarde van de Objecten dan wel het betreffende Object), (iii)
de Fondskosten tot en met het tijdstip van beëindiging van het
Fonds, (iv) de aflossing van de Obligatielening, (v) de verkoop-
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vergoeding (vi) de over de transactie verschuldigde belastingen
(waarbij inbegrepen de, eventueel latente, vennootschapsbelas-
ting over het verschil tussen de verkoopprijs en/of de verkoop-
waarde, de verkoopkosten, de verkoopvergoeding en de fiscale
boekwaarde op het moment van verkoop en/of herfinanciering
van de Objecten) en (vii) de terugbetaling van het Gestort Kapi-
taal aan de Initiatiefnemer.

Verkoopscenario’s

Analyse van het effect van de positieve (optimistisch) en nega-
tieve (defensief) afwijkingen in de aannames die zijn gebruikt
in de financiële prognoses (realistisch) met betrekking tot de
verkoop van de Objecten, de Aflossing en hoogte van de
Winstdelende Rente van de Obligatielening.

Verkoopvergoeding

De aan de Directie verschuldigde vergoeding ter zake van de
Verkoop, te betalen na voldoening van alle betalingsverplich-
tingen aan Obligatiehouders. Deze vergoeding bedraagt 2,5%
van de Verkoopprijs, of Verkoopwaarde.

Verkoopwaarde

De in het geval van herfinanciering, in plaats van verkoop, van
een Object door een onafhankelijk deskundige, zoals bijvoor-
beeld een taxateur, vastgestelde waarde van een Object. 

Vreemd Vermogen

Het totaal van de door de Vennootschap geleende bedragen,
waaronder in ieder geval worden verstaan de Bankleningen en
de Obligatielening.

Vrijstellingsregeling Wft

De Vrijstellingsregeling Wft van 15 november 2006/Nr. FM 2006-
02672 M Directie Financiële Markten, zoals geldend op de datum
van het Prospectus, alsmede eventuele toekomstige wijzigingen.

Wft

Wet op het financieel toezicht van 28 september 2006, houdende
regels met betrekking tot financiële markten en het toezicht
daarop, alsmede eventuele wijzigingen, zoals deze luidt op de
datum van het Prospectus.

Winstdelende Rente

Het evenredig aandeel van een Obligatie in 50% van het Netto
Verkoopresultaat (zonder maximum).



Oprichting

RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V.
Op zeventien januari tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr.
Leonardus Antonius Maria Teunissen, notaris te Arnhem: de
heer mr. Lambertus Johannes Maria van Gemert, werkzaam te
6814 CD Arnhem, Zijpendaalseweg 53-a, geboren te Nijmegen
op zes april negentienhonderd drieënzeventig, te dezen
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: RijnVast B.V., een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende te 6828 HS Arnhem
op het adres Eusebiusbuitensingel 3 (ingeschreven in het
handelsregister onder dossiernummer 09167606). 
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat RijnVast
B.V. bij dezen een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid opricht, welke wordt geregeerd door de
volgende 
Statuten. 

Artikel 1. Begripsbepalingen. 

In deze statuten wordt verstaan onder:
- Algemene Vergadering: 
het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de
aandeelhouders dan wel de bijeenkomst van aandeelhouders; 
- Directie: het bestuur van de Vennootschap;
- Dochtermaatschappij: 
een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van
haar Dochtermaatschappijen al dan niet krachtens
overeenkomst met andere stemgerechtigden alleen of samen
meer dan de helft van de stemrechten in de Algemene
Vergadering kunnen uitoefenen alsmede andere rechtspersonen
en vennootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a van
het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt;
- Groepsmaatschappij: 
een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap
in een economische eenheid organisatorisch verbonden is;
- Jaarrekening: 
de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op
deze stukken;
- Schriftelijk: 
bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander
gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en
elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de
identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden
vastgesteld;

- Uitkeerbare Reserves: 
het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat het
gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd
met de reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten
worden aangehouden, te boven gaat; 
- Vennootschap: 
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.
Artikel 2. Naam en zetel.

1. De Vennootschap is genaamd: RijnVast Obligatiefonds
Duitsland I B.V. 

2. Zij is gevestigd te Arnhem. 
Artikel 3. Doel. 

De Vennootschap heeft ten doel: 
a. het beleggen van vermogen in registergoederen in het
algemeen en onroerende zaken en op onroerende zaken
gevestigde rechten in het bijzonder, het kopen, verkopen,
vervreemden, exploiteren, beheren en administreren van
registergoederen in het algemeen en onroerende zaken en op
onroerende zaken gevestigde rechten in het bijzonder, alsook
het aangaan en verstrekken van met het voorgaande
verbandhoudende geldleningen en zekerheden; 
b. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met,
het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij,
het voeren van beheer en van de directie over en het geven van
adviezen aan andere vennootschappen en ondernemingen; 
c. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid
voor verplichtingen van Groepsmaatschappijen en derden; en
d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.

1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt 
negentigduizend euro (€ 90.000,00), verdeeld in
negentigduizend (90.000) gewone aandelen, elk nominaal
groot een euro (€ 1,00). 
2. De Vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte
van certificaten van aandelen in haar kapitaal. 
3. De bevoegdheid tot toekenning van stemrecht aan
vruchtgebruikers of pandhouders van aandelen is uitgesloten. 
4. Tenzij de wet anders bepaalt mag/mogen de Vennootschap
en/of haar Dochtermaatschappijen zekerheid stellen, een
koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich
hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden met
het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen
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of certificaten daarvan in het kapitaal van de Vennootschap. 
5. Mits aan de wettelijke vereisten wordt voldaan mag de
Vennootschap leningen met het oog op het nemen of verkrijgen
van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan
verstrekken.
Artikel 5. Emissie. 

De uitgifte van nog niet geplaatste aandelen geschiedt
krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door
de Algemene Vergadering. 
Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe
bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde
notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn. 
Artikel 6. Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

1. De Vennootschap is, met inachtneming van de wettelijke
bepalingen, bevoegd volgestorte aandelen in haar eigen
kapitaal onder bezwarende titel te verwerven. De rechten
verbonden aan aandelen die de Vennootschap zelf houdt
kunnen door de Vennootschap niet worden uitgeoefend.
2. Verwerving en vervreemding van eigen aandelen door de
Vennootschap geschieden krachtens besluit van en op de
voorwaarden vast te stellen door de Algemene Vergadering.
3. Op vervreemding van eigen aandelen door de Vennootschap
is het bepaalde in de blokkeringsregeling opgenomen in deze
statuten van toepassing.
Artikel 7. Register van aandeelhouders. 

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd. 
Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. 
2. De Directie houdt ten kantore van de Vennootschap een
register waarin de namen en de adressen van alle
aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum
waarop de aandelen zijn verkregen, de nummers van de
aandelen, de datum van erkenning of betekening alsmede het
op ieder aandeel gestorte bedrag en, voor zover van toepassing,
de overige gegevens bedoeld in artikel 2:194 Burgerlijk
Wetboek. Iedere aandeelhouder is verplicht schriftelijk aan de
Directie zijn adres op te geven.
3. Iedere aantekening in het register wordt door een directeur
getekend; het register wordt regelmatig bijgehouden. 
Artikel 8. Levering van aandelen en beperkte rechten op 

aandelen. 

Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt
recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van
een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de
betrokkenen partij zijn. 
Artikel 9. Blokkeringsregeling. 

1. Overdracht van aandelen - geen enkele uitgezonderd - is
slechts mogelijk nadat daartoe goedkeuring is verkregen van de
Algemene Vergadering. 
2. De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden
nadat de goedkeuring is verleend dan wel geacht wordt te zijn
verleend. 

3. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend: 
a. indien niet binnen een maand op het daartoe strekkend
verzoek is beslist; of 
b. indien in het besluit waarbij de goedkeuring wordt
geweigerd, niet de naam/namen van één of meer gegadigde(n)
wordt/worden opgegeven, die bereid is/zijn al de aandelen,
waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen
contante betaling te kopen. 
4. Indien de verzoeker de in het vorige lid sub b. bedoelde
gegadigde(n) aanvaardt en partijen het niet eens kunnen
worden over de voor het aandeel of de aandelen te betalen
prijs, wordt deze prijs desverlangd vastgesteld door een
deskundige, aan te wijzen door partijen in onderling overleg, of
bij gebreke van overeenstemming hierover, op verzoek van de
meest gerede partij aan te wijzen door de voorzitter van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken in welker handelsregister
de Vennootschap is ingeschreven.
Tenzij partijen anders overeenkomen is deze deskundige een
deskundige als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. De
kosten van de prijsvaststelling komen voor rekening van de
Vennootschap.
5. De gegadigden hebben te allen tijde het recht zich terug te
trekken mits zulks geschiedt binnen veertien dagen, nadat hun
het resultaat van de prijsvaststelling als bedoeld in het vorige lid
is medegedeeld. Indien tengevolge hiervan niet alle aandelen
worden gekocht:
a. omdat alle gegadigden zich hebben teruggetrokken; of
b. omdat de overige gegadigden zich niet binnen zes weken na
de hiervoor bedoelde mededeling bereid hebben verklaard de
vrijgekomen aandelen over te nemen met inachtneming van de
door de algemene vergadering aangegeven maatstaf voor
toewijzing, is de verzoeker vrij in de overdracht van alle
aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had,
mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat dit is
komen vast te staan. 
6. De verzoeker heeft te allen tijde het recht zich terug te
trekken doch uiterlijk tot een maand nadat hem definitief
bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen, waarop het
verzoek om goedkeuring betrekking had, kan verkopen en
tegen welke prijs.
7. De Vennootschap kan ingevolge het in dit artikel bepaalde
slechts gegadigde zijn met instemming van de verzoeker. 
Artikel 10. Directie. 

1. De Vennootschap heeft een Directie bestaande uit één of
meer personen. 
Zowel een natuurlijke als rechtspersoon kan directeur zijn. 
2. De Algemene Vergadering stelt het aantal directeuren vast. 
3. De Algemene Vergadering benoemt de directeuren en is te
allen tijde bevoegd iedere directeur te schorsen of te ontslaan. 
Besluiten tot ontslag van een directeur kunnen slechts worden
genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van
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de geldige stemmen, mits deze meerderheid ten minste de helft
van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.
Ingeval het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, kan geen
tweede vergadering als bedoeld in lid 3 van artikel 2:230
Burgerlijk Wetboek worden gehouden. 
4. Indien, ingeval van schorsing van een directeur, de Algemene
Vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft
besloten, eindigt de schorsing. 
5. Een directeur wordt in de Algemene Vergadering waarin zijn
schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid
gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een
raadsman te doen bijstaan. 
6. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere
arbeidsvoorwaarden van ieder van de directeuren vast. 
Deze beloning kan bestaan uit een vast bedrag en/of een
variabel bedrag afhankelijk van de winst of anderszins, al naar
gelang de Algemene Vergadering zal besluiten. 
Artikel 11. Taak en bevoegdheden. 

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de
Directie belast met het besturen van de Vennootschap. 
2. Zo de Directie uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene
Vergadering één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij
één van hen benoemen tot financieel directeur of tot algemeen
directeur. 
3. De Directie vergadert zo dikwijls een of meer van haar leden
dit nodig acht.
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te
behandelen punten - door de directeur van wie het initiatief tot
de vergadering uitgaat, met inachtneming van een
oproepingstermijn van ten minste acht dagen. De directeuren
kunnen zich door een ander lid van de Directie bij schriftelijke
volmacht doen vertegenwoordigen. Directievergaderingen
kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of
videoconferenties, of door middel van enig ander
communicatiemiddel, mits elke deelnemende directeur door alle
anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke
vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland. 
4. De Directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits
dit Schriftelijk geschiedt, alle directeuren in het te nemen besluit
gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van
besluitvorming verzet. 
5. De Directie besluit, zowel in als buiten vergadering, met
volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde
directeuren. 
Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de
Directie doorslaggevend; is er geen voorzitter van de Directie
aangewezen, dan beslist de Algemene Vergadering. 
6. Directievergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter
van de Directie. Is geen voorzitter van de Directie aangewezen
of is de voorzitter van de Directie afwezig, dan wijst de
vergadering zelf haar voorzitter aan.

Tot die tijd is de oudst ter vergadering aanwezige directeur met
de leiding van de vergadering belast. De voorzitter van de
vergadering wijst een van de aanwezige directeuren, of zo die
tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe
uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering
verhandelde te houden. De notulen worden getekend door de
voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering. 
7. Het door de voorzitter van de directievergadering
uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming,
alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift
vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een
genomen besluit, is beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de
voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist,
dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes
geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
oorspronkelijke stemming. 
8. Alle notulen van de Directievergaderingen alsmede alle
Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een
notulenregister. 
9. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van de Directie
wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het
besluit is vervat door één lid van de Directie voldoende en vormt
dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit. 
10. Indien er meer dan één directeur is, kan de Directie een
reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern
betreffende, worden geregeld. 
Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde
in deze statuten. 
Voorts kunnen de directeuren al dan niet bij reglement hun
werkzaamheden onderling verdelen. 
De Algemene Vergadering kan bepalen dat deze regels en
taakverdeling op schrift moeten worden vastgelegd en kan deze
regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen. 
11. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van de
Directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten
dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan de
Directie te worden meegedeeld. 
12. De Directie behoeft de goedkeuring van de Algemene
Vergadering voor besluiten strekkende tot het sluiten -
overdragen (in genot) daaronder begrepen - van het bedrijf van
de Vennootschap of van een belangrijke deelneming van de
Vennootschap. 
13. Het ontbreken van de ingevolge de leden 11 en 12 van dit
artikel vereiste goedkeuring tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie of
dedirecteuren niet aan. 
14. De Directie is verplicht de aanwijzingen van de Algemene
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Vergadering op te volgen omtrent de algemene lijnen van het te
volgen financiële, sociale en economische beleid en van het
personeelsbeleid in de Vennootschap. 
15. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer
directeuren is (zijn) de overblijvende directeur(en) met het
gehele bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle
directeuren of van de enige directeur wordt de Vennootschap
tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de
Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen. 
16. De leden van de Directie zijn, tenzij de Algemene
Vergadering anders beslist, verplicht de Algemene Vergadering
bij te wonen. Zij hebben in de Algemene Vergadering een
adviserende stem. 
Artikel 12. Vertegenwoordiging. 

1. De Directie alsmede iedere directeur vertegenwoordigt de
Vennootschap. 
2. Indien een directeur een belang heeft strijdig met dat van de
Vennootschap, zal zowel de Directie als iedere directeur de
Vennootschap - onverminderd het in deze statuten bepaalde -
niettemin kunnen vertegenwoordigen.
Artikel 13. Algemene Vergaderingen. 

1. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering
gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar. 
2. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de statutaire
plaats van vestiging van de Vennootschap. 
In een Algemene Vergadering, gehouden in een andere plaats
kunnen geldige besluiten eveneens worden genomen indien het
gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. 
De bijeenroeping van Algemene Vergaderingen geschiedt
Schriftelijk door of namens de Directie, zulks op een termijn van
ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van
de vergadering niet meegerekend. 
3. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften
voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter
inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn
genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden
genomen mits in de betreffende vergadering het gehele
geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
Artikel 14. 

1. De Algemene Vergadering voorziet zelf in haar leiding. 
2. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. 
3. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte geldige stemmen. 
4. Voor aandelen toebehorend aan de Vennootschap en/of
Dochtervennootschappen kan het aan die aandelen verbonden
stemrecht niet worden uitgeoefend; zij tellen niet mee voor de
berekening van een meerderheid of quorum. 
5. De Directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De 
aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter
inzage van de aandeelhouders. 

Aan iedere aandeelhouder wordt desgevraagd afschrift of
uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste
de kostprijs. 
Artikel 15. 

Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in Algemene
Vergaderingen ook Schriftelijk worden genomen, mits met
algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde
aandeelhouders. 
Artikel 16. Boekjaar, Jaarrekening en winstverdeling. 

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het
kalenderjaar. 
2. De Directie sluit per de laatste dag van elk boekjaar de
boeken van de Vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf
maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten
hoogste zes maanden door de Algemene Vergadering op grond
van bijzondere omstandigheden - de Jaarrekening op en legt
binnen deze termijn deze stukken voor aandeelhouders ter
inzage ten kantore van de Vennootschap. Binnen deze termijn
legt de Directie ook het jaarverslag over. De Jaarrekening wordt
ondertekend door alle directeuren; indien enige ondertekening
ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden,
melding gemaakt op de Jaarrekening. 
3. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte
Jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens lid 1 van artikel
2:392 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de
oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun
behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. 
De aandeelhouders kunnen deze stukken aldaar inzien en er
kosteloos een afschrift van verkrijgen. 
4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het
jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk
Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien
artikel 2:396 lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk
Wetboek voor de Vennootschap geldt. 
5. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. De
Algemene Vergadering kan volledige of beperkte décharge
verlenen aan de directeuren voor het gevoerde beheer. 
6. De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit
artikel bedoelde stukken en gegevens, indien en voor zover en
op de wijze zoals de artikelen 2:394 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven. 
Artikel 17. 

1. De uitkeerbare winst staat ter vrije beschikking van de
Algemene Vergadering voor uitkering van dividend, reservering
of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de
Vennootschap als die vergadering zal besluiten. 
2. De Vennootschap kan aan aandeelhouders en andere
gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts
uitkeringen doen tot ten hoogste het bedrag van de Uitkeerbare
Reserves. 
Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die
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de Vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede. 
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de
Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 
4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse
uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van
de Vennootschap. Ook de Directie kan besluiten tot uitkering
van interim-dividend. 
Artikel 18. Ontbinding en vereffening. 

1. Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de
vereffening door de Directie tenzij de Algemene Vergadering
anders beslist. 
2. De Algemene Vergadering stelt de beloning van de
vereffenaars vast. 
3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel
mogelijk van kracht.
4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de
Vennootschap van haar vermogen overblijft wordt allereerst op
de aandelen terugbetaald hetgeen daarop gestort is. Hetgeen
daarna van het vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan de
aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. Op
aandelen die de Vennootschap zelf houdt kan geen liquidatie-
uitkering aan de Vennootschap zelf plaatshebben. 
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden
en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap
gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door
de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding is
aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de
Algemene Vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de
vereffenaars. 
Artikel 19. Overgangsbepaling. 

Het eerste boekjaar van de Vennootschap loopt tot en met
eenendertig december tweeduizend acht. Dit artikel vervalt
nadat het eerste boekjaar is geëindigd. 
Volmacht. 
Van de volmacht op de comparant blijkt uit één onderhandse
akte, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht
(bijlage). 
Slotverklaring. 

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte: 
a. in het kapitaal van de Vennootschap wordt deelgenomen
door de oprichtster voor achttienduizend (18.000) gewone
aandelen, genummerd 1 tot en met 18.000; derhalve bedraagt
het geplaatste kapitaal achttienduizend euro (€ 18.000,00); 
b. alle geplaatste aandelen zijn à pari in geld volgestort; storting
in vreemd geld is toegestaan; 
c. voor de eerste maal wordt de oprichtster tot directeur van de
Vennootschap benoemd; 
d. de verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 2:179
Burgerlijk Wetboek is verleend blijkens een aan deze akte
gehechte Ministeriële verklaring, de dato negen januari
tweeduizend acht (bijlage); door het Ministerie van Justitie is

aan de Vennootschap het nummer B.V. 1474260 toegekend; 
e. de verklaring als bedoeld in artikel 2:203a Burgerlijk Wetboek
is aan deze akte gehecht (bijlage). 
De Vennootschap aanvaardt de stortingen vermeld in deze
verklaring voor het geval het een verklaring als bedoeld in lid 1
sub b van artikel 2:203a Burgerlijk Wetboek betreft. 
Slot. 
De comparant is mij, notaris, bekend. 
Deze akte is verleden te Arnhem op de datum aan het begin
van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan
de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft
verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen
en met beperkte voorlezing in te stemmen. 
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de
comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend. 
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
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OPRICHTING STICHTING OBLIGATIEHOUDERS RIJNVAST

Heden, negen december twee duizend acht, verscheen voor mij,
mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris met plaats
van vestiging Amsterdam:
mr. Bas Olaf Oerlemans, werkzaam ten kantore van AKD Prinsen
Van Wijmen N.V. op haar vestiging Orlyplein 10, 1043 DP
Amsterdam, geboren te Leidschendam op drie februari
negentienhonderd tachtig, te dezen handelend als schriftelijk
gevolmachtigde van en als zodanig vertegenwoordigende:
RijnVast B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair
gevestigd te Arnhem, met adres Eusebiusbuitensingel 3, 6828
HS Arnhem, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
09167606 (de ‘Oprichter’).
Van de volmacht op de comparant blijkt uit een document dat
aan deze akte is gehecht.
De comparant heeft verklaard dat de Oprichter bij deze een
stichting opricht met de navolgende statuten.
STATUTEN

NAAM EN ZETEL

ARTIKEL 1

1.1 De stichting draagt de naam Stichting Obligatiehouders
RijnVast.

1.2 De stichting heeft haar zetel te Arnhem.
DOEL

ARTIKEL 2

De stichting heeft ten doel:
a. het verkrijgen, vestigen, beheren en uitwinnen van

zekerheidsrechten ten behoeve van houders van één of
meer door RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V., een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te
Arnhem, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 09178218 (de ‘Vennootschap’) uitgegeven niet-
beursgenoteerde schuldtitels op naam (de
‘Obligatiehouders’);

b. het behartigen van de gezamenlijke belangen van de
Obligatiehouders en het optreden als lasthebber van de
gezamenlijke Obligatiehouders, alsmede het verrichten
van al hetgeen daarmede verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn.
GELDMIDDELEN

ARTIKEL 3

De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door:
a. door de Vennootschap te vergoeden bedragen;
b. andere geldmiddelen die ten titel van bewaring voor de

Obligatiehouders worden gehouden, en dienen ter
verwezenlijking van het doel van de stichting; alsmede

c. alle andere wettelijke geldmiddelen.
BESTUUR: SAMENSTELLING, BENOEMING, DEFUNGEREN

ARTIKEL 4

4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het
bestuur vast te stellen aantal van één of meer
bestuurders. Ook een rechtspersoon kan bestuurder zijn.

4.2 Bestuurders worden benoemd door het bestuur.
4.3 Indien alle bestuurders komen te ontbreken en niet in de

opvolging is voorzien, geschiedt de benoeming door de
rechtbank te Arnhem op verzoek van een
belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid om de
president van die rechtbank om een voorlopige
voorziening te verzoeken.

4.4 Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden, danwel indien het een

bestuurslid rechtspersoon betreft, op het tijdstip
van ontbinding van die rechtspersoon;

b. door zijn vrijwillig aftreden;
c. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance

van betaling aanvraagt of toepassing van de
schuldsaneringsregeling verzoekt;

d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een
rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn
lichamelijke of geestelijke toestand een bewind
over één of meer van zijn goederen wordt
ingesteld;

e. door zijn ontslag verleend door het bestuur;
f. door zijn ontslag verleend door de

Obligatiehouders bij een Gekwalificeerd Besluit als
gedefinieerd in artikel 17 van de
obligatievoorwaarden van de Vennootschap (de
‘Obligatievoorwaarden’) voorts met inachtneming
van het overige in de artikelen 16 en 17 van de
Obligatievoorwaarden en artikel 9 en 11 van de
trustakte van de Vennootschap (de ‘Trustakte’).
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Een afschrift van de Obligatievoorwaarden en de
Trustakte liggen te allen tijde ter inzage voor de
Obligatiehouders ten kantore van de
Vennootschap en de stichting;

g. door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de
gevallen in de wet voorzien.

BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

ARTIKEL 5

5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
5.2 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan

van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van onroerende zaken en andere
registergoederen, en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een
schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging
van de stichting ter zake van deze handelingen.

BESTUUR: ORGANISATIE MEERHOOFDIG BESTUUR

ARTIKEL 6

6.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een
bestuurder zulks wenselijk oordeelt. 

6.2 De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt
schriftelijk onder opgave van de te behandelen
onderwerpen op een termijn van ten minste zeven
dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is
geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij
de bijeenroeping werden vermeld, dan wel de
bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven
dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de
vergadering voltallig is en geen van de bestuurders zich
alsdan tegen besluitvorming verzet. Onder schriftelijk
wordt in deze statuten verstaan bij brief, telefax of email
of bij boodschap die via een ander gangbaar
communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift
kan worden ontvangen, mits de identiteit van de
verzender met afdoende zekerheid kan worden
vastgesteld.

6.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te
bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. 

6.4 Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders
alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige
bestuurders worden toegelaten. Een bestuurder kan zich
door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd
medebestuurder ter vergadering doen
vertegenwoordigen. Een bestuurder kan ten hoogste één
medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen. 

6.5 Het bestuur van de stichting benoemt uit zijn midden de
voorzitter van de bestuursvergadering.

6.6 Iedere bestuurder heeft één stem. 
6.7 Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid

van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende de
volstrekte meerderheid van het aantal in functie zijnde
bestuurders. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht. 

6.8 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter
vergadering aanwezig bestuurder schriftelijke stemming
verlangt, in welk geval gestemd wordt door middel van
ongetekende stembriefjes. 

6.9 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij
diens afwezigheid een andere bestuurder. 

6.10 Van het verhandelde in de vergadering worden door een
daartoe door de voorzitter van de vergadering
aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in
dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
notulist ondertekend. 

6.11 Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering
besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid
worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij allen
schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze
van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan
genomen zodra de vereiste meerderheid van alle
bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel heeft
verklaard. 

6.12 Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door
het bestuur een relaas opgemaakt dat tezamen met de in
artikel 6.11 bedoelde stukken bij de notulen wordt
gevoegd.

BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 7

7.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe
aan iedere bestuurder afzonderlijk.

7.2 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht
aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die
volmacht te vertegenwoordigen.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

ARTIKEL 8

8.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het
kalenderjaar.

8.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van
de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden
van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren,
dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
stichting kunnen worden gekend.

8.3 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar een balans en een staat van
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baten en lasten van de stichting te maken en op papier te
stellen.

8.4 Het bestuur kan alvorens tot vaststelling van de in artikel
8.3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen
onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen
accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag
uit.

8.5 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden
bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren,
onverminderd het in artikel 8.6 bepaalde.

8.6 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens,
uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van
baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager
worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens
en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd
beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen
worden gemaakt.

STATUTENWIJZIGING. FUSIE. SPLITSING

ARTIKEL 9

9.1 Het bestuur is bevoegd een besluit te nemen om de
statuten te wijzigen en tot juridische fusie of splitsing te
besluiten.

9.2 Een besluit tot statutenwijziging, fusie of splitsing treedt
eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere
bestuurder bevoegd.

ONTBINDING

ARTIKEL 10

10.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Na
ontbinding en vereffening van de Vennootschap zal de
stichting eveneens worden ontbonden.

10.2 Een eventueel batig liquidatiesaldo zal toekomen aan de
Vennootschap, tenzij de Vennootschap reeds ontbonden
en vereffend is in welk geval het bestuur de bestemming
zal bepalen van het batige liquidatiesaldo.

10.3 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door het
bestuur. Het bestuur zal als vereffenaar optreden.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze
statuten zoveel mogelijk van kracht.

10.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en
bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij
de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de
door de vereffenaar aangewezen persoon.

10.5 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel
2.1 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

SLOTVERKLARINGEN

Tenslotte verklaarde de comparant:
a. Voor de eerste maal wordt:

- Joannes Christoffel Bloemers wonende te

Beekhuizenseweg 83, 6881 AG Velp, geboren te
Rotterdam op 29 juni 1944 tot Voorzitter van de
stichting benoemd; en

- Evert Pieter Jacobus Wasch wonende te
Groesbeekseweg 6, 6524 DA Nijmegen, geboren te
Alkmaar op 2 maart 1947 tot Secretaris van de stichting
benoemd.

b. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op
éénendertig december tweeduizend negen.

c. Het eerste adres van de stichting is adres
Eusebiusbuitensingel 3, 6828 HS Arnhem.

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Amsterdam, op de
datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris,
aan de comparant mededeling gedaan van de zakelijke inhoud
van de akte en daarop een toelichting gegeven en daarbij
tevens gewezen op de gevolgen die voor de partijen of voor een
van hen uit de inhoud van de akte voortvloeien.
De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de
akte kennis te hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de
gelegenheid te zijn gesteld, daarmee in te stemmen en op
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de
comparant en mij, notaris, ondertekend.



Obligatievoorwaarden

RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V.

Op 17 december 2008 (17-12-2008) is een trustakte verleden
(de “Trustakte”) waarin de bepalingen zijn vastgelegd waaron-
der Stichting Obligatiehouders RijnVast (de “Stichting”) in ver-
band met de uitgifte van de obligatielening groot twee miljoen
honderdduizend euro (€2.100.000,-) (het totaalbedrag van de
maximaal vierhonderdtwintig (420) uitstaande obligaties) (de
“Obligatielening”), door RijnVast Obligatiefonds Duitsland I
B.V. (de “Emittent”), zal optreden voor en ten behoeve van de
houders van de obligaties (de “Obligatiehouders”). 

De Obligatiehouders dienen de bepalingen zoals uiteengezet in
deze obligatievoorwaarden (de “Obligatievoorwaarden”) te
lezen in samenhang met de voorwaarden in de Trustakte. Door
inschrijving op de Obligaties aanvaardt de inschrijver expliciet, on-
voorwaardelijk en onherroepelijk deze Obligatievoorwaarden, als-
mede de daarmee samenhangende bepalingen in de Trustakte.

De Obligatiehouder verklaart kennis genomen te hebben van de
bepalingen in de Trustakte. De rechten van de Obligatiehouder
zijn nader bepaald in de Trustakte. In het bijzonder stemt de Obli-
gatiehouder er mee in dat zijn rechten onder de Obligatielening
worden uitgeoefend door de Stichting in de mate en op de wijze
als nader bepaald in de Trustakte. De uitoefening door en positie
van de Stichting is een eigenschap van de (vorderings)rechten van
de Obligatiehouder onder de Obligatielening, bij wijze van be-
wind, en berust niet op vertegenwoordiging, volmacht of (over-
eenkomst tot) lastgeving. De Stichting zal de rechten uitoefenen
ten behoeve van de Obligatiehouder zoals nader bepaald in de
Trustakte.

Termen met hoofdletters die niet in deze Obligatievoorwaarden
worden gedefinieerd, zullen de betekenis hebben die daaraan in
de Trustakte wordt toegekend en vice versa.

1. Obligaties 

1.1. De Emittent geeft de Obligaties uit aan de Obligatiehou-
ders overeenkomstig de in deze Obligatievoorwaarden
beschreven voorwaarden. De Obligatiehouders verklaren
door ondertekening van het inschrijfformulier kennis te
hebben genomen van, en ingestemd te hebben met,
deze Obligatievoorwaarden, alsmede de bepalingen van
de Trustakte en zijn daaraan gebonden. 

1.2. De Obligatielening is groot maximaal twee miljoen hon-
derdduizend euro (€2.100.000,-) en bestaat uit maxi-
maal vierhonderdtwintig (420) niet-beursgenoteerde
obligaties op naam, die niet converteerbaar in aandelen
zijn (de “Obligaties”). De Obligaties zijn doorlopend ge-
nummerd vanaf 1 tot en met 420.

1.3. De nominale waarde van een Obligatie bedraagt vijfdui-
zend euro (€ 5.000,-) (de “Nominale Waarde”) exclusief
3% emissiekosten. De prijs van een Obligatie inclusief
emissiekosten bedraagt vijfduizend honderdvijftig euro
(€ 5.150,-).

1.4. Een Obligatiehouder dient te allen tijde houder van ten
minste twee Obligaties te zijn. 

1.5. De inschrijvingsperiode in verband met de uitgifte van de
Obligatielening eindigt op het moment dat de inschrij-
ving voor de uitgifte van de Obligaties voltekend is of op
een andere door de Emittent te bepalen datum. De
Emittent behoudt zich expliciet het recht voor de in-
schrijvingsperiode te verkorten of te verlengen indien het
aantal inschrijvingen hiertoe aanleiding geeft. 

1.6. De Emittent behoudt zich expliciet het recht voor zonder
opgaaf van redenen een inschrijving te weigeren dan
wel niet te effectueren. Eventuele stortingen in verband
met inschrijvingen voor Obligaties die worden geweigerd
of niet geëffectueerd zullen worden gestorneerd op het
bankrekeningnummer waarvan de oorspronkelijke stor-
ting werd gedaan.

1.7. De Emittent behoudt zich expliciet het recht voor de Obli-
gatielening niet tot stand te laten komen indien dit naar
het uitsluitend oordeel van de Emittent  in het belang van
de inschrijvers op Obligaties wordt geacht. Eventuele stor-
tingen in verband met inschrijvingen voor Obligaties wor-
den onverwijld teruggestort op het bankrekeningnummer
waarvan de oorspronkelijke storting werd gedaan, onder
vergoeding van rente die over het betreffende bedrag op
de kwaliteitsrekening inzake derdengelden van de Notaris,
zoals bedoeld in artikel 4, is ontvangen. 

1.8. Toewijzing van de Obligaties vindt plaats in de volgorde
van ontvangst van volledig ingevulde en ondertekende
inschrijfformulieren voor inschrijving van Obligaties.
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1.9. De uitgifte van Obligaties geschiedt door inschrijving in
het register van Obligatiehouders, dat wordt gehouden
door de Emittent overeenkomstig het bepaalde in artikel
5 van deze Obligatievoorwaarden (het “Register”). De
Emittent verstrekt aan de Obligatiehouder een afschrift
van zijn inschrijving in het Register, welk afschrift is on-
dertekend door de Emittent en de Stichting. Van de
Obligaties worden geen bewijzen afgegeven. 

1.10. De looptijd van de Obligaties bedraagt maximaal tien (10)
jaar, voor alle Obligaties te rekenen vanaf de datum waarop
de Obligatielening aanvangt, te weten 1 januari 2009 of zo-
veel eerder of later als de Vennootschap bepaalt, doch uiter-
lijk 14 dagen te rekenen vanaf de eerste stortingsdatum van
de gelden in verband met de inschrijving op Obligaties zoals
bedoeld in artikel 4 van deze Obligatievoorwaarden (de
“Aanvangsdatum”), met dien verstande dat de Emittent
bevoegd is de Obligaties vervroegd af te lossen overeen-
komstig artikel 8 van deze Obligatievoorwaarden. 

2. Status Obligaties 

2.1. De Obligaties vormen directe en onvoorwaardelijke ver-
plichtingen van de Emittent die onderling en ten op-
zichte van elkaar van gelijke rang zijn zonder enig
verschil in preferentie. De houders van Obligaties zijn
voorts van gelijke rang met alle huidige en toekomstige
schuldeisers van de Emittent, met uitzondering van de
banken die de Emittent financiering hebben verschaft
en een recht van eerste hypotheek hebben (de “Eerste

Hypotheekhouders”) en de Stichting die voor en ten
behoeve van de gezamenlijke Obligatiehouders een
recht van hypotheek, tweede in rang, heeft.

2.2. In geval van ontbinding of faillissement van de Emittent,
of gedurende de periode dat de Emittent surséance van
betaling is verleend en in het geval dat de Emittent een
afkoopsom aanbiedt aan haar crediteuren (zoals bedoeld
onder de Faillissementswet), zijn de Obligaties gelijkge-
steld aan alle huidige en toekomstige niet-achtergestelde
verplichtingen van de Emittent, ongeacht of zulke schul-
den opeisbaar en betaalbaar zijn, voorwaardelijk en on-
voorwaardelijk en ongeacht de datum waarop zij zijn
ontstaan, met uitzondering van de Eerste Hypotheekhou-
ders met het recht van eerste hypotheek en de Stichting
(voor en ten behoeve van de gezamenlijke Obligatiehou-
ders) met het recht van tweede hypotheek. 

2.3. De Emittent zal uit hoofde van de Obligatielening pas
een betaling aan de Obligatiehouders kunnen doen in-
dien de Emittent op het moment van de betreffende be-

taling aan de op dat moment geldende verplichtingen
jegens de Eerste Hypotheekhouders heeft voldaan of de
Eerste Hypotheekhouders anders aangeven.

3. Bestemming van de Obligatielening

De opbrengst van de Obligatielening zal door de Emit-
tent worden aangewend ter financiering van de aan-
koop en exploitatie van in Duitsland gelegen onroerend
goed gelegen aan de Worringerstrasse 111 te Düssel-
dorf en de Wildauerplatz 3 en 5 te Hückelhoven (de
“Vastgoedportefeuille”).  

4. Toewijzing van Obligaties en storting van gelden

4.1. Binnen de gestelde termijn zoals schriftelijk door de Emit-
tent in een verzoek tot storting van de gelden is aange-
geven na voorwaardelijke toewijzing van de Obligaties
(een “Stortingsverzoek”) dient de Obligatiehouder de
Nominale Waarde en de daarmee samenhangende emis-
siekosten van alle aan hem voorwaardelijk toegewezen
Obligaties te storten, door overschrijving van het bedrag
op de kwaliteitsrekening inzake derdengelden van de
door de Emittent aan te wijzen notaris (de “Notaris”).

4.2. De gelden in verband met de inschrijving op Obligaties
dienen uiterlijk op de datum zoals bepaald door de Emit-
tent en vermeld in het Stortingsverzoek op de kwaliteits-
rekening inzake derdengelden van de Notaris te zijn
bijgeschreven (de “Stortingsdatum”). 

4.3. Aan de Obligatiehouders worden geen commissies of
kosten in rekening gebracht ter zake van betalingen die
overeenkomstig deze Obligatievoorwaarden worden ge-
daan, met uitzondering van de emissiekosten zoals blijkt
uit het Prospectus.

4.4. Onvoorwaardelijke toewijzing van de Obligaties vindt
plaats in de volgorde van ontvangst van volledig inge-
vulde en ondertekende inschrijfformulieren voor inschrij-
ving op Obligaties en na ontvangst van het volledige
verschuldigde bedrag terzake de betreffende Obligaties
en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Na de
toewijzing ontvangt de Obligatiehouder van de Emittent
een afschrift van zijn inschrijving in het Register. 

5. Administratie van Obligaties; Register

5.1. De administratie van de Obligaties wordt verzorgd door
de Emittent, tenzij en voor zover in de Trustakte of in
deze Obligatievoorwaarden anders is bepaald.
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5.2. Er wordt door de Emittent een Register bijgehouden
waarin de naam, het adres, het relevante bankrekening-
nummer in Nederland, en het aantal Obligaties met ver-
melding van de betreffende nummers van de Obligaties
van alle Obligatiehouders is opgenomen. In het Register
worden tevens opgenomen de namen en de adressen
van de pandhouders en vruchtgebruikers van Obligaties,
met vermelding van de datum waarop zij het recht heb-
ben verkregen.

5.3. Het Register wordt gehouden door en ten kantore van
de Emittent. De Emittent voert in het Register de nood-
zakelijke wijzigingen door en verricht al hetgeen ter uit-
voering van de Trustakte en/of de Obligatievoorwaarden
nuttig of noodzakelijk is. 

5.4. Het Register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere in-
schrijving of wijziging in het Register wordt getekend door
een bestuurder dan wel gevolmachtigde van de Emittent.
Obligatiehouders, vruchtgebruikers en pandhouders zijn
verplicht ervoor te zorgen dat hun gegevens als bedoeld
in lid 2 van dit artikel bij de Emittent bekend zijn.

5.5. Obligatiehouders, vruchtgebruikers en pandhouders zijn
verplicht alle wijzigingen in de gegevens, zoals genoemd
in dit artikel 5, onverwijld en schriftelijk mede te delen
aan de Emittent. Gevolgen welke voortvloeien uit of ver-
band houden met het door een Obligatiehouder, vrucht-
gebruiker of pandhouder niet, niet juist of niet tijdig
doen van voornoemde mededeling(en), komen volledig
voor rekening en risico van de Obligatiehouder, vrucht-
gebruiker of pandhouder en kunnen niet aan de Emit-
tent worden tegengeworpen.

5.6. De Emittent verstrekt iedere Obligatiehouder een afschrift
van zijn inschrijving in het Register, welk afschrift is onder-
tekend door de Emittent en de Stichting. Op schriftelijk
verzoek aan de Emittent kunnen Obligatiehouders koste-
loos een persoonlijk uittreksel uit het Register krijgen.

6. Winstdelende Rente en Netto Verkoopresultaat

6.1. De Obligatiehouders zijn gezamenlijk gerechtigd tot
een winstdelende rente (“Winstdelende Rente”) van
vijftig procent (50%) van het netto verkoopresultaat na
verkoop en/of herfinanciering van de gehele Vastgoed-
portefeuille (het “Netto Verkoopresultaat”). 

6.2. Het Netto Verkoopresultaat is gelijk aan:
a) de verkoopprijs van de Vastgoedportefeuille  dan wel,

ingeval van gedeeltelijke verkoop van de Vastgoedpor-

tefeuille, de verkoopprijs van het betreffende Object
dan wel de verkoopwaarde van de Vastgoedporte-
feuille dan wel, ingeval van gedeeltelijke herfinancie-
ring van de Vastgoedportefeuille, de verkoopwaarde
van het betreffende Object,

b) vermeerderd met de liquiditeitsreserve op het einde
van de looptijd van de Obligatielening, en 

c) verminderd met (i) de terugbetaling van het vreemd
vermogen aan externe financiers (de restschuld aan
het einde van de looptijd van de Obligatielening), (ii)
de verkoopkosten (waaronder mede begrepen de kos-
ten in verband met de bepaling van de verkoop-
waarde van de Vastgoedportefeuille dan wel het
betreffende Object), (iii) de fondskosten tot en met
het tijdstip van beëindiging van het fonds, (iv) de af-
lossing van de Obligatielening, (v) de verkoopvergoe-
ding, (vi) de over de transactie verschuldigde
belastingen (waarbij inbegrepen de, eventueel latente,
vennootschapsbelasting over het verschil tussen de
verkoopprijs en/of de verkoopwaarde, de verkoopkos-
ten, de verkoopvergoeding en de fiscale boekwaarde
op het moment van verkoop en/of herfinanciering van
de Vastgoedportefeuille) en (vii) de terugbetaling van
het door de aandeelhouder van de Emittent gestorte
kapitaal. 

6.3. Indien de gehele Obligatielening wordt afgelost overeen-
komstig het bepaalde in deze Obligatievoorwaarden
maar geen sprake is van (gehele) verkoop van de Vast-
goedportefeuille, dient in verband met de Winstdelende
Rente de verkoopwaarde van de Vastgoedportefeuille
dan wel het betreffende Object te worden bepaald door
een door de Stichting en de Emittent gezamenlijk te be-
noemen onafhankelijke deskundige. 

6.4. De Emittent zal de Winstdelende Rente uitkeren aan de
Obligatiehouders binnen vier (4) weken nadat de accoun-
tant van de Emittent het te betalen bedrag heeft bepaald,
doch binnen acht (8) weken nadat de onroerende goede-
ren uit de Vastgoedportefeuille zijn verkocht en geleverd
en/of de verkoopwaarde van de onroerende goederen uit
de Vastgoedportefeuille is bepaald. 

7. Rente

7.1. Een Obligatie draagt rente over haar uitstaande Nominale
Waarde, met ingang van de Stortingsdatum, zulks tot en
met 31 december 2013 tegen een rentevoet van 7,5%
per jaar, per kwartaal achteraf betaalbaar, en daarna
tegen een rentevoet van 8% per jaar, per kwartaal ach-
teraf betaalbaar (de “Rente”).
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7.2. De Emittent zal de Rente achteraf uitkeren aan de Obli-
gatiehouders op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31
december van ieder jaar (hierna aangeduid als “Rente-

betalingsdatum”), voor het eerst op 30 juni 2009 over
de periode te rekenen vanaf de Stortingsdatum. 

7.3. Voor zover de liquiditeitspositie van de Emittent naar het
oordeel van het bestuur van de Emittent op de Rentebe-
talingsdatum niet toereikend is voor de betaling van de
Rente, wordt de betalingsverplichting opgeschort en
wordt de nadien verschuldigde Rente vermeerderd met
het tekort op de eerder verschuldigde Rente.

7.4. Indien de Emittent de betaling van de Rente overeenkom-
stig artikel 7.3 van deze Obligatievoorwaarden heeft opge-
schort, is de verschuldigde, niet uitgekeerde, Rente vanaf
de Rentebetalingsdatum waarop de betaling van deze
Rente is opgeschort rentedragend tegen een rentevoet ge-
lijk aan de 3-maands Euribor plus 100 basispunten.  

7.5. De Obligaties houden op Rente te dragen met ingang
van de Vervaldatum respectievelijk de voor aflossing vast-
gestelde datum als bedoeld in artikel 8 van deze Obliga-
tievoorwaarden, tenzij betaling van de Nominale Waarde,
ten onrechte uitblijft of sprake is van enige andere nala-
tigheid ter zake van betaling, in welk geval Rente blijft
aangroeien tot de datum waarop alle ter zake van de
Obligaties, verschuldigde bedragen zijn betaald.

7.6. Indien Rente dient te worden berekend over een periode
van minder dan een vol jaar, wordt deze berekend op
basis van (a) het feitelijke aantal dagen in de periode
met ingang van de datum waarop Rente begint aan te
groeien (de ”Aangroeidatum”) tot de datum waarop
deze verschuldigd wordt gedeeld door (b) het feitelijke
aantal dagen met ingang van de Aangroeidatum tot de
eerstvolgende Rentebetalingsdatum. 

7.7. De situatie dat de Emittent de betaling van de Rente op-
schort overeenkomstig artikel 7.3 van deze Obligatie-
voorwaarden wordt uitdrukkelijk niet aangemerkt als
een Situatie van Verzuim in de zin van artikel 14.1. sub
(ii) van deze Obligatievoorwaarden.

8. Aflossing

8.1. Tenzij eerder afgelost zoals in dit artikel bepaald, lost de
Emittent de Obligaties uiterlijk op 31 december 2018 (de
“Vervaldatum”) tegen hun Nominale Waarde te vermeer-
deren met de opgelopen en onbetaalde Rente en, voor
zover beschikbaar de Winstdelende Rente, per Obligatie af.

8.2. De Emittent heeft vanaf 31 december 2015 het recht
om de Obligatielening te eniger tijd geheel of gedeelte-
lijk af te lossen, met inachtneming van een termijn voor
kennisgeving van aflossing aan de Obligatiehouders van
ten minste twintig (20) dagen – welke kennisgeving van
aflossing onherroepelijk is en de voor de betreffende af-
lossing vastgestelde datum dient te bevatten. Nadat de
gehele Obligatielening is afgelost, wordt de Winstde-
lende Rente uitgekeerd overeenkomstig artikel 6 van
deze Obligatievoorwaarden.

8.3. De Emittent kan de Obligatielening slechts geheel of
gedeeltelijk vervroegd (dat wil zeggen vóór 31 decem-
ber 2015) aflossen in het geval één of meer van de on-
roerende goederen uit de Vastgoedportefeuille
vervroegd worden verkocht dan wel sprake is van herfi-
nanciering van (een deel van) de Vastgoedportefeuille,
indien de Stichting hiermee vooraf schriftelijk heeft in-
gestemd. In het geval van vervroegde aflossing van de
gehele Obligatielening dient het alsdan ter zake een
Obligatie te betalen bedrag ten minste gelijk te zijn aan
de Nominale Waarde van de Obligatie. In het geval van
vervroegde gedeeltelijke aflossing van de Obligatiele-
ning, dient het alsdan ter zake een Obligatie te betalen
bedrag voor alle Obligaties gelijk te zijn en wordt een
evenredig deel van de Nominale Waarde van een Obli-
gatie afgelost. Nadat de gehele Obligatielening is afge-
lost, wordt de Winstdelende Rente uitgekeerd
overeenkomstig artikel 6 van deze Obligatievoorwaar-
den. Ook bij vervroegde aflossing als bedoeld in dit ar-
tikel geldt een termijn voor kennisgeving van aflossing
aan de Obligatiehouders van ten minste twintig (20)
dagen – welke kennisgeving van aflossing onherroepe-
lijk is en de voor de betreffende aflossing vastgestelde
datum dient te bevatten.

8.4. Eerdere gehele of gedeeltelijke aflossing als bedoeld in
lid 2 en lid 3 van dit artikel zal geschieden ten laste van
de Nominale Waarde van de Obligatie. Voldoening van
gekweekte Rente vindt gelijktijdig plaats met de eerdere
van de Nominale Waarde.

9. Betalingen

9.1. De betaling van Rente en Winstdelende Rente en de af-
lossing van de Nominale Waarde door de Emittent zal
geschieden in euro’s door overmaking naar de door de
Obligatiehouder, vruchtgebruiker of pandhouder opge-
geven bankrekening in Nederland als vermeld in het
Register, een en ander onverminderd het bepaalde in
artikel 7.3. 
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9.2. Wanneer betaling dient te worden gedaan door over-
schrijving naar een rekening op naam, wordt een be-
taalinstructie gegeven voor uitkering op de
Rentebetalingsdatum respectievelijk Vervaldatum res-
pectievelijk de voor aflossing vastgestelde datum als
bedoeld in artikel 8.2 en 8.3 van deze Obligatievoor-
waarden of, indien dat geen werkdag is, voor uitkering
op de eerstvolgende werkdag. Onder werkdag wordt
verstaan een dag, niet zijnde een zaterdag of een zon-
dag, waarop de commerciële banken in Nederland ge-
opend zijn voor zaken (een “Werkdag”).
Obligatiehouders hebben geen recht op rente of een
andere betaling voor vertraagde ontvangst van het ver-
schuldigde bedrag na de Rentebetalingsdatum respec-
tievelijk Vervaldatum respectievelijk de voor aflossing
vastgestelde datum als bedoeld in artikel 8.2 en 8.3, in-
dien de Rentebetalingsdatum respectievelijk Vervalda-
tum respectievelijk de voor aflossing vastgestelde datum
als bedoeld in artikel 8.2 en 8.3 geen Werkdag is.

10. Belastingen

Alle betalingen ter zake van de Obligaties door of na-
mens de Emittent worden gedaan zonder inhouding of
aftrek voor of wegens huidige of toekomstige belastin-
gen, heffingen, aanslagen of overheidskosten van welke
aard ook (de ”Belastingen“), tenzij de inhouding of af-
trek van de Belastingen door de wet wordt vereist. In dat
geval verwerkt de Emittent de vereiste inhouding of af-
trek van de betreffende Belastingen voor rekening van
de Obligatiehouders en betaalt de Emittent de Obligatie-
houders geen extra bedragen.

11. Verjaring

Vorderingen ter zake van de Nominale Waarde, Rente en
Winstdelende Rente verjaren door tijdsverloop van vijf
(5) jaar na de datum waarop de betreffende betaling ver-
schuldigd werd.

12. Overdracht

12.1. De Obligaties zijn direct overdraagbaar met inachtne-
ming van het bepaalde in dit artikel 12.

12.2. De Obligaties worden uitsluitend uitgegeven voor ver-
koop en verhandeling in Nederland. De Emittent aan-
vaardt geen verantwoordelijkheid dan wel
aansprakelijkheid terzake een overdracht van Obligaties
buiten Nederland.

12.3. De eigendom van de Obligaties kan enkel worden over-
dragen door een daartoe bestemde akte en schriftelijke
mededeling aan de Emittent. Van de mededeling aan de
Emittent wordt melding gemaakt in het Register. De ad-
ministratiekosten voor het verwerken van een overdracht
van Obligaties bedragen EUR 100,- en worden door de
Emittent in rekening gebracht aan de koper van de Obli-
gatie(s). Het bepaalde in dit artikel 12.3 is van overeen-
komstige toepassing op de vestiging van een pandrecht
op Obligaties en op de vestiging of levering van een
recht van vruchtgebruik op Obligaties.

12.4. Bij verkoop en overdracht van Obligaties is van belang
dat een Obligatiehouder te allen tijde houder dient te
zijn van ten minste twee Obligaties. 

12.5. In geval van overdracht of vestiging van een recht van
vruchtgebruik op een Obligatie is de Stichting bevoegd,
krachtens een hierbij door de Emittent onvoorwaarde-
lijk en onherroepelijk verleende volmacht, als gevol-
machtigde van de Emittent de daartoe benodigde
voorwaarden van cessie respectievelijk vestiging van
het vruchtgebruik aan zich te doen betekenen, dan wel
de overdracht respectievelijk vestiging van het vrucht-
gebruik, onder overlegging van die voorwaarde als ge-
volmachtigde van de Emittent schriftelijk te erkennen.
Ingeval van verpanding van een Obligatie is de Stich-
ting bevoegd als gevolmachtigde van de Emittent van
die verpanding aan zich kennis te doen geven en van
die in pandgeving en kennisgeving schriftelijk bewijs te
verlangen.

13. Stichting; Hypotheekrecht

13.1. Met uitzondering van het uitbrengen van een stem in
vergaderingen van Obligatiehouders, alsmede in eventu-
ele andere gevallen die in deze Obligatievoorwaarden of
de Trustakte worden genoemd, worden de rechten en
belangen van de Obligatiehouders, zowel tegenover de
Emittent als tegenover derden (anders dan de Stichting)
zonder hun tussenkomst door de Stichting met inacht-
neming van de Trustakte uitgeoefend en waargenomen
en individuele Obligatiehouders kunnen in de situatie als
bedoeld in dit lid niet rechtstreeks optreden.

13.2. De Stichting zal op grond van de Trustakte als schuldei-
ser een eigen, exclusief vorderingsrecht hebben jegens
de Emittent tot nakoming door de Emittent van al zijn
verplichtingen jegens de Obligatiehouders onder de
Obligatielening (parallel debt). 
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13.3. De Stichting verkrijgt voor en ten behoeve van de geza-
menlijke Obligatiehouders een zelfstandig executeerbaar
hypotheekrecht naar Duits recht, tweede in rang, op de
Vastgoedportefeuille van de Emittent tot zekerheid van
de nakoming van de verplichtingen van de Emittent je-
gens de Stichting uit hoofde van de Trustakte (i.e. de 
parallel debt). De Stichting zal dit hypotheekrecht voor en
ten behoeve van de gezamenlijke Obligatiehouders hou-
den, beheren en indien noodzakelijk uitwinnen.

13.4. Voor het verrichten van andere handelingen dan be-
doeld in deze Obligatievoorwaarden of de Trustakte be-
hoeft de Stichting de machtiging van de vergadering van
Obligatiehouders, voor welke machtiging een Gekwalifi-
ceerd Besluit is vereist.

13.5. De Stichting oefent haar functie uit buiten medewerking
of tussenkomst van de Obligatiehouders, treedt voor
hen op ten titel van bewindvoering en is verplicht ter
vertegenwoordiging van de Obligatiehouders op te
komen zo dikwijls zij in die hoedanigheid wordt aange-
sproken.

13.6. In geval van faillissement van de Emittent, zal de Stich-
ting met uitsluiting van de Obligatiehouders bevoegd
zijn tot het uitoefenen te hunne behoeve van alle hun
toekomende rechten onder de Obligatielening.

14. Verzuim; Situaties van verzuim

14.1. De Stichting mag en moet op verzoek van een besluit
van de vergadering van Obligatiehouders, (a) de Emit-
tent schriftelijk ervan in kennis stellen dat de uitstaande
Obligaties onmiddellijk betaalbaar zijn tegen de Nomi-
nale Waarde ervan vermeerderd met de tot de datum
van terugbetaling gekweekte Rente, en de Obligaties
worden alsdan onmiddellijk betaalbaar; of (b) overgaan
tot uitwinning van het hypotheekrecht dat ten behoeve
van de Stichting in verband met de verplichtingen van
de Emittent uit hoofde van de Trustakte en de Obliga-
ties is gevestigd, met inachtneming van het terzake be-
paalde in de wet, indien zich een van de volgende
gevallen heeft voorgedaan en voortduurt (de “Situaties

van Verzuim”): 

(i) indien de Emittent nalatig is met de betaling van de
Nominale Waarde of Winstdelende Rente verschul-
digd ter zake van de Obligaties of een deel van de
Obligaties en de betreffende nalatigheid duurt ten
minste tien (10) dagen; +

(ii) indien de Emittent een andere verplichting op grond
van de Obligaties niet uitvoert of nakomt en (tenzij
de nalatigheid niet hersteld kan worden, in welk
geval voortzetting of een kennisgeving als hierna ge-
noemd niet vereist kan zijn) de nalatigheid voortduurt
gedurende een periode van ten minste dertig (30)
dagen nadat de Emittent een kennisgeving per aan-
getekende brief heeft ontvangen van de Stichting
waarin deze nalatigheid wordt geconstateerd en/of
betekening door een Obligatiehouder aan de Emit-
tent van een schriftelijke kennisgeving dat de betref-
fende nalatigheid hersteld moet worden; 

(iii) indien een door de Emittent gegeven zekerheid voor
een Obligatie uitwinbaar wordt; 

(iv) indien de Emittent in staat van faillissement wordt
verklaard, of de Emittent wordt ontbonden (behalve
voorzover dit geschiedt in het kader van een reorgani-
satie of fusie), of de Emittent schriftelijk erkent dat zij
niet in staat is haar schulden te betalen wanneer die
opeisbaar worden of een akkoord aangaat met
schuldeisers; 

(v) indien de Emittent zijn bedrijfsactiviteiten of een be-
langrijk deel daarvan staakt of dreigt te staken; of

(vi) indien een besluit, machtiging, goedkeuring, instem-
ming, aanvraag, registratie of vrijstelling die noodzake-
lijk is voor de realisering en levering van de Obligaties
namens de Emittent en de nakoming van de verplich-
tingen van de Emittent op grond van de Obligaties
wordt ingetrokken of gewijzigd of anderszins niet lan-
ger volledig van kracht is, of het onwettig is voor de
Emittent zijn verplichtingen op grond van de Obligaties
na te komen of de Emittent de geldigheid of afdwing-
baarheid daarvan bestrijdt of deze verwerpt.

14.2. De Stichting zal indien sprake is van een Situatie van Ver-
zuim voorts hetgeen doen als bepaald in artikel 10 van
de Trustakte.

15. Uitoefening van rechten

15.1. Op elk moment, nadat de Obligaties onmiddellijk betaal-
baar zijn geworden, kan de Stichting naar haar oordeel
en zonder verdere bekendmaking een procedure tegen
de Emittent beginnen waarvan de Stichting meent dat
deze nodig is om de bepalingen van deze Obligatievoor-
waarden af te dwingen. De Stichting kan deze proce-
dure slechts beginnen ofwel op eigen initiatief, mits de
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vergadering van Obligatiehouders het starten van de
procedure vooraf bij een Gekwalificeerd Besluit (als ge-
definieerd in artikel 17) heeft goedgekeurd ofwel indien
zij hiertoe is verzocht door de vergadering van Obligatie-
houders krachtens een Gekwalificeerd Besluit, met uit-
zondering van de spoedeisende gevallen als bedoeld in
artikel 15.4. hierna.

15.2. Een individuele Obligatiehouder mag slechts een proce-
dure beginnen tegen de Emittent op het moment dat de
Stichting nalaat een procedure te starten binnen een af-
zienbare tijd en dit verzuim voortduurt.

15.3. Indien sprake is van een Situatie van Verzuim, zoals be-
doeld in artikel 14 van deze Obligatievoorwaarden, kan
de Stichting een regeling treffen met betrekking tot de
nakoming van de verplichtingen van de Emittent uit
hoofde van de Obligaties. Indien een zodanige regeling
inhoudt het prijsgeven, verminderen of veranderen van
rechten van Obligatiehouders, kan zodanig prijsgeven,
verminderen of veranderen niet plaats hebben dan na
machtiging daartoe van de vergadering van Obligatie-
houders, genomen met een Gekwalificeerd Besluit (als
gedefinieerd in artikel 17), met uitzondering van de
spoedeisende gevallen als bedoeld in artikel 15.4.
hierna.

15.4. In spoedeisende gevallen, zoals reorganisatie, dreigend
faillissement of dreigende surséance van betaling van de
Emittent, zulks ter beoordeling van de Stichting, zal de
Stichting gerechtigd zijn:

(i) zonder verdere bekendmaking dan wel toestemming
van de vergadering van Obligatiehouders een proce-
dure tegen de Emittent te beginnen waarvan de
Stichting meent dat (i) deze nodig is om de bepalin-
gen van deze Obligatievoorwaarden af te dwingen en
(ii) deze niet kan worden uitgesteld;

(ii) de rechten van Obligatiehouders geheel of gedeelte-
lijk prijs te geven, te verminderen of te veranderen
zonder machtiging daartoe van de vergadering van
Obligatiehouders, indien de Stichting van oordeel is
dat deze handelingen of verrichtingen niet kunnen
worden uitgesteld. 

Voor het al dan niet gebruik maken door de Stichting
van de in dit artikel 15.4. bedoelde bevoegdheid, dan
wel de wijze van gebruik maken daarvan, alsmede de
gevolgen daarvan, is de Stichting nimmer aansprakelijk,
behalve in geval van grove schuld of grove opzet van de
Stichting.

15.5. De Stichting is gehouden, indien zij de onder artikel
15.4. bedoelde handelingen heeft verricht, binnen een
maand daarna een vergadering van Obligatiehouders te
houden, waarin de motieven voor het verrichten van
deze handelingen worden toegelicht.

16. Vergadering van Obligatiehouders

16.1. Een vergadering van Obligatiehouders wordt bijeenge-
roepen en gehouden met inachtneming van dit artikel
16.

16.2. De vergadering van Obligatiehouders wordt door de
Stichting ten minste een (1) keer per jaar en verder zo
vaak als door haar nodig wordt geacht bijeengeroepen.

16.3. De Stichting is verplicht een vergadering van Obligatie-
houders bijeen te roepen, indien de Stichting hiertoe een
schriftelijk verzoek ontvangt van: (a) de Emittent; of (b)
de houders van ten minste twintig procent (20%) van
het aantal uitstaande Obligaties.

16.4. Het verzoek moet de te bespreken onderwerpen bevat-
ten, de plaats waar de vergadering van Obligatiehouders
zal worden gehouden, alsmede een begeleidende toe-
lichting daarop (de “Agenda”). Indien een vergadering
van Obligatiehouders wordt verzocht door de Emittent,
zal de Stichting de vergadering van Obligatiehouders bij-
eenroepen door naar het adres van de Obligatiehouder
zoals vermeld in het Register een uitnodiging te sturen
met de Agenda. Indien de Obligatiehouders om een ver-
gadering verzoeken, dienen zij een afschrift van de
Agenda te sturen naar het adres van de Emittent en de
Stichting. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt
voldaan, vervalt de verplichting van de Stichting om een
vergadering van Obligatiehouders te organiseren.

16.5. Wanneer de Stichting verzuimt om binnen een maand
nadat zij het verzoek zoals bedoeld in artikel 16.3. heeft
ontvangen een vergadering te organiseren, komt dit
recht toe aan de Emittent of aan de Obligatiehouders
die het verzoek als bedoeld artikel 16.3. hebben inge-
diend.

16.6. De vergadering van Obligatiehouders zal gehouden wor-
den op een plaats en tijd zoals vermeld in de oproeping
van de vergadering. Oproepingen van vergaderingen
vinden plaats minimaal vijftien (15) dagen voor de dag
van vergadering en maximaal eenentwintig (21) dagen
van te voren, de dag van de bekendmaking en de dag
van vergadering niet meegerekend.
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16.7. In naar de mening van de Stichting spoedeisende geval-
len, kan de Stichting besluiten de periode van bekend-
making voor het bijeenroepen van een vergadering te
verkorten tot minimaal zeven (7) dagen.

16.8. De vergadering van Obligatiehouders wordt voorgezeten
door een persoon die is benoemd door de Stichting.
Wanneer deze persoon niet aanwezig is bij de vergade-
ring of indien de Stichting geen persoon heeft benoemd,
zal een voorzitter worden benoemd door de Obligatie-
houders aanwezig bij de vergadering.

16.9. Het is de Emittent, de vruchtgebruiker, de pandhouder
of zijn vertegenwoordiger toegestaan de vergadering
van Obligatiehouders bij te wonen en in de vergadering
op te treden. De Emittent en zijn dochterondernemin-
gen, de vruchtgebruiker en pandhouder zonder stem-
recht hebben geen stemrechten in de vergadering.

16.10. Van het verhandelde in een vergadering van Obligatiehou-
ders worden notulen gehouden door de notulist van de
vergadering. De notulen worden vastgesteld en getekend
door de voorzitter en de notulist van de vergadering.

16.11. Het bestuur van de Stichting maakt aantekening van alle
door de vergadering van Obligatiehouders genomen be-
sluiten. De aantekeningen liggen ten kantore van de
Stichting ter inzage voor de Obligatiehouders, de Emit-
tent, de vruchtgebruikers en de pandhouders. Aan ieder
van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittrek-
sel uit de aantekeningen verstrekt, tegen ten hoogste de
kostprijs.

17. Stemmingen

17.1. Elke Obligatie geeft de houder ervan recht op één stem
in de vergadering van Obligatiehouders.

17.2. Tenzij het een Gekwalificeerd Besluit (als gedefinieerd in
artikel 17.6) betreft, worden besluiten in de vergadering
van Obligatiehouders genomen met een absolute meer-
derheid van stemmen.

17.3. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter
van de vergadering van Obligatiehouders kan echter be-
palen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht.
Indien het betreft een stemming over personen kan ook
een ter vergadering aanwezige stemgerechtigde verlan-
gen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht.
Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongete-
kende stembriefjes. 

17.4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet
uitgebracht.

17.5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meer-
derheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen,
vindt een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan
weer niemand de meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de
meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkre-
gen, hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de
stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaron-
der niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt tel-
kens gestemd tussen de personen op wie bij de
voorafgaande stemming is gestemd, uitgezonderd de
persoon op wie bij de voorafgaande stemming het ge-
ringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de vooraf-
gaande stemming het geringste aantal stemmen op meer
dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uit-
gemaakt op wie van de personen bij de nieuwe stem-
ming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stem-
men staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

17.6. In het geval dat de besluiten van de vergadering van
Obligatiehouders betrekking hebben op onderwerpen
zoals hieronder beschreven, kunnen deze slechts geno-
men worden met een meerderheid van tweederde (2/3)
gedeelte van de uitgebrachte stemmen in een vergade-
ring waarin ten minste tweederde (2/3) gedeelte van het
totaal aantal uitstaande Obligaties aanwezig of verte-
genwoordigd is (“Gekwalificeerd Besluit”). Deze onder-
werpen hebben betrekking op:

(i) het veranderen van de looptijd van de Obligaties
en/of het veranderen van de Rentebetalingsdatum,
welk onderwerp uitsluitend op initiatief van de Emit-
tent in stemming kan worden gebracht; 

(ii) het verminderen van het nominale bedrag van de
Obligaties en/of de Rente op de Obligaties, welk on-
derwerp uitsluitend op initiatief van de Emittent in
stemming kan worden gebracht;

(iii)het wijzigen van de Obligatievoorwaarden indien de
wijziging betrekking heeft op het onmiddellijk beta-
len van Rente en/of de Nominale Waarde van de Obli-
gaties door de Emittent op een manier die nadelig is
voor de Obligatiehouders; 

(iv)het aanwijzen van een nieuw bestuur van de Stich-
ting, het ontheffen van het bestuur van de Stichting
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van haar functie en het vervangen van het bestuur van
de Stichting als bedoeld in artikel 9 van de Trustakte;

(v) het verlenen van een machtiging dan wel goedkeu-
ring als bedoeld in artikel 13.4, 15.1, 15.3 en 18.2
van deze Obligatievoorwaarden en artikel 8.4, 8.7,
10.3, 10.4 en 12.3  van de Trustakte.

17.7. Indien in een zodanige vergadering van Obligatiehou-
ders niet tweederde (2/3) gedeelte van het aantal uit-
staande Obligaties aanwezig of vertegenwoordigd is, zal
– met inachtneming van dezelfde oproepingsformalitei-
ten als van de eerste vergadering van Obligatiehouders –
binnen een (1) maand daarna een tweede vergadering
van Obligatiehouders moeten worden gehouden, waarin
opnieuw een Gekwalificeerd Besluit kan worden geno-
men en waarin ten minste de helft (1/2) van het aantal
uitstaande Obligaties aanwezig of vertegenwoordigd zal
moeten zijn.

18. Wijzigingen Obligatievoorwaarden

18.1. De Stichting en de Emittent kunnen gezamenlijk zonder
toestemming van de Obligatiehouders besluiten deze
Obligatievoorwaarden aan te passen indien het verande-
ringen betreft van niet-materiële aard en veranderingen
van formele, onderschikte en technische aard die de be-
langen van de Obligatiehouders niet schaden. Ook kan
de Stichting besluiten afstand te doen van het recht om
op te treden tegen overtredingen van de Obligatievoor-
waarden, wanneer het materiële belang van de Obliga-
tiehouders niet is geschaad.

18.2. Wijziging van deze Obligatievoorwaarden anders dan
bedoeld in artikel 18.1 kan geschieden middels een be-
sluit van de Stichting met instemming van de Emittent
en machtiging daartoe van de vergadering van Obliga-
tiehouders, voor welke machtiging een Gekwalificeerd
Besluit is vereist. 

18.3. De Obligatiehouders worden schriftelijk geïnformeerd
over de wijziging van de Obligatievoorwaarden. 

19. Kennisgevingen

19.1. Alle kennisgevingen dienen schriftelijk te geschieden
aan de Obligatiehouders en zijn geldig indien deze zijn
verzonden naar de adressen van de individuele Obliga-
tiehouders, zoals vermeld in het Register. Iedere kennis-
geving wordt geacht te zijn gedaan op de zevende dag
na aldus te zijn verzonden.

19.2. Kennisgevingen door de Obligatiehouders dienen schrif-
telijk te worden gedaan door verzending daarvan aan
het adres van de Emittent en/of de Stichting.

20. Rechts- en forumkeuze

20.1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de
Obligaties, respectievelijk deze Obligatievoorwaarden.

20.2. Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van
deze Obligatievoorwaarden zullen in eerste aanleg wor-
den beslecht door de Rechtbank in Arnhem.
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TRUSTAKTE

RIJNVAST OBLIGATIEFONDS DUITSLAND I

Heden, zeventien december twee duizend acht, verscheen voor
mij, mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris met
plaats van vestiging Amsterdam:
mr. Bas Olaf Oerlemans, werkzaam ten kantore van AKD Prinsen
Van Wijmen N.V. op haar vestiging Orlyplein 10, 1043 DP
Amsterdam, geboren te Leidschendam op drie februari
negentienhonderd tachtig, te dezen handelend als schriftelijk
gevolmachtigde van en als zodanig vertegenwoordigende:
1. RijnVast Obligatiefonds Duitsland I B.V., een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht
naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Arnhem,
kantoorhoudende aan de Eusebiusbuitensingel 3, 6828
HS Arnhem, Nederland (de ‘Emittent’); en

2. Stichting Obligatiehouders RijnVast, een stichting
opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te
Arnhem, kantoorhoudende aan de Eusebiusbuitensingel
3, 6828 HS Arnhem, Nederland (de ‘Stichting’).

INLEIDING

De comparant verklaarde inzake de obligatielening groot twee
miljoen éénhonderdduizend euro (EUR 2.100.000,--) zoals
uitgegeven door de Emittent onder de voorwaarden zoals
opgenomen in het prospectus de dato zeventien december
twee duizend acht (het ‘Prospectus’).
IN AANMERKING NEMENDE DAT:

A. de Emittent gelden zal aantrekken door middel van de
uitgifte van obligaties voor een totaalbedrag van twee
miljoen éénhonderdduizend euro (EUR 2.100.000,--) aan
het publiek (de ‘Obligatielening’), bestaande uit
maximaal vierhonderdtwintig (420) niet-
beursgenoteerde schuldtitels op naam;

B. de Emittent krachtens de terzake geldende wetgeving
gerechtigd is tot de uitgifte van de Obligaties;

C. de houders van de obligaties (de ‘Obligatiehouders’) de
behartiging van hun belangen en het beheer en, indien
noodzakelijk, de uitwinning van het hypotheekrecht
voor en ten behoeve van de gezamenlijke
Obligatiehouders wensen te centraliseren bij de
Stichting, waarbij de Stichting een eigen, exclusief
(onder uitsluiting van de Obligatiehouders)
vorderingsrecht verkrijgt jegens de Emittent;

D. de Stichting zich bereid heeft verklaard en daartoe

geëquipeerd is om ter zake van de Obligatielening op te
treden namens de Obligatiehouders, zulks ten titel van
bewindvoering, een en ander overeenkomstig de
bepalingen in deze trustakte (de ‘Trustakte’).

Komen hierbij als volgt overeen:

OBLIGATIES

ARTIKEL 1

1.1 De Obligatielening is groot twee miljoen
éénhonderdduizend euro (EUR 2.100.000,--) en is
verdeeld in maximaal vierhonderdtwintig (420) obligaties
op naam, elk ter grootte van vijfduizend euro (EUR
5.000,--) nominaal (de ‘Obligaties’).

1.2 Een Obligatiehouder is te allen tijde houder van ten
minste twee (2) of meer Obligaties. 

1.3 De Obligaties worden beheerst door de
obligatievoorwaarden zoals opgenomen in het
Prospectus (de ‘Obligatievoorwaarden’) in samenhang
met het bepaalde in deze Trustakte.

REGISTER VAN OBLIGATIEHOUDERS

ARTIKEL 2

2.1 De uitgifte van Obligaties geschiedt door inschrijving in
het register van Obligatiehouders, dat wordt gehouden
door de Emittent overeenkomstig het bepaalde in artikel
5 van de Obligatievoorwaarden (het ‘Register’). De
Emittent verstrekt aan de Obligatiehouder een afschrift
van zijn inschrijving in het Register, welk afschrift is
ondertekend door de Emittent en de Stichting. Van de
Obligaties worden geen bewijzen afgegeven. 

2.2 De Emittent verstrekt een kopie van het bijgewerkte
Register aan de Stichting opdat de Stichting steeds over
het meest recente exemplaar van het Register beschikt.

PARALLEL DEBT

ARTIKEL 3

3.1 De Stichting zal als schuldeiser een eigen, exclusief
vorderingsrecht hebben jegens de Emittent tot
nakoming door de Emittent van al haar verplichtingen
jegens de Obligatiehouders onder de Obligatielening en
tevens naar eigen goeddunken – doch te allen tijde met
inachtneming van de belangen van de Obligatiehouders
– over de rechten van de Obligatiehouders onder de
Obligatievoorwaarden kunnen beschikken. De
Obligatiehouders kunnen geen eigen, individuele
vorderingsrechten en/of rechtstreekse acties jegens de
Emittent instellen.

3.2 De (vorderings)rechten van de Obligatiehouders, zowel
jegens de Emittent als jegens derden, worden zonder
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tussenkomst, medewerking van of ruggespraak met de
Obligatiehouders uitgeoefend door de Stichting, met
uitzondering van die gevallen waarin de
Obligatiehouders op basis van regelgeving of
jurisprudentie moeten worden geraadpleegd.

OVERDRACHT

ARTIKEL 4

4.1 De Obligaties zijn direct overdraagbaar met
inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van de
Obligatievoorwaarden. 

4.2 In geval van overdracht of vestiging van een recht van
vruchtgebruik op een Obligatie is de Stichting bevoegd,
krachtens een hierbij door de Emittent onvoorwaardelijk
en onherroepelijk verleende volmacht, als
gevolmachtigde van de Emittent de daartoe benodigde
voorwaarden van cessie respectievelijk vestiging van het
vruchtgebruik aan zich te doen betekenen, dan wel de
overdracht respectievelijk vestiging van het
vruchtgebruik, onder overlegging van die voorwaarde als
gevolmachtigde van de Emittent schriftelijk te erkennen.
Ingeval van verpanding van een Obligatie is de Stichting
bevoegd als gevolmachtigde van de Emittent van die
verpanding aan zich kennis te doen geven en van die in
pandgeving en kennisgeving schriftelijk bewijs te
verlangen.

ZEKERHEDEN

ARTIKEL 5

5.1 Het eigen, exclusieve vorderingsrecht van de Stichting,
als bedoeld in artikel 3.1. zal worden versterkt door een
een zelfstandig executeerbaar hypotheekrecht naar Duits
recht, tweede in rang, op in Duitsland gelegen
onroerend goed gelegen aan de Worringerstrasse 111 te
Düsseldorf en de Wildauerplatz 3 en 5 te Hückelhoven
(de ‘Vastgoedportefeuille’) van de Emittent dat door de
Emittent ten gunste van de Stichting zal worden
gevestigd.

5.2 De Stichting zal het hypotheekrecht voor en ten behoeve
van de gezamenlijke Obligatiehouders houden, beheren
en indien noodzakelijk uitwinnen.

BETALINGEN EN ONTVANGSTEN

ARTIKEL 6

6.1 De Emittent zal zorgdragen voor de betalingen onder de
Obligatielening aan de individuele Obligatiehouders.
Binnen 14 dagen na een betaling door de Emittent aan
de Obligatiehouders stuurt de Emittent een
betalingsbewijs daarvan aan de Stichting. 

6.2 Indien de Stichting overgaat tot uitwinning van de
zekerheden die zijn gevestigd tot zekerheid van het
eigen, exclusieve vorderingsrecht van de Stichting, zullen
de gelden die de Stichting door voornoemde uitwinning
verkrijgt de Emittent bevrijden van de betaling van deze

gelden ten opzichte van de (individuele)
Obligatiehouders.

6.3 De Stichting stelt de gelden die zij heeft verkregen ten
behoeve van de Obligatiehouders door uitwinning van
de zekerheden beschikbaar aan de Obligatiehouders. De
Stichting zal zorgdragen voor het onverwijld doorbetalen
van voorgenoemde gelden aan de individuele
Obligatiehouders. De Stichting doet daarvan schriftelijk
mededeling aan de Obligatiehouders.

6.4 De Stichting is gerechtigd alle gelden en/of
geldswaarden welke zij (tijdelijk) voor de
Obligatiehouders onder zich houdt op haar bank- of
girorekening te plaatsen en/of in bewaring te nemen,
zonder dat de Obligatiehouders aanspraak maken op
rente of vergelijkbare vergoedingen.

VERPLICHTINGEN VAN DE EMITTENT

ARTIKEL 7

7.1 De verplichtingen van de Emittent uit hoofde van deze
Trustakte en de Obligaties vormen rechtstreekse en
onvoorwaardelijke verplichtingen van de Emittent.

STICHTING

ARTIKEL 8

8.1 De Stichting wordt bestuurd door een zodanig aantal
bestuurders als wordt vastgesteld op de wijze als
bepaald in de statuten van de Stichting.

8.2 De beloning van het bestuur van de Stichting wordt bij
afzonderlijke overeenkomst geregeld en komt voor
rekening van de Emittent.

8.3 Met uitzondering van het uitbrengen van een stem in
ver¬gaderingen van Obligatiehouders, alsmede in
eventuele andere gevallen die in deze Trustakte worden
genoemd, of die gevallen waarin de Obligatiehouders op
basis van regelgeving of jurisprudentie moeten worden
geraadpleegd, worden de rechten en belangen van de
Obligatiehouders, zowel tegenover de Emittent als
tegenover derden (anders dan de Stichting) zonder
tussenkomst, medewerking of inspraak met de
Obligatiehouders door de Stichting uitgeoefend en
behartigd; individuele Obligatiehouders kunnen in de
situatie als bedoeld in dit artikel 8.3. niet rechtstreeks
optreden.

8.4 Voor het verrichten van andere handelingen dan
bedoeld in deze Trustakte behoeft de Stichting de
machtiging daartoe van de vergadering van
Obligatiehouders, voor welke machtiging een
Gekwalificeerd Besluit (als gedefinieerd in artikel 17 van
de Obligatievoorwaarden) is vereist.

8.5 De Stichting oefent haar functie uit zonder tussenkomst
of medewerking van of ruggespraak met de
Obligatiehouders, treedt voor hen op ten titel van
bewindvoering en is verplicht ter vertegenwoordiging
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van de Obligatiehouders op te komen zo dikwijls zij in
die hoedanigheid wordt aangesproken.

8.6 In geval van faillissement van de Emittent, zal de
Stichting met uitsluiting van de Obligatiehouders
bevoegd zijn tot het uitoefenen te hunne behoeve van
alle hun toekomende rechten onder de Obligatielening.

8.7 De Stichting zal zich in beginsel voor eigen rekening
voorzien van de bijstand van een of meer deskundigen,
welke deskundigen niet een zelfde adviserende functie
mogen vervullen bij of voor de Emittent of adviseurs van
de Emittent. Indien de Stichting door de vergadering van
Obligatiehouders wordt verzocht om zich te laten
bijstaan door een of meer deskundigen, welk verzoek
dient te geschieden krachtens een Gekwalificeerd Besluit
op grond van artikel 17 van de Obligatievoorwaarden,
kan de Stichting een beroep doen op artikel 8.9. van
deze Trustakte.  

8.8 De Stichting zal echter niet verplicht zijn enige maatregel
te nemen of stappen te doen, die kosten veroorzaken,
dan wanneer tegenover hem zekerheid is verschaft of te
zijnen name een bedrag is gedeponeerd naar zijn
oordeel voldoende om daaruit de te maken kosten te
voldoen, een en ander hetzij door de Emittent, hetzij
door Obligatiehouders of door anderen. 

8.9 Indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel
8.7. tweede zin, artikel 10.4. of artikel 10.7. van deze
Trustakte, zal de Emittent op eerste schriftelijke verzoek
van de Stichting daartoe (een ‘Trekkingsverzoek’) tot
betaling van een bedrag ter grootte van maximaal
vijfentwintig duizend euro (EUR 25.000,--) overgaan ter
dekking van de kosten die door de Stichting worden
gemaakt ter zake bijstand van een of meer deskundigen
dan wel het starten van een procedure. Een
Trekkingsverzoek dient de reden van trekking te
vermelden en het bedrag dat de Stichting wenst op te
nemen. De Emittent is verplicht om binnen veertien (14)
dagen aan een Trekkingsverzoek te voldoen. Tot
zekerheid voor de betaling van het bedrag ter grootte
van maximaal vijfentwintig duizend euro (EUR 25.000,--)
zal de Emittent uiterlijk op de Stortingsdatum, zoals
gedefinieerd in artikel 4.2. van de Obligatievoorwaarden,
een bankgarantie laten stellen door een Nederlandse
bank.

8.10 De Stichting is ter zake van de taak, door haar bij deze
Trustakte op zich genomen, niet verder aansprakelijk
jegens de Obligatiehouders en de Emittent dan voor
grove schuld of grove opzet in de uitvoering van haar
taken. Evenmin zal zij verantwoordelijk zijn voor enige
daad of nalatigheid van personen of instellingen, te
goeder trouw ingeschakeld in de uitvoering van haar
werkzaamheden.

8.11 De Stichting handelt in het belang van alle
Obligatiehouders gezamenlijk en is niet verplicht het
belang van een individuele Obligatiehouder in acht te
nemen.

8.12 De Emittent is verplicht binnen vijftien (15) dagen na
publicatie aan de Stichting een kopie te sturen van alle
rapportages en jaarverslagen die hij gehouden is bij of
krachtens de wet openbaar te maken.

8.13 De Emittent zal al die inlichtingen ten aanzien van de
Emittent verstrekken aan de Stichting, welke voor de
Obligatiehouders van belang kunnen zijn.

8.14 Binnen vijftien (15) dagen na het verschijnen van de
jaarrekening over haar voorafgaande boekjaar, zal de
Stichting een verslag uitbrengen omtrent haar
werkzaamheden gedurende het verslagjaar.

8.15 De rapportages van de Emittent alsmede het verslag van
de Stichting worden aan de Obligatiehouders bekend
gemaakt met inachtneming van het bepaalde in artikel
13.

AFTREDEN BESTUUR STICHTING

ARTIKEL 9

9.1 Het bestuur, waaronder in dit artikel 9 mede begrepen
individuele bestuurders van de Stichting, is bevoegd zijn
functie op te zeggen door kennisgeving aan de Emittent
en aan de Obligatiehouders met inachtneming van een
opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden en tegen
de eerste van de desbetreffende maand. In dat geval zal
het bestuur van de Stichting dienen te worden
vervangen door een met de instemming van de Emittent
aangewezen nieuw bestuur krachtens een
Gekwalificeerd Besluit van de vergadering van
Obligatiehouders (een besluit genomen met een
meerderheid van tweederde (2/3) gedeelte van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten
minste tweederde (2/3) gedeelte van het totaal aantal
uitstaande Obligaties aanwezig of vertegenwoordigd is
als gedefinieerd in artikel 17 van de
Obligatievoorwaarden).

9.2 Het bestuur, waaronder in dit artikel 9 mede begrepen
individuele bestuurders van de Stichting, kan door een
Gekwalificeerd Besluit van de vergadering van
Obligatiehouders van zijn functie worden ontheven (een
Gekwalificeerd Besluit is een besluit genomen met een
meerderheid van tweederde (2/3) gedeelte van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten
minste tweederde (2/3) gedeelte van het totaal aantal
uitstaande Obligaties aanwezig of vertegenwoordigd is
als gedefinieerd in artikel 17 van de
Obligatievoorwaarden). 

9.3 Het bestuur van de Stichting kan zijn functie evenwel
nooit eerder beëindigen dan nadat het nieuwe bestuur
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zijn functie zal hebben aanvaard.
VERVROEGDE OPEISBAARHEID; WIJZIGING RECHTEN 

ARTIKEL 10

10.1 Indien sprake is van een Situatie van Verzuim, als
bedoeld in artikel 14 van de Obligatievoorwaarden, zal
de Stichting naar eigen inzicht, dan wel op schriftelijk
verzoek van houders van ten minste twintig procent
(20%) van het totale nominale bedrag aan uitstaande
Obligaties, de rente en/of de nominale waarde op de
uitstaande Obligaties per direct mogen opeisen.

10.2 Indien de Emittent, na opeising als bedoeld in artikel
10.1., in gebreke blijft met betaling van de rente en/of
de nominale waarde op de uitstaande Obligaties, dan zal
de Stichting naar eigen inzicht, dan wel op schriftelijk
verzoek van houders van ten minste twintig procent
(20%) van het totale nominale bedrag aan uitstaande
Obligaties, gerechtigd zijn om betaling af te dwingen
middels alle middelen die de Nederlandse wet hiervoor
biedt.

10.3 Indien sprake is van een Situatie van Verzuim, zoals
bedoeld in artikel 14 van de Obligatievoorwaarden, kan
de Stichting een regeling treffen met betrekking tot de
nakoming van de verplichtingen van de Emittent uit
hoofde van de Obligaties. Indien een zodanige regeling
inhoudt het prijsgeven, verminderen of veranderen van
rechten van Obligatiehouders, kan zodanig prijsgeven,
verminderen of veranderen niet plaats hebben dan na
machtiging daar¬toe van de vergadering van
Obligatiehouders, genomen met een Gekwalificeerd
Besluit (als gedefinieerd in artikel 17 van de
Obligatievoorwaarden), met uitzondering van de
spoedeisende gevallen als bedoeld in artikel 10.6.
hierna.

10.4 Op elk moment, nadat de Obligaties onmiddellijk
betaalbaar zijn geworden, kan de Stichting naar haar
oordeel en zonder verdere bekendmaking een procedure
tegen de Emittent beginnen waarvan de Stichting meent
dat deze nodig is om de bepalingen van deze
Obligatievoorwaarden af te dwingen. De Stichting kan
deze procedure slechts beginnen ofwel op eigen
initiatief, mits de vergadering van Obligatiehouders het
starten van de procedure vooraf bij een Gekwalificeerd
Besluit (als gedefinieerd in artikel 17 van de
Obligatievoorwaarden) heeft goedgekeurd ofwel indien
zij hiertoe is verzocht door de vergadering van
Obligatiehouders krachtens een Gekwalificeerd Besluit,
met uitzondering van de spoedeisende gevallen als
bedoeld in artikel 10.6. hierna.

10.5 Indien een zodanige wijziging in de rechten van
Obligatiehouders wordt voorgesteld zal de Stichting: (a)
wanneer zij zulks wenselijk acht; of (b) op verzoek van

houders van ten minste twintig procent (20%) van het
uitstaande aantal Obligaties, de eventueel aan de
Stichting voor en ten behoeve van de gezamenlijke
Obligatiehouders verpande of verhypothekeerde activa
laten taxeren. De Stichting zal slechts haar goedkeuring
geven tot verwisseling of verkoop van onderpand, indien
na taxatie voor rekening van de Emittent door één of
meer deskundigen blijkt, dat de waarde van het
vervangende onderpand respectievelijk de opbrengst van
de verkoop niet lager zal zijn dan de getaxeerde waarde
van het te vervangen onderpand, tenzij de Stichting zulk
een taxatie overbodig acht en hiervan in haar rapport
mededeling doet. De Stichting zal haar bevindingen
omtrent de taxatie terstond mededelen aan de
Obligatiehouders overeenkomstig het bepaalde in artikel
13.

10.6 In spoedeisende gevallen, zoals reorganisatie, dreigend
faillissement of dreigende surséance van betaling van de
Emittent, zulks ter beoordeling van de Stichting, zal de
Stichting gerechtigd zijn:
1. zonder verdere bekendmaking dan wel toestemming

van de vergadering van Obligatiehouders een
procedure tegen de Emittent te beginnen waarvan de
Stichting meent dat (i) deze nodig is om de
bepalingen van deze Obligatievoorwaarden af te
dwingen en (ii) deze niet kan worden uitgesteld;

2. de rechten van Obligatiehouders geheel of
gedeeltelijk prijs te geven, te verminderen of te
veranderen zonder machtiging daartoe van de
vergadering van Obligatiehouders, indien de Stichting
van oordeel is dat deze handelingen of verrichtingen
niet kunnen worden uitgesteld. 

Voor het al dan niet gebruik maken door de Stichting
van de in dit artikel 10.6. verleende bevoegdheid, dan
wel de wijze van gebruik maken daarvan, alsmede de
gevolgen daarvan, is de Stichting nimmer aansprakelijk,
behalve in geval van grove schuld of grove opzet van de
Stichting. 

10.7 De Stichting is gehouden, indien zij de onder artikel
10.6. bedoelde handelingen heeft verricht, binnen een
maand daarna een vergadering van Obligatiehouders te
houden, waarin de motieven voor het verrichten van
deze handelingen worden toegelicht.

10.8 Wanneer de Stichting overeenkomstig dit artikel de
Obligaties of het nog resterende gedeelte daarvan,
vermeerderd met rente en kosten, opvordert, zal zij
bevoegd zijn de rekening op te maken van alle volgens
haar administratie uitstaande Obligaties, met de lopende
rente en van al het¬geen verder door de Emittent
terzake van de Obligatielening verschuldigd mocht zijn,
met de kosten – waaronder ook is begrepen het salaris
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van de Stichting. De Emittent zal zich gedragen naar de
reke¬ning zoals die door de Stichting zal zijn opgemaakt
en zal erin toestemmen, dat de eventueel gerechtelijke
verkoop van en/of het beslag op goederen zal
geschieden voor het eindbedrag van die rekening,
behoudens het recht van de Emittent op zodanig
gedeelte van de opbrengst van het verkochte als na
volledige betaling van het hierboven bedoelde
eindbedrag door haar mocht kunnen worden bewezen
minder verschuldigd te zijn dan waarvoor haar rekening
werd belast.

VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

ARTIKEL 11

11.1 De vergadering van Obligatiehouders wordt door de
Stichting bijeengeroepen overeenkomstig en gehouden
met inachtneming van het bepaalde daaromtrent in
artikel 16 en 17 van de Obligatievoorwaarden.

TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING 

ARTIKEL 12

12.1 De Obligatiehouders worden geacht kennis te hebben
genomen van deze Trustakte en zijn daaraan gebonden.

12.2 De Stichting en de Emittent kunnen gezamenlijk zonder
toestemming van de Obligatiehouders besluiten deze
Trustakte aan te passen indien het veranderingen
betreffen van niet-materiële aard en veranderingen van
formele, ondergeschikte en technische aard die de
belangen van de Obligatiehouders niet schaden.

12.3 Wijziging van deze Trustakte anders dan bedoeld in
artikel 12.2. kan slechts met machtiging daartoe van de
vergadering van Obligatiehouders geschieden door de
Stichting gezamenlijk met de Emittent. Voor bedoelde
machtiging van de vergadering van Obligatiehouders is
een Gekwalificeerd Besluit (als bedoeld in artikel 17 van
de Obligatievoorwaarden) vereist.

12.4 Een wijziging van deze Trustakte wordt eerst van kracht
nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het
doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur
van de Stichting en de Emittent bevoegd.

KENNISGEVINGEN

ARTIKEL 13

13.1 Alle kennisgevingen dienen schriftelijk te geschieden aan
de Obligatiehouders, vruchtgebruikers en pandhouders
en zijn geldig indien deze zijn verzonden naar de
adressen zoals vermeld in het Register. Iedere
kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan op de
zevende dag na aldus te zijn verzonden.

13.2 Kennisgevingen door de Obligatiehouders dienen
schriftelijk te worden gedaan door verzending daarvan
aan het adres van de Emittent en/of de Stichting.

TOEPASSELIJKHEID EN BEVOEGDE RECHTER

ARTIKEL 14

14.1 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op deze
Trustakte.

14.2 Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van
deze Trustakte zullen door de bevoegde Nederlandse
rechter worden beslist ter zake waarvan de Emittent
onvoorwaardelijk en onherroepelijk domicilie kiest ten
kantore van de Stichting.

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, in minuut verleden ter plaatse en op de
datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave
van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting
daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van
de inhoud van deze akte voor partijen heeft de comparant
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis
genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld,
met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend
door de comparant en mij, notaris.



Düsseldorf

Ehrenberg | Niemeyer | Adam heeft in opdracht van FGH Bank
NV het vastgoed in Düsseldorf getaxeerd. Dit bedrijf is de vaste
taxateur van FGH Bank NV voor vastgoed in Duitsland. Ehren-
berg | Niemeyer | Adam is een maatschap naar Duits recht actief
vanuit 2 kantoren in Frankfurt en Mainz. 

Getaxeerde markwaarden.

Het Object is op 15 september 2008 getaxeerd, sindsdien hebben
zich geen materiële veranderingen voorgedaan die de waarde van
het vastgoed beïnvloeden. Het taxatierapport is opgesteld op 19
september 2008. ligt ter inzage op het kantoor van de Vennoot-
schap. 

De getaxeerde marktwaarden bedragen:

Bruto** Netto **
Düsseldorf, 
Worringerstrasse 111 € 4.700.000,- € 4.400.000,-
Kapitalisatiefactor 13,7 keer de huur 12,9 keer de huur
Aanvangsrendement 7,3% 7,8%

* De marktwaarde  inclusief overdrachtsbelasting en aan-
koopkosten zoals notariskosten en kadastrale heffingen. 

** de waarde na aftrek van toegerekende overdrachtsbelasting
en aankoopkosten zoals notariskosten en kadastrale heffin-
gen en makelaarscourtage.

Het Object is aangekocht voor € 2.650.000,-, vermeerderd met
de verbouwingskosten is de investering € 3.750.000,-. Dit komt
overeen met een Kapitalisatiefactor van 10,96 en een BAR van
9,12%.

Gehanteerde taxatiemethoden

In het kader van de taxatie van het Object in Düsseldorf zijn twee
waarderingsmethoden gehanteerd, te weten de comparatieve
methode en de huurwaardekapitalisatiemethode. De compara-
tieve methode is toegepast voor vaststelling van de individuele
huurwaarden. De huurwaardekapitalisatiemethode is gebruikt
voor vaststelling van de bruto en netto marktwaarde. Deze twee
methoden worden hierna kort omschreven.

Comparatieve methode

De comparatieve methode ofwel vergelijkende methode verge-
lijkt verkoop en/of verhuurtransacties met betrekking tot soort-
gelijke objecten met elkaar.  Deze methode wordt gebruikt voor
onroerende zaken waarvan “voldoende” transactiegegevens be-
kend zijn. De comparatieve methode stoelt op de beoordeling
van de markt, van de locatie en van de onroerende zaak zelf.

Huurwaardekapitalisatiemethode

De bruto en netto marktwaarden zijn bepaald aan de hand van
de bruto markthuurwaarde van de verhuurbare vloeroppervlak-
ten van het onroerende goed, verminderd met onroerend goed
gebonden lasten en andere door de opdrachtgever opgegeven
en/of geschatte lasten gerelateerd aan een onder de huidige
marktomstandigheden reëel geacht netto rendement. Dit rende-
ment stoelt op een beoordeling van de markt, de locatie en van
de onroerende zaak zelf en is gebaseerd op onder meer de-
zelfde factoren zoals hiervoor beschreven. 

Hückelhoven

Het object in Hückelhoven is in januari 2008 intern getaxeerd
door de Kreissparkasse Heinsberg. Een taxatierapport wordt niet
door de bank aan haar klanten overlegd. Op basis van de taxa-
tie heeft de Kreissparkasse Heinsberg een financiering beschik-
baar gesteld van € 1.960.000,-, zijnde 87% van de koopsom
exclusief aankoopkosten en 80,7% van de koopsom inclusief
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Bijlage 7: Samenvatting taxaties

Deze samenvatting is opgesteld door de Vennootschap en bevat naast de getaxeerde

waarden de belangrijkste gegevens waarop de waardebepaling is gebaseerd.
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aankoopkosten.  Sinds de taxatie heeft zich één materiële veran-
dering voorgedaan die de waarde van het vastgoed positief
beïnvloedt. De bouw van de C&A vestiging op de Wildauerplatz
is gestart. De geplande oplevering is in januari 2010. 

Uitgaande van de Aankoopsom van € 2.250.000,-
zijn de marktwaarden:

Bruto** Netto **
Hückelhoven, 
Wildauerplatz 3 en 5 € 2.427.589,- € 2.250.000,-
Kapitalisatiefactor 15,1 keer de huur 14 keer de huur
Aanvangsrendement 6,62% 7,14%

* De marktwaarde  inclusief overdrachtsbelasting en aan-
koopkosten zoals notariskosten en kadastrale heffingen. 

** de waarde na aftrek van de overdrachtsbelasting en aan-
koopkosten zoals notariskosten en kadastrale heffingen en
makelaarscourtage.

Gelieerde partijen

Zowel Ehrenberg | Niemeyer | Adam als de Kreissparkasse
Heinsberg zijn geen Gelieerde Partijen.



de ondergetekende,

de heer, mevrouw*: (volledige voornamen)

(volledige achternamen)

adres:
postcode: woonplaats:
telefoon overdag: telefoon ’s avonds:
faxnummer e·mailadres
paspoort/rijbewijsnummer** (kopie bijvoegen)
nationaliteit
bankrekeningnummer ontvangsten bij bank:

Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het prospectus van
RijnVast Obligatiefonds Duitsland I. 
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Inschrijfformulier natuurlijke personen

Verklaart hierbij:

Kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van 
het Prospectus en de Bijlagen, waaronder de bepalingen in 
de Obligatievoorwaarden en de Trustakte, waarin zijn/haar
rechten als Obligatiehouder zijn bepaald.

In het bijzonder er mee in te stemmen dat zijn/haar rechten als
Obligatiehouder onder de Obligatielening worden uitgeoefend
door de Stichting in de mate en op de wijze als nader bepaald
in de Trustakte. En, dat de uitoefening door, en positie van, de
Stichting een eigenschap is van de (vorderings)rechten van de
Obligatiehouder onder de Obligatielening, bij wijze van bewind,
en niet berust op vertegenwoordiging, volmacht of (overeen-
komst tot) lastgeving. Er mee in te stemmen dat de Stichting de
rechten zal uitoefenen ten behoeve van de Obligatiehouder
zoals nader bepaald in de Trustakte. 

In te schrijven voor: _________ zegge_______________________
(minimaal 2) Obligaties van € 5.000,- elk.

Na schriftelijke acceptatie van deze inschrijving door de Ven-
nootschap zal ondergetekende een bedrag van ____x € 5.000,-
te verhogen met 3% emissiekosten, in totaal € ______________
overmaken op bankrekeningnummer 65.98.83.414 
(IBAN: NL 13 INGB 0659 883414 en BIC Code: INGBNL2A) 

t.n.v. AKD Prinsen van Wijmen N.V. inzake derdengelden te Rot-
terdam onder vermelding van “Obligaties RijnVast”. De betaling
dient uiterlijk plaats te vinden op de Stortingsdatum zoals in de
toewijzingsbrief vermeld.

Verleent hierbij:

Voor het geval de inschrijving geaccepteerd wordt en defini-
tieve toewijzing van twee of meer Obligaties plaatsvindt, een
onherroepelijke volmacht, met de macht van substitutie, aan
de Vennootschap om voor en namens ondergetekende alle
documenten en akten te tekenen en alle handelingen te ver-
richten die noodzakelijk of nuttig mochten blijken voor de
verwerving van de Obligaties, een en ander met inachtneming
van hetgeen in het Prospectus en dit formulier is bepaald;

Verklaart bij deze verder:

Ermee bekend te zijn met, en er mee in te stemmen dat:
• Inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of gedeelte-

lijk geweigerd kunnen worden.
• De inschrijving kan worden afgewezen indien, om welke

reden dan ook, de storting van het bij de toewijzing door
de Vennootschap aangegeven bedrag ('Deelnamesom') en
verschuldigde emissiekosten niet heeft plaatsgehad op of
voor de Stortingsdatum.

Aldus ondertekend:

plaats datum

handtekening

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

** Aan het formulier hechten: Een kopie van een geldig paspoort of rijbewijs.

(s.v.p. in blokletters invullen)
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De ondergetekende,

rechtspersoon: (b.v./nv)
vestigingsplaats
adres 
postcode woonplaats:
inschrijvingsnummer kvk*
naam van de vertegenwoordigingsbevoegde persoon

telefoon overdag telefoon ’s avonds
faxnummer e·mailadres
bankrekeningnummer ontvangsten bij bank

Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het prospectus van
RijnVast Obligatiefonds Duitsland I. 

Inschrijfformulier rechtspersonen

Verklaart hierbij:

Kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het
Prospectus en de Bijlagen, waaronder de bepalingen in de Obli-
gatievoorwaarden en de Trustakte, waarin haar rechten als Obli-
gatiehouder zijn bepaald.

In het bijzonder er mee in te stemmen dat haar rechten als Obli-
gatiehouder onder de Obligatielening worden uitgeoefend door
de Stichting in de mate en op de wijze als nader bepaald in de
Trustakte. En, dat de uitoefening door, en positie van, de Stich-
ting een eigenschap is van de (vorderings-)rechten van de Obli-
gatiehouder onder de Obligatielening, bij wijze van bewind, en
niet berust op vertegenwoordiging, volmacht of (overeenkomst
tot) lastgeving. Er mee in te stemmen dat de Stichting de rech-
ten zal uitoefenen ten behoeve van de Obligatiehouder zoals
nader bepaald in de Trustakte. 

In te schrijven voor: _________ zegge_______________________
(minimaal 2) Obligaties van € 5.000,- elk.

Na schriftelijke acceptatie van deze inschrijving door de Ven-
nootschap zal ondergetekende een bedrag van ____x € 5.000,-
te verhogen met 3% emissiekosten, in totaal € __________
overmaken op bankrekeningnummer 65.98.83.414 
(IBAN: NL 13 INGB 0659 883414 en BIC Code: INGBNL2A) t.n.v.

AKD Prinsen van Wijmen N.V. inzake derdengelden te Rotter-
dam onder vermelding van “Obligaties RijnVast”. De betaling
dient uiterlijk plaats te vinden op de Stortingsdatum zoals in de
toewijzingsbrief vermeld.

Verleent hierbij:

Voor het geval de inschrijving geaccepteerd wordt en defini-
tieve toewijzing van twee of meer Obligaties plaatsvindt, een
onherroepelijke volmacht, met de macht van substitutie, aan
de Vennootschap om voor en namens ondergetekende alle
documenten en akten te tekenen en alle handelingen te ver-
richten die noodzakelijk of nuttig mochten blijken voor de
verwerving van de Obligaties, een en ander met inachtneming
van hetgeen in het Prospectus en dit formulier is bepaald;

Verklaart bij deze verder:

Ermee bekend te zijn met, en er mee in te stemmen dat:
• Inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of gedeel-

telijk geweigerd kunnen worden.
• De inschrijving kan worden afgewezen indien, om welke

reden dan ook, de storting van het bij de toewijzing door de
Vennootschap aangegeven bedrag ('Deelnamesom') en ver-
schuldigde emissiekosten niet heeft plaatsgehad op of voor
de Stortingsdatum.

Aldus ondertekend:

plaats datum

handtekening

* Aan het formulier hechten: Een origineel recent uittreksel van het handelsregister, een kopie van de huidige statuten van de vennootschap, alsmede een kopie geldig 

legitimatiebewijs van de rechtsgeldige vertegenwoordiger.

(s.v.p. in blokletters invullen)
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