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Voorwoord De Directie van Nederlandsche Vastgoed Investeringsmaatschappij N.V. 
(NEDVIM) is verheugd u te kunnen informeren over haar uitgifte van de 
Nedvim 5% winstdelende obligaties. Het betreft Obligaties die via een 
doorlopend uitgifteprogramma worden uitgegeven en die een looptijd 
hebben van 20 jaar. Gedurende die 20 jaar ontvangt de Obligatiehouder 
5% vaste rente en deelt hij daarnaast voor 70% mee in de winst uit 
Directe Vastgoedexploitatie, voor 50% in de winst uit Gerealiseerde 
Waardestijging Vastgoed en bij de aflossing van de Obligaties voor 25% 
in de Ongerealiseerde Waardestijging Vastgoed.

NEDVIM (gevestigd te Nijmegen) is een onafhankelijk initiatiefnemer, 
gespecialiseerd in beleggen in Nederlands vastgoed. De huidige situatie 
op de Nederlandse vastgoedmarkt maakt het mogelijk een goed 
renderende portefeuille op te bouwen: de prijzen van vastgoed zijn  
sterk gedaald, waardoor de Bruto Aanvangsrendementen zijn gestegen. 
Bovendien is er in de financiële productenmarkt vraag naar transparante 
en stabiel renderende beleggingen.

NEDVIM kiest ervoor om de uit te keren rentes voornamelijk te baseren 
op gerealiseerde resultaten. Zij hanteert hiervoor een helder beleid waar-
onder duidelijke investerings- en financieringscriteria, een inzichtelijke 
organisatiestructuur en een transparante opbrengsten- en kostenstructuur. 
Zowel bij het structureren als bij de dagelijkse organisatie maakt 
NEDVIM gebruik van deskundigen op vastgoed, juridisch, financieel  
en fiscaal gebied.
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Vastgoedproposities beoordeelt Nedvim Beleggingen N.V. aan de hand 
van vastgelegde investeringscriteria. Uitsluitend vastgoedobjecten die 
aan de investeringscriteria voldoen, komen in aanmerking om aangekocht 
te worden. Voor de (technische) beoordeling van de vastgoedobjecten 
maakt Nedvim Beleggingen N.V. gebruik van beëdigde taxateurs.

Het commercieel, technisch en administratief beheer van het vastgoed 
besteedt Nedvim Beleggingen N.V. uit aan professionele beheerorganisaties. 
Uitgangspunt hierbij is een goede relatie met de huurders, die met de 
huurstroom de basis vormen voor het Totaal Rendement op de Nedvim 
5% winstdelende obligaties.

Investeren in vastgoed vraagt om een open, realistische en op lange 
termijn gerichte houding van de Directie, maar ook van potentiële 
Obligatiehouders. Dit is vastgelegd in het Prospectus en in de 
Obligatievoorwaarden. Als zekerheid voor de Obligatiehouders heeft 
Nedvim Garantiefonds N.V. (100% aandeelhouder van NEDVIM)  
een onvoorwaardelijke Garantie afgegeven ten behoeve van de 
Obligatiehouders van NEDVIM. De aandeelhouder van Nedvim 
Garantiefonds N.V., Datinilare Holding N.V., heeft in een 
Vermogensinstandhoudingsovereenkomst vastgelegd hoe zij het Eigen 
Vermogen per de Prospectusdatum van € 3 miljoen in stand houdt en 
laat groeien, parallel aan de groei van de gehele organisatie.

Op 3 april 2009 heeft De Nederlandsche Bank NEDVIM een ontheffing 
van het verbod als bedoeld in artikel 3:5 lid 1 Wft verleend op grond van 
het feit dat De Nederlandsche Bank van mening is dat de belangen die 
Deel 3 van de Wft beoogt te beschermen voldoende door NEDVIM 
worden beschermd. Op grond van deze ontheffing is het NEDVIM 
toegestaan de Obligaties uit te geven. Omdat de Directie hecht aan een 
integere en transparante bedrijfsvoering, is NEDVIM Contribuant van  
de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen.

Datinilare Holding N.V., Nedvim Garantiefonds N.V., NEDVIM, 
Nedvim Beleggingen N.V. en Nedvim Verkooporganisatie B.V. behoren 
alle tot de NEDVIM-groep en zijn alle opgericht ten behoeve van het  
op profijtelijke wijze investeren in vastgoed, waar de houders van de 
Nedvim 5% winstdelende obligaties van profiteren.

Nijmegen, 27 mei 2009

De Directie
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Het Prospectus met betrekking tot de uitgifte van Nedvim 5% winst-
delende obligaties is op 25 mei door de Directie van Nederlandsche 
Vastgoed Investeringsmaatschappij N.V. (NEDVIM) te Nijmegen 
vastgesteld; de informatie tot de Prospectusdatum is in het  
Prospectus verstrekt.

De samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het 
Prospectus. De Directie kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld 
indien de samenvatting, gelezen in samenhang met de andere delen  
van het Prospectus, misleidend, onjuist of inconsistent is.

NEDVIM wijst personen die geïnteresseerd zijn in Nedvim 5% winst-
delende obligaties er nadrukkelijk op dat aan een dergelijke investering 
risico’s zijn verbonden. Hen wordt nadrukkelijk geadviseerd het 
Prospectus inclusief de bijlagen zorgvuldig te lezen, kennis te nemen van 
de volledige inhoud van het Prospectus inclusief de bijlagen, en indien 
nodig onafhankelijk advies in te winnen, alvorens enige beslissing te 
nemen over de inschrijving op de Obligaties. De beslissing om te 
investeren in de Obligaties is de verantwoordelijkheid van de belegger.

Met de publicatie van het Prospectus maakt de Directie van NEDVIM 
kenbaar besloten te hebben tot de doorlopende uitgifte van Nedvim 5% 
winstdelende obligaties. Het uitgifteprogramma zal lopen vanaf de 
Prospectusdatum tot dat de Directie een besluit heeft genomen tot  
het stoppen van het uitgifteprogramma.

De Directie van NEDVIM verklaart dat het Prospectus onder haar 
verantwoordelijkheid is opgesteld. Ook verklaart de Directie van 
NEDVIM dat, voor zover haar redelijkerwijs bekend , de gegevens  
die opgenomen zijn in het Prospectus per de Prospectusdatum in 
overeenstemming zijn met de werkelijkheid en geen gegevens zijn 
weggelaten waarvan door vermelding de strekking van het Prospectus 
zou wijzigen. Indien uitdrukkelijk een bron is vermeld, neemt de 
Directie van NEDVIM de verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze 
overnemen van de gegevens. De Directie van NEDVIM verklaart dat  
de opgenomen gegevens, voor zover redelijkerwijs vast te stellen,  
per de Prospectusdatum overeenkomstig de werkelijkheid zijn.

Zolang NEDVIM Obligaties heeft uitstaan die zijn uitgegeven op basis 
van het Prospectus, zal de Directie er op toezien dat de volgende 

Samenvatting 1
1.1  Inleiding

1.2  Algemeen
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informatie op haar website (www.nedvim.nl) te raadplegen is:  
het Prospectus (en eventuele addenda), de akte van oprichting, statuten 
en te zijner tijd ook de historische financiële informatie van tenminste  
3 Boekjaren van NEDVIM en Nedvim Garantiefonds N.V.   
Deze documenten liggen ook op papier ter inzage op kantoor van 
NEDVIM in Nijmegen. Niemand is gemachtigd om over het Prospectus 
informatie te verschaffen en/of verklaringen af te leggen die niet in het 
Prospectus zijn opgenomen. Indien iemand dit toch doet, dient op 
dergelijke informatie en/of verklaringen niet te worden vertrouwd  
zijnde verstrekt en/of afgelegd door NEDVIM, tenzij deze informatie  
en/of verklaringen duidelijk zichtbaar verstrekt zijn door NEDVIM  
(te denken valt hierbij aan kwartaal- en jaarberichten).
Noch de toezending van het Prospectus, noch het aanbod, de verkoop  
of de uitgifte van de Obligaties, impliceert dat de hierin aanwezige 
informatie correct is op enig moment later dan de Prospectusdatum.

Verwachtingen, prognoses, veronderstellingen, aannames en woorden 
van gelijke strekking, mogen in geen geval worden uitgelegd als een 
toezegging dan wel een garantie van NEDVIM.

Voor alle in het Prospectus genoemde rendementen geldt het volgende: 
“De waarde van uw Obligaties kan fluctueren. In het verleden behaalde 
resultaten en/of rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.” 

De verstrekking en verspreiding van het Prospectus kan in bepaalde 
rechtsgebieden buiten Nederland zijn onderworpen aan juridische 
beperkingen. NEDVIM verzoekt een ieder die in het bezit komt van het 
Prospectus kennis te nemen van en zich te houden aan deze mogelijke 
juridische beperkingen. NEDVIM is niet aansprakelijk voor welke 
schending dan ook van enige juridische beperking door wie dan ook, 
ongeacht of het een potentiële inschrijver op Obligaties betreft of niet.

Op het Prospectus is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend 
een Nederlandse rechter is bevoegd een uitspraak te doen indien er 
geschillen ontstaan over het Prospectus en/of de uitgifte van Obligaties 
door NEDVIM. Het Prospectus verschijnt alleen in de Nederlandse taal. 
Indien een vordering met betrekking tot de informatie in het Prospectus 
bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, draagt de eiser  
in de procedure die wordt gevoerd volgens nationale wetgeving van een 
andere lidstaat dan Nederland de kosten voor de vertaling van het 
Prospectus, en wel voordat de vordering wordt ingesteld.
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NEDVIM
NEDVIM is op 18 februari 2009 opgericht. Statutair is zij gevestigd in 
Nijmegen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09193372. 
De statuten van NEDVIM zijn als bijlage 3 opgenomen in het Prospectus.

NEDVIM heeft op grond van artikel 3 lid 1 van haar statuten onder meer 
ten doel:
het aantrekken van gelden door middel van de uitgifte van Obligaties, 
het doorlenen van aangetrokken gelden aan en het financieren van 
Nedvim Beleggingen N.V.

NEDVIM heeft 3 miljoen gewone aandelen geplaatst met een nominale 
waarde van € 1. Deze aandelen zijn volgestort. NEDVIM heeft géén 
aandelen met een bijzonder recht als het gaat om zeggenschap of aandeel 
in de winst.

NEDVIM is de uitgevende instelling van de Nedvim 5% winstdelende 
obligaties. 

NEDVIM verstrekt leningen aan haar 100% dochteronderneming 
Nedvim Beleggingen N.V. om de aankopen van vastgoed te financieren.

NEDVIM behoort tot de NEDVIM-groep waarbinnen Datinilare Holding N.V. 
de initiator is. Tot deze groep behoren ook Nedvim Garantiefonds N.V. 
(de Garant), Nedvim Beleggingen N.V. en Nedvim Verkooporganisatie 
B.V., alle gevestigd te Nijmegen. De groepsstructuur wordt toegelicht in 
hoofdstuk 6 van het Prospectus. De kring van natuurlijke personen met 
invloed op het beleid van de NEDVIM-groep wordt in hoofdstuk 7 van 
het Prospectus toegelicht. NEDVIM, de Garant en Nedvim Beleggingen 
N.V. hebben zelf geen medewerkers in dienst.

NEDVIM heeft, door een garantieverklaring als bedoeld in artikel 2:403 
B.W. te deponeren in het handelsregister, zich hoofdelijk aansprakelijk 
gesteld voor de schulden van Nedvim Beleggingen N.V. Nedvim 
Beleggingen N.V. publiceert geen zelfstandige jaarrekening. Haar 
Financiële gegevens worden geconsolideerd in de jaarrekening en  
de kwartaalberichten van NEDVIM.

NEDVIM vormt samen met Nedvim Beleggingen N.V. een fiscale 
eenheid voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Op de Prospectusdatum is er, buiten de financiële uitgangssituatie, geen 
historische informatie beschikbaar. Nedvim 5% winstdelende obligaties 
is een blind pool propositie. Dit houdt in dat per de Prospectusdatum ook 

1.3  Structuur, aard en 
omvang
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financiële informatie over vastgoedobjecten ontbreekt, met uitzondering 
van de financiële uitgangssituatie.
De financiële uitgangssituatie is in hoofdstuk 9 toegelicht.
Voor zover er financiële informatie in het Prospectus gegeven wordt over 
de NEDVIM-groep, is dit informatie die onder verantwoordelijkheid van 
de Directie verstrekt wordt uit de eigen financiële administratie. Op de 
eigen financiële administratie is géén accountantscontrole is toegepast.

De vastgoedorganisatie
Nedvim Beleggingen N.V. houdt zich primair bezig met 
vastgoedbeleggingen, maar sluit vastgoedontwikkeling en handel in 
vastgoed niet uit. De vastgoedactiviteiten zijn primair gericht op de 
Nederlandse markt. Nedvim Beleggingen N.V. is zowel juridisch als 
economisch eigenaar van het vastgoed.

De Garant
Nedvim Garantiefonds N.V. (de Garant) is op 18 februari 2009 opgericht. 
Statutair is zij gevestigd in Nijmegen en ingeschreven in het handels-
register onder nummer 09193370.

Datinilare Holding N.V., de moedermaatschappij van Nedvim Garantie-
fonds N.V., heeft bij de oprichting € 3 miljoen aandelenkapitaal gestort 
ten behoeve van de Garantie.

Nedvim Garantiefonds N.V. heeft 100% van de aandelen in het kapitaal 
van NEDVIM.

Ten behoeve van de Obligatiehouders heeft de Garant een Garantie 
gesteld voor de nakoming van de verplichtingen die NEDVIM heeft  
uit hoofde van de Obligaties. De Garantie is opgenomen als bijlage 5  
bij het Prospectus. Bij aanvang van de uitgifte van Obligaties is het 
garantievermogen € 3 miljoen. De aandeelhouder van de Garant heeft 
met de Garant een overeenkomst getekend waarin afspraken zijn vast-
gelegd met betrekking tot het in stand houden van het Eigen Vermogen 
welke overeenkomst is opgenomen in bijlage 6 bij het Prospectus.

Kenmerken
Nedvim 5% winstdelende obligaties zijn Obligaties die via een 
doorlopend uitgifteprogramma worden uitgegeven en die een looptijd 
hebben van 20 jaar. Gedurende die 20 jaar ontvangt de Obligatiehouder 
5% vaste rente en deelt zij daarnaast voor 70% mee in de winst uit de 
Directe Vastgoedexploitatie, voor 50% in de winst uit de Gerealiseerde 
Waardestijging Vastgoed en bij de aflossing van de Obligaties voor 25% 
in de Ongerealiseerde Waardestijging Vastgoed.

1.4  Nedvim 5% 
winstdelende obligaties



12

De Obligaties zijn op naam, in de vorm van registerinschrijvingen.  
Er worden geen obligatiebewijzen uitgegeven. De Obligatiehouders 
ontvangen een schriftelijke bevestiging van het nummer waaronder  
de uitgifte van de Obligaties is geregistreerd in het Register.

De Obligaties luiden in euro’s en kennen een Nominale Waarde van € 100,-. 

De vaste rente van 5% wordt per kwartaal achteraf in 4 gelijke delen van 
1,25% betaald. De winstdelende rentes uit de Directe Vastgoedexploitatie 
en uit de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed worden 1 maal per 
Boekjaar betaald, uiterlijk in juli volgend op het afgesloten Boekjaar. 
NEDVIM keert deze winstdelende rentes uit indien en voor zover er sprake 
is van winst na vennootschapsbelasting. De winstdelende rente uit de 
Ongerealiseerde Waardestijging Vastgoed wordt betaald, indien en voor 
zover deze aanwezig is, bij aflossing op de Aflosdatum.

Doel, omvang emissie
Het doel van NEDVIM met de emissie is het bijeenbrengen van vreemd 
vermogen ter financiering van de activiteiten, investeringen van Nedvim 
Beleggingen N.V. Het streven is een jaarlijkse emissieopbrengst van  
circa € 60 miljoen. Gedurende de periode vanaf de Prospectusdatum tot  
1 januari 2010 en daarna elk kalenderjaar worden maximaal 1 miljoen 
Obligaties van nominaal € 100,- uitgegeven, derhalve tot een totaal 
nominaal bedrag van maximaal € 100 miljoen per jaar.

Verhandelbaarheid en overdraagbaarheid
De Obligaties zijn niet verhandelbaar of overdraagbaar. Indien een 
Obligatiehouder NEDVIM schriftelijk om vervroegde aflossing verzoekt, 
zal NEDVIM diens verzoek welwillend in overweging nemen. NEDVIM  
is niet tot vervroegde aflossing van de Obligaties verplicht en kan het 
verzoek afwijzen of aanhouden. Het staat NEDVIM vrij om haar bereidheid 
tot vervroegde aflossing van de Obligaties te beperken, bijvoorbeeld door 
deze te binden aan een bepaald maximum bedrag of percentage per periode 
en/of per Obligatiehouder en/of per transactie. Op www.nedvim.nl zal 
worden gepubliceerd op welke condities NEDVIM bereid kan worden 
gevonden de Obligaties vervroegd af te lossen.

Emissiekoers, rendement en kosten
In beginsel worden de Obligaties tegen een emissiekoers gelijk aan de 
Nominale Waarde uitgegeven. NEDVIM kiest ervoor om de uit te keren 
rentes voornamelijk te baseren op gerealiseerde resultaten. Om die reden 
verstrekt NEDVIM in het Prospectus géén winstprognoses of ramingen. 
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Eventuele winsten die ontstaan door het positieve verschil tussen 
inkomsten en de kosten, als ook winsten uit waardestijgingen, zullen  
als ze zich voordoen gedeeld worden met de Obligatiehouders in 
overeenstemming met de bepalingen van de Obligatievoorwaarden.
Voor de berekening van de Internal Rate of Return (IRR) hanteert 
NEDVIM uitsluitend de Obligatiehouders toekomende vaste rente van 
5% en de minimale kosten bij inschrijving, zijnde de inschrijvings-
provisie voor de Garant van 1%. De IRR is dan 5,01%.

Inleg- en rendementsgarantie
Op de Aflosdatum lost NEDVIM de Obligaties af tegen de Nominale 
Waarde. Gedurende de looptijd van de Obligaties heeft de 
Obligatiehouder over de in zijn bezit zijnde Obligaties recht op een  
vaste rente van 5%. Ter meerdere zekerheid is de nakoming van de 
verplichtingen die NEDVIM uit hoofde van de Nedvim 5% winstdelende 
obligaties aan hen heeft door de Garant gegarandeerd. De Garantie is 
opgenomen in bijlage 5 van het Prospectus. Bij aanvang van de uitgifte 
van Obligaties is het garantievermogen € 3 miljoen. De aandeelhouder 
van de Garant heeft met de Garant een overeenkomst getekend waarin 
afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot het in stand houden van het 
garantievermogen. Deze overeenkomst is opgenomen in bijlage 6 van 
het Prospectus.

NEDVIM nodigt geïnteresseerden uit een inschrijving te doen volgens 
de in hoofdstuk 12 van het Prospectus beschreven procedure, waarbij 
NEDVIM het recht heeft een dergelijke inschrijving, geheel of 
gedeeltelijk, te weigeren.

De uitgifte van Obligaties door NEDVIM valt in beginsel onder artikel 
3:5 lid 1 Wft waar staat dat het is verboden om buiten besloten kring  
in de uitoefening van een bedrijf opvorderbare gelden van anderen  
dan professionele beleggers aan te trekken. Op 3 april 2009 heeft  
De Nederlandsche Bank NEDVIM een ontheffing van het verbod als 
bedoeld in artikel 3:5 lid 1 Wft verleend op grond van het feit dat  
De Nederlandsche Bank van mening is dat de belangen die Deel 3  
van de Wft beoogt te beschermen voldoende door NEDVIM worden 
beschermd. Op grond van deze ontheffing is het NEDVIM toegestaan  
de Obligaties uit te geven.

Deze ontheffing is opgenomen in bijlage 8 van het Prospectus.  
De ontheffing is opgenomen in een openbaar register dat te vinden is  
op de websites van De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) en de 
Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl).

1.5  Deelname

1.6  Wettelijk kader en 
transparantie
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De Directie van NEDVIM heeft om de potentiële Obligatiehouders 
duidelijk en zorgvuldig te informeren over hun rechten en verplichtingen 
met betrekking tot de Obligaties, ervoor gekozen de informatie te 
verstrekken door middel van het Prospectus op te stellen overeenkomstig 
de eisen van de Prospectusverordening. De Stichting Transparantie 
Vastgoedfondsen (STV) heeft de inhoud van het Prospectus beoordeeld. 
De rapportage van de uitkomst van de beoordeling door de STV kunt u 
lezen in het Register van de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen op: 
www.stichtingtransparantievastgoedfondsen.nl.
 
Als Obligatiehouder wordt u periodiek geïnformeerd over de voortgang 
en ontwikkelingen van NEDVIM. Jaarlijks publiceert NEDVIM een 
jaarrekening en 4 keer per jaar een kwartaalbericht. Daarnaast zal 
NEDVIM regelmatig nieuwsbrieven publiceren, waarin de 
ontwikkelingen in de vastgoedportefeuille worden toegelicht. 
Algemene kennisgevingen van NEDVIM worden geplaatst op  
www.nedvim.nl. Mogelijk staat deze informatie in het besloten deel  
van de website waartoe de Obligatiehouders toegang hebben via de  
door NEDVIM aan hen verstrekte unieke login en wachtwoord.
 
Ondanks deskundig en adequaat bestuur kunnen zich onverwachte 
ontwikkelingen voordoen die de rendementsontwikkeling negatief 
beïnvloeden. Dit kan ook binnen NEDVIM gebeuren en gelden voor  
de Nedvim 5% winstdelende obligaties.

1.7  Communicatie

1.8  Risicofactoren

Risico’s verbonden aan de aard van 
de Obligaties
-  Verhandelbaarheids-, waarderings- 

en renterisico
-  Debiteurenrisico
-  Liquiditeitsrisico
-  Solvabiliteitsrisico
-  Rangorderisico

Risico’s verbonden aan de 
onderneming van NEDVIM
-  Debiteurenrisico
-  Fiscaal risico
-  Politiek risico
-  Risico van beheer
-  Integriteitsrisico

Risico’s verbonden aan de 
onderneming van Nedvim 
Beleggingen N.V.
-  Specialisatierisico
-  Risico’s verbonden aan de 

vastgoedinvesteringen
 ● Schaderisico
	 ● Inflatierisico
	 ● Leegstandsrisico
	 ● Kostenrisico
	 ● Politiek risico
	 ● Marktrisico
	 ● Blind pool-risico
	 ● Spreidingsrisico
-  Renterisico, financieringsrisico

De belangrijkste risico’s kunnen als volgt worden verdeeld en benoemd:

De risico’s zijn in hoofdstuk 2 van het Prospectus toegelicht.



Risicofactoren

2
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Risicofactoren 2
2.1  Inleiding

2.2  Risico’s verbonden aan 
de aard van de Obligaties

Investeren brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich altijd 
onverwachte ontwikkelingen voordoen die de rendementsontwikkeling 
negatief beïnvloeden.
Dit geldt ook voor investeringen in Nedvim 5% winstdelende obligaties.

In dit hoofdstuk worden uitsluitend neerwaartse risico’s beschreven die 
direct of indirect verbonden zijn aan Nedvim 5% winstdelende obligaties 
voor zover deze aan de Directie bekend zijn en door de Directie van 
belang worden geacht.

De in dit hoofdstuk beschreven risicofactoren zijn niet volledig. Andere 
factoren, die op de Prospectusdatum niet bekend zijn bij NEDVIM of 
door NEDVIM van minder belang worden geacht, kunnen de financiële 
positie van NEDVIM negatief beïnvloeden.

Niet van alle risico’s zijn de gevolgen te beperken, te beïnvloeden of 
door Nedvim Beleggingen N.V. door te berekenen aan de huurders. In 
dat geval zijn de financiële gevolgen hiervan voor rekening van 
NEDVIM, wat de financiële positie van NEDVIM negatief beïnvloedt. 
Het risico voor de Obligatiehouders is beperkt tot de door de 
Obligatiehouders gestorte gelden en het uitblijven van de uitbetaling van 
de verschuldigde rente.

Indien de kans realiteit wordt, kunnen alle in dit hoofdstuk beschreven 
risico’s er afzonderlijk of in combinatie toe leiden dat de vaste rente en/
of de winstdelende rente en/of de aflossing van de Nedvim 5% 
winstdelende obligaties in gevaar komt of geheel of gedeeltelijk niet of 
tijdig aan de Obligatiehouders wordt betaald. Dit geldt niet voor het 
verhandelbaarheidrisico, het waarderingsrisico en het renterisico, zoals 
hieronder beschreven, die inherent zijn aan de aard van de Obligaties als 
zodanig. 

In geval van enige twijfel over de inhoud of de strekking van de 
informatie in dit Prospectus, dienen potentiële Obligatiehouders advies 
in te winnen bij professionele adviseurs die gespecialiseerd zijn in het 
adviseren in dit soort Obligaties.

Verhandelbaarheids-, waarderings- en renterisico
De Obligaties zijn niet verhandelbaar of overdraagbaar. Het staat de 
Obligatiehouders vrij om Obligaties ter vervroegde aflossing aan te 
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bieden aan NEDVIM, maar zij is niet verplicht op dit aanbod in te gaan.
Voor de Obligatiehouder bestaat het risico dat diens Obligaties geheel of 
gedeeltelijk niet of niet op het gewenste tijdstip of niet tegen de door de 
Obligatiehouders gewenste condities door NEDVIM vervroegd worden 
afgelost.
Het risico bestaat dat de Obligatiehouder verlies lijdt op diens Obligaties 
indien deze bij vervroegde aflossing door NEDVIM minder blijken op te 
brengen dan de prijs waarvoor deze aan Obligatiehouders zijn 
uitgegeven.
Het risico bestaat dat een stijgende marktrente de Nedvim 5% 
winstdelende obligaties minder aantrekkelijk maakt voor investeerders.

Debiteurenrisico
De Nedvim 5% winstdelende obligaties zijn geldleningen die de 
Obligatiehouders verstrekken aan NEDVIM. Daarop zal rente betaald 
moeten worden aan de Obligatiehouders en de leningen zullen te zijner 
tijd moeten worden afgelost.

Het kan voorkomen dat door een teleurstellende winstontwikkeling van 
NEDVIM, NEDVIM de beoogde winstdeling in de vorm van een 
winstafhankelijke rente op de Nedvim 5% winstdelende obligaties 
geheel of gedeeltelijk niet kan realiseren. 
Het risico bestaat dat NEDVIM geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig 
aan haar rente- en aflossingsverplichtingen inzake de Obligaties voldoet 
of kan voldoen. De Obligatiehouders kunnen evenwel ook de Garant, 
Nedvim Garantiefonds N.V., voor de betaling aanspreken. Het risico 
bestaat dat ook de Garant geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig aan de 
betalingsverplichtingen jegens de Obligatiehouders voldoet of kan 
voldoen.

Het risico bestaat derhalve dat de Obligatiehouders hun inleg op de 
Obligaties verliezen vanwege verslechterde financiële omstandigheden 
bij NEDVIM en Garant.

Het debiteurenrisico kan worden onderverdeeld in een liquiditeitsrisico 
voor de kortere termijn en een solvabiliteitsrisico voor de langere 
termijn.

Liquiditeitsrisico
Het risico bestaat dat NEDVIM op enig moment onvoldoende liquide 
middelen heeft om tijdig de rente en aflossingen op de Obligaties te 
betalen.
In dat geval rijst de vraag in hoeverre de Garant voor de Obligaties in 
staat is om bij te springen en prompt de verschuldigde betalingen kan 
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doen. Het risico bestaat dat ook de Garant wegens het ontbreken van 
voldoende liquide middelen daartoe niet of slechts gedeeltelijk in staat is 
en dat betaling aan de Obligatiehouders niet volledig is en/of te laat is of 
zelfs geheel achterwege blijft.

Solvabiliteitsrisico
Vrij algemeen wordt de zienswijze aanvaard dat naarmate het Eigen 
Vermogen of het garantievermogen van een vennootschap (dat een buffer 
vormt voor het opvangen van tegenvallers) in verhouding tot de 
schuldenlast groter is, het solvabiliteitsrisico geringer wordt.
Het risico bestaat dat NEDVIM over de lange termijn beschouwd niet in 
staat zal zijn om volledig te voldoen aan al haar financiële 
verplichtingen, waaronder haar langlopende verplichtingen tot het 
betalen van rente en aflossingen inzake de uitstaande Nedvim 5% 
winstdelende obligaties, omdat haar Eigen Vermogen of 
garantievermogen te gering is om financiële tegenvallers op te kunnen 
vangen.
Hetzelfde risico geldt voor de Obligatiehouders ten aanzien van de 
Garant voor de obligatielening.

Rangorderisico
Nedvim 5% winstdelende obligaties zijn concurrente vorderingen op 
NEDVIM. De aanspraken van de Obligatiehouders uit hoofde van de 
Obligaties op de Garant zijn eveneens concurrente vorderingen.
Voor de Obligatiehouders bestaat er derhalve zowel bij faillissement van 
NEDVIM als van de Garant het risico dat er schuldeisers zijn met 
vorderingen die met voorrang een uitkering krijgen bij de verdeling van 
de opbrengst van de activa van de betrokken vennootschap. Het is 
mogelijk dat de vorderingen van de Obligatiehouders als gevolg daarvan 
geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven.

Debiteurenrisico
NEDVIM is een houdster- en financieringsmaatschappij die een 
onderneming drijft met winstoogmerk; zij is geen beleggingsinstelling.
NEDVIM verstrekt uitsluitend leningen aan Nedvim Beleggingen N.V. 
ter financiering van haar onderneming. Deze financiering wordt 
gesecureerd door een recht van hypotheek te vestigen op de 
vastgoedbeleggingen van Nedvim Beleggingen N.V., in rang direct 
volgend op het hypotheekrecht of de hypotheekrechten gevestigd ten 
behoeve van de externe financiers van deze vastgoedbeleggingen. Voor 
NEDVIM is het derhalve van belang dat Nedvim Beleggingen N.V. in 
staat is en blijft om aan haar rente- en aflossingsverplichtingen te 
voldoen. Dit is afhankelijk van de Solvabiliteit en liquiditeit en van de 
resultaatontwikkeling van Nedvim Beleggingen N.V.

2.3  Risico’s verbonden 
aan de onderneming 
van NEDVIM
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Het risico bestaat dat Nedvim Beleggingen N.V. geheel of gedeeltelijk 
niet, of niet tijdig aan haar rente- en aflossingsverplichtingen jegens 
NEDVIM voldoet en het risico bestaat tevens dat als gevolg daarvan 
NEDVIM op haar beurt geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig aan haar 
betalingsverplichtingen jegens de Obligatiehouders kan voldoen.

NEDVIM heeft in het handelsregister een verklaring gedeponeerd als 
bedoeld in artikel 2:403 B.W. voor haar dochteronderneming. In deze 
verklaring staat dat NEDVIM hoofdelijk garant staat voor alle 
verplichtingen van Nedvim Beleggingen N.V. Het risico bestaat derhalve 
dat NEDVIM wordt aangesproken voor schulden van Nedvim 
Beleggingen N.V. Op grond hiervan is Nedvim Beleggingen N.V. in 
economisch opzicht vrijwel volledig geïntegreerd in NEDVIM. Hoewel 
deze verbondenheid expliciet beoogd wordt, houdt dit wel het risico in 
dat tegenvallende ontwikkelingen bij Nedvim Beleggingen N.V. sterk 
doorwerken in de resultaten, de financiële positie en de vooruitzichten 
van NEDVIM zelf.

Fiscaal risico
Het risico bestaat dat de rente op Nedvim 5% winstdelende obligaties 
geheel of gedeeltelijk niet aftrekbaar zal zijn bij de bepaling van de 
winst waarover vennootschapsbelasting wordt geheven. Daarvan gaat 
een drukkend effect uit op de resultaatontwikkeling bij NEDVIM. Voor 
de Obligatiehouders kan dit betekenen dat het winstdelende 
rentepercentage lager uitkomt dan wanneer de obligatierente wel 
aftrekbaar zou zijn voor de vennootschapsbelasting. Indien de 
obligatierente niet aftrekbaar is voor de vennootschapsbelasting, is 
NEDVIM ook wettelijk verplicht om over de rentebetalingen 
dividendbelasting in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst.

Politiek risico
Voor NEDVIM vormt de politieke besluitvorming een onzekere factor. 
De wetgeving voor de financiële sector, waaronder de toezichtregels 
voor de sector, is aan wijzigingen en aanscherpingen onderhevig. Ook op 
het niveau van Nedvim Beleggingen N.V. kan de impact van politieke 
beslissingen aanzienlijk zijn.
Het risico bestaat dat nieuwe politieke besluiten van invloed of van 
toepassing zijn op de specifieke activiteiten en belangen van NEDVIM 
en/of Nedvim Beleggingen N.V. en dat deze besluiten nadelige gevolgen 
hebben voor de bedrijfsvoering of de rentabiliteit van de ondernemingen.

Risico van beheer
In kleine organisaties bestaat het risico dat op een bepaald moment de 
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continuïteit van de bezetting in gevaar komt of zelfs de deskundigheid 
van de Directie tekortschiet.
Naarmate een kleine organisatie groeit, worden zulke risico’s vervangen 
door andere risico’s die juist met een omvangrijke organisatie te maken 
hebben, zoals een gebrekkige communicatie.

Integriteitrisico
Binnen organisaties bestaat het risico dat er personen zijn die de 
organisatie schade berokkenen door het plegen van fraude of diefstal, al 
of niet vanwege omkoping, afpersing of andere dwang door derden. 
Integriteitsrisico’s zijn ook voor een organisatie nooit helemaal uit te 
sluiten.

Vanwege de sterke economische verbondenheid tussen NEDVIM en haar 
dochteronderneming Nedvim Beleggingen N.V. worden hieronder de 
belangrijkste risico’s toegelicht die verbonden zijn aan de activiteiten 
van laatstgenoemde.

Specialisatierisico
Nedvim Beleggingen N.V. richt zich voornamelijk op investeringen in de 
Nederlandse vastgoedsector. Vanwege deze sterke regionale specialisatie 
kunnen per saldo ongunstige resultaten uit de vastgoedactiviteiten niet of 
nauwelijks gecompenseerd worden met gunstige resultaten uit anders 
gerichte ondernemingsactiviteiten. Dat de specialisatie een bewuste 
keuze is, doet niets af aan dit risico. 

Risico’s verbonden aan de vastgoedinvesteringen

Schaderisico
Nedvim Beleggingen N.V. verzekert het vastgoed tegen schade volgens 
de, in de verzekeringsbranche voor vastgoedverzekeringen, gebruikelijke 
condities.
Het risico bestaat dat de vastgoedbezittingen worden getroffen door 
terroristische acties, oorlogshandelingen of natuurrampen. Schade aan 
vastgoed als gevolg van dergelijke oorzaken wordt doorgaans niet gedekt 
door een verzekering.

Inflatierisico
Een oplopende inflatie kan tot gevolg hebben dat het rendement op 
geïnvesteerd of belegd vermogen op den duur achterblijft bij de 
aanvankelijke rendementsverwachting. Bij vastgoed kan dat ook het 
geval zijn. In huurovereenkomsten voor vastgoed wordt doorgaans de 
huurprijs geïndexeerd. Het risico bestaat echter dat de 
marktomstandigheden op de verhuurmarkt verhinderen dat de 

2.4  Risico’s verbonden aan 
de onderneming van 
Nedvim Beleggingen N.V.
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huurprijsindexaties steeds onverkort kunnen worden doorgevoerd.

Leegstandsrisico
Het kan voorkomen dat huurcontracten niet worden verlengd of dat 
huurders hun huurverplichtingen niet meer kunnen nakomen. In deze 
situaties moet een nieuwe huurder gezocht worden; hieraan zijn 
doorgaans makelaarskosten verbonden. In de tussentijd kan er leegstand 
ontstaan en kunnen de opbrengsten wegvallen.

Kostenrisico
Bij het aangaan van vastgoedinvesteringen worden schattingen gemaakt 
van de te maken kosten. Dit zouden kosten kunnen zijn met betrekking 
tot de bouw en (her)ontwikkeling, onderhoud, herverhuur, beheer en 
algemene kosten van het vastgoed. Het risico bestaat echter dat bij de 
verrichting van onderliggende activiteiten de kosten hoger blijken te zijn 
dan ingeschat, onder andere door langere doorlooptijd van de 
bouwwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden of het vinden van een 
nieuwe huurder, waardoor het rendement op investeringen van Nedvim 
Beleggingen N.V. lager kan zijn.

Politiek risico
Bij vastgoedinvesteringen vormt de politieke besluitvorming een 
onzekere factor.
Regels met betrekking tot bestemmingsplannen, bodemverontreiniging, 
huurbescherming, maximering van huurprijzen en/of 
huurprijsverhogingen of de liberalisatie van huurprijzen zijn van invloed 
op de resultaten en vooruitzichten van Nedvim Beleggingen N.V. Deze 
regels zijn daarenboven aan wijziging onderhevig. 
Wijzigingen als gevolg van politieke beslissingen kunnen nadelige 
gevolgen hebben voor het rendement op investeringen van Nedvim 
Beleggingen N.V.

Marktrisico
De specialisatie in vastgoedactiviteiten heeft voor de onderneming als 
gevolg dat de resultaatontwikkeling in belangrijke mate wordt beïnvloed 
door de rendementsontwikkeling van vastgoed in het algemeen. Het is 
op voorhand niet met zekerheid te zeggen hoe de 
rendementsontwikkeling op vastgoed in de toekomst zal zijn. Het risico 
bestaat dat deze algemene rendementsontwikkeling ongunstige gevolgen 
heeft voor de resultaatontwikkeling van Nedvim Beleggingen N.V.

Het risico bestaat dat de marktomstandigheden voor Nedvim 
Beleggingen N.V. zich in de toekomst dusdanig negatief ontwikkelen, 
dat er onvoldoende geschikte investeringsmogelijkheden zijn om 
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Nedvim Beleggingen N.V. nog op verantwoorde schaal te kunnen 
handhaven. Dan zal het in de rede liggen om de vastgoedportefeuille af 
te bouwen en in gelijke tred daarmee de schulden af te lossen. Onder 
deze omstandigheden bestaat het risico dat het vastgoed minder opbrengt 
dan verwacht, dat aan de verkoop hoge transactiekosten zijn verbonden 
en dat aan (vervroegde) aflossing van kredieten extra kosten zijn 
verbonden.

Blind pool-risico
Nedvim Beleggingen N.V. is per de Prospectusdatum een zogenaamde 
blind pool. Dit houdt in dat de door uitgifte van Obligaties verkregen 
gelden gebruikt worden voor in de toekomst aan te kopen vastgoed.  
Het risico bestaat dat op het moment dat de gelden beschikbaar zijn er 
(tijdelijk) geen proposities zijn die voldoen aan de door de Directie 
gestelde investeringscriteria. Indien Nedvim Beleggingen N.V. geen 
ruimte heeft om in die situatie tijdelijk hypothecair krediet af te lossen, 
bestaat de kans dat op deze gelden tijdelijk minder dan 5% rendement 
gemaakt wordt.
De kans bestaat dat NEDVIM door het ontbreken van deze proposities 
genoodzaakt is de uitgifte van de Obligaties (tijdelijk) te stoppen, 
waardoor Nedvim Beleggingen N.V. niet of pas na langere tijd de 
gewenste spreiding in haar vastgoedportefeuille kan bereiken.

Spreidingsrisico
Het risico bestaat dat de door de onderneming geselecteerde 
vastgoedinvesteringen minder opleveren dan aanvankelijk gedacht en/of 
minder blijken op te leveren dan het marktgemiddelde van de 
vastgoedcategorie en/of dat deze zelfs verliesgevend zijn.

De Directie verwacht dat het totaalrendement op de vastgoed-
investeringen een regelmatiger verloop te zien zal geven, naarmate er 
sprake is van een verdere spreiding van de investeringen over 
vastgoedbeleggingen, handel in vastgoed en vastgoedontwikkeling en 
het aanbrengen van zowel een categorale als een regionale spreiding 
binnen de vastgoedportefeuille. Het risico bestaat dat deze verwachting 
niet uitkomt.
Er is een aanzienlijk geïnvesteerd vermogen nodig voor het bereiken van 
de nu door de Directie optimaal geachte spreiding over 
vastgoedontwikkeling, vastgoedbeleggingen en vastgoedhandel, zo ook 
over verschillende vastgoedcategorieën, regio’s en vastgoedprojecten. 
Het bijeenbrengen van dat kapitaal en de opbouw van de gespreide 
investeringsportefeuille zal naar verwachting enige tijd in beslag nemen.
Het risico bestaat derhalve dat in de tussentijd de ontwikkeling van het 
totale resultaat per saldo een minder gelijkmatig verloop laat zien dan 
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het geval zou zijn bij de optimale spreiding. Over een korte periode 
gemeten kan dit ongunstig uitpakken.

Renterisico, financieringsrisico
Het risico bestaat dat door een verandering in de rentestand de 
winstgevendheid van Nedvim Beleggingen N.V. achteruitgaat.

De onderneming heeft als beleid om, naast het van NEDVIM 
aangetrokken krediet, tot maximaal 50% van de marktwaarde van de 
portefeuille hypothecair krediet op te nemen.

Zolang het rendement op de vastgoedinvesteringen hoger blijft dan de 
rentevergoeding die betaald moet worden voor het vreemd vermogen, is 
er sprake van een positief hefboomeffect op de bedrijfswinst.
Het risico bestaat dat het hefboomeffect bij Nedvim Beleggingen N.V. 
negatief uitwerkt op het resultaat van Nedvim Beleggingen N.V. Dat is 
het geval indien het rendement op de vastgoedinvesteringen lager is dan 
de financieringskosten daarvoor.
Daarbij valt te denken aan situaties waarin de huurinkomsten geheel of 
gedeeltelijk wegvallen en/of hypotheeklasten stijgen.
De onderneming kan zich als gevolg van één en ander genoodzaakt zien 
om vastgoed af te stoten en schulden (vervroegd) af te lossen. Het risico 
bestaat dat aan afbouw van de financieringen kosten voor de 
onderneming verbonden zullen zijn, en ook bestaat het risico dat er 
vastgoed verkocht moet worden onder minder gunstige 
marktomstandigheden en met hoge transactiekosten.

Valutarisico
Nedvim Beleggingen N.V. financiert het vastgoed voornamelijk in 
euro’s. Nedvim Beleggingen heeft echter de mogelijkheid een gedeelte 
van haar financiering te doen in andere valuta. Hierdoor bestaat het risico 
dat een investeringswaarde verandert door verschillen in de wisselkoers 
(valutarisico).

  De volgende componenten van valutarisico kunnen worden 
onderscheiden in Nedvim Beleggingen N.V.:

  Translatierisico is het valutarisico gerelateerd aan de verslaggeving van 
Nedvim Beleggingen N.V., aangezien het Eigen Vermogen van Nedvim 
Beleggingen N.V. in euro is, terwijl een gedeelte van de schuld van Ned-
vim Beleggingen N.V. in een andere valuta is;

   Transactierisico is het valutarisico als resultaat van operationele transac-
ties in de vreemde valuta en heeft een direct effect op het resultaat van 
Nedvim Beleggingen N.V.

●

●
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Indekken van deze valutarisico’s zal het bestaande valutarisico in 
Nedvim Beleggingen N.V. begrenzen, maar dit zal tevens het 
rentevoordeel van het lenen in andere valuta opheffen. Daarom zal het 
valutarisico niet worden ingedekt. 

Tengevolge van deze open positie wordt het resultaat van Nedvim 
Beleggingen N.V. negatief dan wel positief beïnvloed door bewegingen 
in de wisselkoersen. Rentebetalingen en (gedeeltelijke) aflossingen 
worden immers gedaan in andere valuta dan euro’s.
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NEDVIM 3
3.1  
Kernactiviteiten

Kernactiviteiten van NEDVIM
NEDVIM is een houdster- en financieringsmaatschappij en is de 
instelling die Nedvim 5% winstdelende obligaties uitgeeft.

NEDVIM leent al haar liquiditeiten uit aan Nedvim Beleggingen N.V. 
ten behoeve van haar vastgoedactiviteiten.

NEDVIM meent met haar Eigen Vermogen en de opbrengst van de 
Obligaties, in combinatie met haar specifieke deskundigheid op het 
gebied van vastgoed en de op de kernactiviteiten toegesneden 
organisatie, rendement op haar financieringen en op haar deelneming in 
Nedvim Beleggingen N.V. te kunnen behalen. Een rendement waarvan 
NEDVIM haar Obligatiehouders wil laten meeprofiteren door een 
investering aan te bieden voor de lange termijn, met een vaste rente van 
5% en een winstdelende rente. In hoofdstuk 8 staat het rendement op de 
Nedvim 5% winstdelende obligaties nader toegelicht.

Kernactiviteiten van Nedvim Beleggingen N.V.
Nedvim Beleggingen N.V. houdt zich primair bezig met 
vastgoedbeleggingen, maar sluit vastgoedontwikkeling en handel in 
vastgoed niet uit. De vastgoedactiviteiten zijn primair gericht op de 
Nederlandse markt.

Vastgoedbeleggingen
Met vastgoedbeleggen wordt bedoeld het verwerven en aanhouden van 
vastgoedobjecten met het oogmerk om voor langere termijn direct 
rendement op vastgoed te genereren. De vastgoedbeleggingsportefeuille 
zal voornamelijk bestaan uit verhuurde woningen en commerciële 
vastgoedobjecten (kantoren, winkels, bedrijfsgebouwen en overig 
vastgoed, zoals recreatieobjecten en parkeergarages). Het moment van 
verkoop is afhankelijk van marktontwikkelingen.

Vastgoedontwikkeling
Vastgoedontwikkeling houdt in dat een bouwkavel wordt aangekocht dat 
daarna wordt ontwikkeld, zodat een nieuw vastgoedobject ontstaat. Het 
rendement op dergelijke activiteiten bestaat uit het saldo van de 
verkoopopbrengst, de aankoopprijs van het bouwkavel, de 
ontwikkelingskosten, de bouwkosten en transactiekosten.
Onder vastgoedontwikkeling valt ook de herontwikkeling van bestaand 
vastgoed.
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Handel in vastgoed
Deze activiteit houdt in dat vastgoedobjecten (woningen, kantoren, 
winkels, bedrijfsgebouwen en overig vastgoed) worden aangekocht met 
de bedoeling deze op korte termijn weer door te verkopen.
Het rendement op deze activiteit bestaat uit het saldo van de 
verkoopopbrengst van het vastgoed, de aankoopprijs, transactiekosten en 
overdrachtsbelastingen.

Investeringsbeleid
Het ondernemingsbeleid van Nedvim Beleggingen N.V. is gericht op het 
ontplooien van commerciële vastgoedactiviteiten voornamelijk binnen 
de Nederlandse vastgoedmarkt.
Tenminste 85% van de investeringen in vastgoed zal dan ook in de 
Nederlandse markt plaatsvinden. De Directie en haar Raad van Advies 
zijn van mening dat de Nederlandse markt voldoende interessante 
investeringsmogelijkheden biedt. 

In beperkte mate kan er sprake zijn van beleggingen in ons omringende 
Europese landen, gezamenlijk tot maximaal 15%. 

De euro is de basisvaluta voor alle investeringen en financieringen. Voor 
financieringen heeft Nedvim Beleggingen N.V. de mogelijkheid tot 
ongeveer 15% te financieren in andere valuta. 

Spreiding investeringen
De ondernemingsactiviteiten van Nedvim Beleggingen N.V. zijn 
hoofdzakelijk gericht op vastgoedbeleggingen. Daarnaast zal in mindere 
mate vastgoedontwikkeling , waaronder herontwikkeling, en handel in 
vastgoed plaatsvinden.
Binnen deze activiteiten wordt een verantwoorde spreiding nagestreefd 
over verschillende vastgoedcategorieën, vastgoedobjecten en 
vastgoedgerelateerde activiteiten en regio’s. Het spreekt voor zich dat de 
grootte van het investeringsvermogen mede bepalend is voor de mate 
waarin deze spreiding mogelijk is.

Een brede spreiding binnen activiteiten en regio’s draagt bij aan de 
stabilisering van de te verwachten gunstige rendementen en zal een 
dempend effect hebben op het ondernemings- en beleggersrisico.

Doordat de deelmarkten voor vastgoed door de jaren heen 
verschuivingen vertonen, kan het gunstig zijn om de belangen in een 
bepaalde activiteit of vastgoedcategorie dan wel in een bepaalde regio 
tijdelijk te onder- of overwegen. Dit biedt de mogelijkheid om in te 
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kunnen spelen op de marktomstandigheden en om investeringen gunstig 
te plannen binnen de marktcycli, met andere woorden: als koper 
aanwezig te zijn in een kopersmarkt en als verkoper in een 
verkopersmarkt.

Asset Allocatie
Onderstaande tabel geeft inzicht in de verdeling (assetmix) voor de 
allocatie van het in vastgoedactiviteiten te investeren vermogen. De tabel 
dient als uitgangspunt. Op basis van marktontwikkelingen, zoals 
hiervoor al geschetst, kan van de gewenste verdeling worden afgeweken. 
Op dit moment vindt Nedvim Beleggingen N.V. onderstaande mix voor 
de langere termijn optimaal.

Aangezien met vastgoedobjecten over het algemeen grote bedragen zijn 
gemoeid, zal voor het bereiken van de optimaal geachte spreiding van de 
portefeuille over vastgoedactiviteiten, vastgoedcategorieën en 
vastgoedobjecten een omvangrijk vermogen bijeengebracht moeten 
worden. De uitgifte van de Nedvim 5% winstdelende obligaties vindt 
tegen die achtergrond plaats.

Het streven is dat naast de uitgifte van genoemde Obligaties andere 
langlopende (bancaire) financieringen voor investeringen in 
vastgoedontwikkeling en vastgoedbeleggingen worden aangetrokken. 
Hierbij zijn de optimale assetmix en waardecreatie op korte en lange 
termijn het uitgangspunt.

Nedvim Beleggingen N.V. streeft ernaar de transactiekosten niet te zwaar 
op het rendement te laten drukken. Voorts dient de portefeuille 
overzichtelijk, beheerbaar en beheersbaar te blijven.
“Beheerbaar” duidt op het operationele (dagelijkse) beheer dat 
noodzakelijk is om een vastgoedportefeuille te exploiteren. Dit beheer 
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kan zowel intern als extern (door vastgoedbeheerders) worden verricht. 
Kleine, over een groot geografisch gebied versnipperde investeringen, 
zijn moeilijk te beheren. 
“Beheersbaar” duidt op het strategische en tactische beheer van de 
portefeuille en op het gewenste en noodzakelijke inzicht in opbrengsten 
en kosten.
Vele kleinere investeringsporties zijn lastiger beheersbaar dan enkele 
grote. Efficiency en doelmatigheid spelen hierbij een grote rol.

Naarmate de vastgoedportefeuille in volume toeneemt, wordt de 
optimaal geachte spreiding in investeringen en financieringen verder 
doorgevoerd. De hiervoor genoemde uitgangspunten blijven echter de 
leidraad voor het investeringsbeleid en financieringen, en spelen bij de 
afweging van investeringsbeslissingen een belangrijke rol.

NEDVIM houdt doorgaans tot 10% van haar geconsolideerde 
balanstotaal aan in de vorm van liquiditeiten, termijndeposito´s en/of 
andere geldmarktinstrumenten met een resterende looptijd van korter dan 
één jaar. Dit deel dient als een flexibele buffer waaruit geput wordt voor 
het doen van betalingen.

Vastgelegde criteria voor investeringen in vastgoed
De Directie heeft een aantal vastgoed- en rendementscriteria vastgelegd 
waarlangs proposities zullen worden getoetst.
Deze criteria zijn: 
goede locatie;
alternatieve aanwendbaarheid;
financiële aspecten zoals huurinkomsten, beheerkosten en  
onderhoudskosten;
juridische aspecten zoals aankooptitels en huurovereenkomsten  
(ROZ-model);
technische aspecten zoals aard van de bouw, leeftijd en staat van 
onderhoud;
milieuaspecten zoals kwaliteit van de grond, eventuele 
milieubelastingbedrijfsactiviteiten;
kwaliteit en kredietwaardigheid van de huurders;
verwacht rendement.
Met betrekking tot het rendement heeft de Directie besloten om bij 
vastgoedinvesteringen rekening te houden met een minimum Bruto 
Rendement op de totale vastgoedportefeuille. Besloten is géén vastgoed 
aan te kopen tegen een prijs waardoor het Bruto Rendement op de 
vastgoedportefeuille onder 7,7% komt of indien het Bruto Rendement 
onder 7,7% ligt, voor het individuele object het Bruto 
Aanvangsrendement boven 7,7% ligt.



Omdat Nedvim Beleggingen N.V. haar vastgoedportefeuille geleidelijk 
aan moet opbouwen, zullen bovenstaande criteria minder restrictief zijn 
gedurende de periode die hiervoor nodig is. De Directie verwacht dat een 
optimale spreiding over de vastgoedcategorieën, vastgoedobjecten en 
regio’s zal zijn bereikt bij een portefeuille van € 400 miljoen.

Financieringsbeleid
Een verdere verruiming van de financiering en dus van de 
investeringsmogelijkheden, kan Nedvim Beleggingen N.V. vinden door 
het aantrekken van hypothecair krediet op het vastgoed dat Nedvim 
Beleggingen N.V. in eigendom heeft. Naar het oordeel van de Directie is 
het onder de huidige marktomstandigheden zinvol om op gecontroleerde 
wijze, voor ongeveer de helft van de waarde van de vastgoedportefeuille, 
hypothecair krediet op te nemen. Met dit krediet kan Nedvim 
Beleggingen N.V. de portefeuille verder uitbreiden en gebruik maken 
van het hefboomeffect dat financiering met vreemd vermogen met zich 
meebrengt. Dat effect is gunstig indien de investeringsopbrengsten hoger 
zijn dan de kosten, waaronder de renten, te betalen op hypotheken.

Deze financieringen zullen maximaal 50% van de investeringen in 
vastgoed en vastgoedontwikkeling bedragen. Hierdoor zullen externe 
financiers naar verwachting lagere risico- en liquiditeitsopslagen 
hanteren. Deze liquiditeitsopslagen zijn een gevolg van de huidige 
kredietcrisis. Gedurende de opbouwperiode van de vastgoedportefeuille 
is deze 50% minder restrictief. 

De rentevastperiode op hypothecaire leningen is doorgaans korter dan de 
looptijd van die leningen. Dit stelt Nedvim Beleggingen N.V. in staat om 
met kennis van de actuele situatie van de financieringsmarkt een 
optimale rentemix te realiseren.

De Directie heeft in haar uitgangspunten vastgelegd dat bij het 
aantrekken van hypothecaire leningen de te betalen rente niet hoger mag 
zijn dan 6% op jaarbasis. Dit om het risico van een negatieve 
hefboomwerking te beperken. Mocht bij hypothecaire leningen, 
bijvoorbeeld na afloop van een rentevastperiode, de rente duurzaam 
hoger worden dan 6%, dan heeft de Directie de keuze, maar nadrukkelijk 
niet de verplichting, om de hypotheken geleidelijk te herfinancieren met 
nieuw uit te geven Obligaties. 

De Directie heeft de mogelijkheid om een deel van de financieringen aan 
te trekken, dan wel om te zetten, in andere valuta dan in euro’s. Echter 
op het moment van aanvang van de financiering, dan wel op het moment 
van omzetting, mag de totale financiering in andere valuta dan euro’s 
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niet meer zijn dan 15% van het totaal van de financieringen. Nedvim 
Beleggingen N.V. zal alleen dan overgaan tot financieringen in andere 
valuta dan euro’s indien:
de te betalen rente beduidend lager is dan de te betalen rente op 
vergelijkbare financieringen in euro’s, én
de verwachting van de Directie is dat de valuta op middellange termijn 
stabiel is of de neiging heeft goedkoper te worden ten opzichte van de 
euro.

Procedures inzake vastgoedinvesteringen
Nedvim Beleggingen N.V. initieert en voert zowel de 
vastgoedinvesteringen als de verkopen van vastgoed uit. Nedvim 
Beleggingen N.V. legt de proposities via een (des-) 
investeringsdocument voor aan de Raad van Advies. De Raad van 
Advies beoordeelt de propositie en geeft hierover een advies aan de 
Directie.

Indien de Directie besluit het advies van de Raad van Advies te volgen, 
zal de Directie overgaan tot de uitvoering van het besluit overeenkomstig 
het (des-) investeringsdocument.
Indien de Directie besluit het advies van de Raad van Advies niet te 
volgen, zal de Directie met redenen die vastgelegd worden in het (des-) 
investeringsdocument, de Raad van Advies hierover informeren, 
alvorens de Directie overgaat tot de uitvoering van haar besluit.

Ingeval van een besluit tot aankoop van vastgoed, verwerft Nedvim 
Beleggingen N.V. zowel de juridische als de economische eigendom.

Aankoop van bestaand vastgoed
Aankopen van bestaand vastgoed beginnen met een grondig onderzoek 
van de propositie. Het vastgoed wordt beoordeeld op o.a. financiële 
aspecten (de huurinkomsten en de Exploitatiekosten), juridische aspecten 
(de aankooptitels en de huurovereenkomsten) technische aspecten (de 
staat van onderhoud), milieuaspecten (de bodemtoestand), kwaliteit en 
kredietwaardigheid van de huurders en het verwacht rendement van de 
propositie. De Directie legt deze onderdelen, inclusief 
locatiebeoordeling, vast in een investeringsdocument. 

Indien het aangekochte vastgoed bestemd is voor de handelsportefeuille, 
zullen de vervolgactiviteiten voornamelijk zijn gericht op het tussentijds 
beheer en het initiëren van de doorverkoop. 

Verkoop van vastgoed in portefeuille
Na verloop van tijd kan door veranderde (inschatting van) 
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marktomstandigheden de Directie wensen een vastgoedobject in 
portefeuille te verkopen. De verwachte verkoopprijs en de strategie hoe 
deze verkoopprijs te realiseren legt de Directie vast in een 
desinvesteringsdocument.

Vastgoedontwikkeling (projectontwikkeling)
Een vastgoedontwikkelingsproject begint met een aanvraag en/of een 
aanbieding van een locatie die geschikt is voor vastgoedontwikkeling. 
Vervolgens wordt de locatie onderzocht, onder meer op de 
mogelijkheden binnen de bestaande kaders voor de ruimtelijke ordening 
en ontwikkeling, de marktsituatie voor het te ontwikkelen vastgoed, de 
juridische aspecten (verplichtingen en bedingen), milieuaspecten 
(bodemtoestand), de te verwachten bereidwilligheid van de gemeente om 
aan de realisatie van een beoogd project mee te werken, en de financiële 
haalbaarheid (verwachte opbrengsten en kosten) van dat project.
De Directie legt alle resultaten, inclusief locatiebeoordeling, vast in een 
investeringsdocument.

Met de realisatie van het project wordt doorgaans pas gestart als er 
voldoende perspectief bestaat over de verhuur of verkoop ervan. Als 
richtgetal wordt hierbij 70% voorverhuur of voorverkoop gehanteerd.
Nedvim Beleggingen N.V. gaat uit van een gemiddelde 
ontwikkelingsperiode van 1 tot 3 jaar. Na gereedkomen van het project, 
of indien zich tussentijds een kandidaat-koper aandient, wordt 
beoordeeld of het project zal worden verkocht of zal worden toegevoegd 
aan de beleggingsportefeuille.

Procedures inzake Obligaties
Procedures inzake deelname en inschrijving op de Obligaties zijn in 
hoofdstuk 12 beschreven.

De binnen NEDVIM vastgelegde administratieve procedures worden 
onder verantwoordelijkheid van de Directie toegepast. De Directie vormt 
binnen NEDVIM het sluitstuk voor de interne controle. Deze interne 
controle beoogt het bewaken van de interne activa van NEDVIM, het 
zorg dragen voor toereikende administratieve vastlegging en 
beheersingsmaatregelen, en beoogt te voorzien in de beheersing van 
frauderisico’s.

De werkzaamheden van de externe accountant zullen bij de 
jaarrekeningcontrole ook het relevante interne beheersingssysteem 
binnen NEDVIM omvatten. Dit onderzoek strekt zich niet verder uit dan 
noodzakelijk is om tot een oordeel te komen omtrent de jaarrekening.

3.4  Toezicht opzet 
en werking administratieve 
procedures 
en interne controle
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NEDVIM beoogt met haar Gedragscode:
de bescherming van medewerkers;
de bescherming van de Obligatiehouders en 
een professionele en zorgvuldige communicatie en correcte omgang met 
huurders en overige partijen.
De Gedragscode in opgenomen in bijlage 8.

De organisatie van NEDVIM onderscheidt zich door:
vastgoedexpertise;
de multidisciplinaire deskundigheid;
een vastgoedportefeuille die in de tijd verder gespreid wordt over 
verschillende vastgoedcategorieën en objecten;
een regionale spreiding van de vastgoedportefeuille over Nederland;
de op de vastgoedactiviteiten toegesneden organisatie;
snelheid van handelen;
de winstdelende Obligaties;
de informatievoorziening aan Obligatiehouders via internet;
integriteit door scheiding van eigendom, Directie en Raad van Advies, 
inbreng van een substantieel Eigen Vermogen en vastgelegde regels met 
betrekking tot Uitkeringen aan haar aandeelhouders;
lage en transparante kosten.

Naar het oordeel van de Directie is de combinatie van 
vastgoedbeleggingen, vastgoedontwikkeling en handel in vastgoed 
commercieel interessant. Ook vindt de Directie dat haar 
vastgoedexpertise, automatiseringskennis, financiële expertise en haar 
specialistische deskundigheid op andere voor de onderneming relevante 
aandachtgebieden aan NEDVIM een extra kwaliteitsimpuls geeft.  
De houders van Nedvim 5% winstdelende obligaties delen mee in  
de resultaten daarvan.

3.5  Gedragscode
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Nederlandse vastgoedmarkt 4

4.1  Kantoren

De Nederlandse vastgoedmarkt wordt gewoonlijk opgedeeld in een 
vijftal categorieën, te weten kantoren, winkels, bedrijfsruimten, 
woningen en overig vastgoed. Hoewel de indeling in principe voor zich 
spreekt, wordt in dit hoofdstuk kort toegelicht hoe deze zich tot elkaar 
verhouden en wat hun specifieke kenmerken zijn. Het hoofdstuk sluit af 
met een korte marktanalyse.

De kantorenmarkt is nauw verbonden met de economische voorspoed 
aangezien zij direct afhankelijk is van het aantal kantoorbanen. De 
Nederlandse kantorenmarkt kenmerkt zich momenteel door een fors 
overaanbod van circa 6,1 miljoen m², wat ongeveer 13% van de totale 
voorraad is. Deze grote leegstand is voornamelijk ontstaan na het 
bruuske einde van de internethype van begin deze eeuw, waardoor veel 
kantoorruimte beschikbaar is gekomen. Deze lege kantoorruimtes zijn 
vervolgens niet, althans niet structureel, in gebruik genomen. Sindsdien 
zijn veel, voornamelijk op risico ontwikkelde meters huuroppervlak op 
de markt gekomen. Een nader onderzoek leert dat de leegstand vooral 
zogenaamd “incourant” vastgoed betreft, wat betekent dat het vastgoed 
ofwel niet op de juiste plek gelegen is, ofwel kwalitatief niet voldoende 
afgestemd is op de eisen van de markt.
Toch biedt de markt voldoende mogelijkheden, zowel op het gebied van 
beleggen als de (her)ontwikkeling van locaties met potentie. Er zijn 
immers nog steeds 40 miljoen vierkante meters in gebruik. Om een 
optimale bezettingsgraad en dus rendement te behalen is echter een 
goede samenwerking met (potentiële) huurders en ontwikkelaars 
gewenst.

Winkels zijn sterk locatiegebonden, wat de leegstandscijfers van de 
laatste jaren bevestigd hebben. Het aanbod ultimo 2008 bedroeg 850.000 
m², wat 2,5% is van de totale voorraad van 28 miljoen vierkante meter. 
Echter, op de zogenaamde A1 locaties bestaat leegstand niet, het zijn met 
name de aanlooproutes hiernaartoe en de secundaire winkelgebieden die 
op deze locaties te kampen hebben met leegstand. Het aantal nieuw 
verhuurde meters is afgelopen jaar met 10% gedaald ten opzichte van 
2007, tot 493.000 m². 

Deze teruggelopen vraag naar winkelpanden is een direct gevolg van de 
verminderde bestedingen door consumenten en de opkomst van het 
online winkelen. Wel is er nog steeds een grote opname door de grotere 
ketens en brandstores en heeft de foodsector, goed voor 40% van de 
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totale detailhandelsomzet, een goed jaar achter de rug met een stijging 
van 2,5 procent.

In de afgelopen jaren zijn de Bruto Aanvangsrendementen voor winkels, 
met name op de meest gewilde locaties, sterk teruggelopen. Dit komt 
door de positieve bezettingsgraad en het daarmee samenhangende lage 
risicoprofiel, en ook door de positieve prognoses voor de 
huurprijsontwikkeling. Het risico op verhoogde frictieleegstand door 
teruglopende omzetten en daaruit resulterende faillissementen van 
gebruikers en het stagneren van de huurgroei maken deze beleggingen 
echter weer bereikbaar voor reële Bruto Aanvangsrendementen. Tevens 
biedt de discussie over een zogenaamde mega-mall naar Amerikaans 
model een eventueel zeer interessante ontwikkelingsmogelijkheid. De 
vraag hiernaar leeft bij de consument, maar de politiek en de gevestigde 
detailhandel stellen zich conservatief op. Een andere interessante 
ontwikkeling is de opkomst van de convenience stores, kleine, 
locatiegebonden detailhandel. Denk bijvoorbeeld aan de winkeltjes in en 
rond een stationshal. Hierbij zijn vooral de aantrekkelijke prijzen per 
vierkante meter interessant, hoewel deze locaties door het grote aantal 
huurders voor relatief een gering aantal meters wel bewerkelijker zijn.

Kortom, er zijn ook in deze categorie goede beleggingsmogelijkheden te 
vinden, met name door het dalen van de prijzen van de betere locaties en 
het vroegtijdig gebruik maken van nieuwe winkelconcepten.

De vraag naar bedrijfsruimte hangt in grote mate samen met de 
wereldhandel. Door de open economie heeft Nederland veel last van  
een stagnerende groei of zelfs krimp van de handelsstromen. Het CBS 
becijfert voor 2009 een krimp van 2,75% van de voor Nederland 
relevante handel, ten opzichte van een groei van 2,75% in 2008 en  
zelfs 6,6% in 2007.
Desalniettemin was 2008 wederom een topjaar, met een opname van  
3,9 miljoen m². Het aanbod ligt momenteel rond 8,1 miljoen m², wat  
nog steeds te hoog is in verhouding tot de totale voorraad.

In Nederland is de logistieke sector van oudsher belangrijk, gevoed door 
de haven van Rotterdam en Schiphol als mainport. Dit vertaalt zich ook 
naar de huurprijzen. Rond Schiphol liggen deze met € 90 per m² maar 
liefst 80% hoger dan het landelijke gemiddelde van € 50 per m².
Een ander feit is dat de bedrijfsruimtegebieden in Nederland een nogal 
ongestructureerde groei hebben doorgemaakt, wat geleid heeft tot een 
enigszins versnipperd resultaat. Er is echter veel te winnen bij de 
herontwikkeling van deze gebieden, met name als het gaat om specifieke 
gebruikers (bijvoorbeeld wellness-centra). Hierbij moet uiteraard de 
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nodige aandacht besteed worden aan de soliditeit van de huurder, dit in 
verband met de minder alternatieve aanwendbaarheid van dergelijke 
voor specifiek gebruik aangepaste objecten.
Een andere interessante ontwikkeling is het vergaand automatiseren van 
distributiecentra, wat uiteraard in tijden van economische teruggang 
interessante kostenbesparingen met zich mee kan brengen voor de 
gebruiker. Bovendien trekken distributiecentra door hun grootschalige 
karakter voornamelijk grote, bestendige partijen aan.
De bedrijfsruimtemarkt is dus een markt met hoge Bruto 
Aanvangsrendementen, maar zoals gewoonlijk loopt met het rendement 
ook het risico op en moet er dus zeer secuur omgegaan worden met de 
selectie van locatie en gebruiker.

Woningen als beleggingsobject kenmerken zich door lage risico’s en lage 
rendementen. Door de regulering van de huurprijzen enerzijds en de 
stimulering van eigen woningbezit anderzijds zijn huurinkomsten ten 
opzichte van de aankoopprijzen volledig achter gebleven, een 
ontwikkeling die de komende jaren niet lijkt te wijzigen. De huidige 
stagnering van de prijzen op de woningmarkt maakt dit verschil wel iets 
kleiner, maar door de naar verwachting beperkt blijvende inflatie zal ook 
de huur geen opvallende stijging doormaken. Een radicalere daling van 
de prijzen ligt in Nederland niet voor de hand aangezien er nog steeds 
een discrepantie is tussen vraag en aanbod. Een groei in de vraag naar 
huurwoningen is wel te verwachten, wat onder andere tot uitdrukking 
komt in het teruglopen van de appartementenverkoop en de aanhoudend 
hoge vraag bij starters. 

Deze markt is voornamelijk interessant vanuit een 
ontwikkelingsperspectief, waarbij innovatieve concepten absoluut 
potentie hebben, zowel op het gebied van het soort woning, als de 
toepassing van nieuwe (duurzame) technieken.

Woningen als beleggingsobject zijn lange tijd zeer duur geweest, met 
name in de stedelijke gebieden door het zeer populaire “uitponden”: het 
opknippen van woningen en in appartementsrechten doorverkopen. Het 
teruglopen van deze ontwikkeling maakt het aannemelijk dat de Bruto 
Aanvangsrendementen zullen stijgen, terwijl risico’s met betrekking tot 
de bezettingsgraad minimaal blijven, mits de locatie goed gekozen is. 

In het licht van de locatie kampt Nederland met een aantal zogenaamde 
krimpregio’s. Deze zijn voornamelijk gelegen Oost-Groningen en Zuid-
Limburg, waar de vraag naar woningen afneemt. Hier tegenover staat de 
binnenstedelijke herontwikkeling die nog steeds interessante 
mogelijkheden biedt voor de vastgoedmarkt. Denk aan het ombouwen in 

4.4  Woningen



Totaalrendementen 1e kwartaal 2009 in %
bron: ROZ/IPD

Totaal Direct Indirect
Kantoren -0,6 1,7 -2,3
Winkels  0,5 1,5 -1,0
Bedrijfsruimte -1,0 1,8 -2,8
Woningen -0,5 1,4 -1,5
Totaal -0,2 1,3 -1,5

Totaalrendementen 2008 in %
bron: ROZ/IPD

Totaal Direct Indirect
Kantoren 0,9 6,7 -5,5
Winkels 5,5 6,0 -0,5
Bedrijfsruimte 4,0 7,3 -3,1
Woningen 2,8 3,6 -0,8
Totaal 3,3 5,1 -1,7
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de stadscentra van oude, leegstaande scholen of kantoorgebouwen tot 
appartementsgebouwen.

Onder ‘overig vastgoed’ vallen recreatief vastgoed en objecten met een 
specifieke bestemming, bijvoorbeeld ziekenhuizen, parkeergarages, 
parkeerplaatsen, geloofshuizen en overheidsgebouwen. Het recreatieve 
vastgoed (grootschalige dagrecreatieobjecten, vakantiecomplexen, maar 
ook fitness-centra) kenden de afgelopen jaren een enorme groei. Door de 
economische groei en de toenemende welvaart kwamen er steeds meer 
van dergelijke projecten op de markt, niet zelden met hoge rendementen. 
Momenteel is stagnatie te verwachten door de teruglopende bestedingen 
en toenemende voorzichtigheid bij consumenten, maar ook bij de banken 
waardoor de financierbaarheid van dit soort ontwikkelingen nog 
moeilijker wordt dan deze al was vanwege het inherente risico.

De (mogelijke) privatisering van de gezondheidszorg en de daarmee 
samenhangende hogere efficiëntie-eisen kan interessante mogelijkheden 
bieden voor sale and lease back-constructies, waarbij instellingen hun 
vastgoed verkopen en gaan huren al dan niet met een terugkoopoptie. Dit 
soort constructies hebben vaak langlopende huurcontracten tot gevolg. 

Andere mogelijkheden zijn te vinden in het herontwikkelen van 
bijvoorbeeld kerken, waarbij, met behoud van het exterieur, een nieuwe 
invulling gegeven kan worden aan de functie. Al deze mogelijkheden 
worden wel gekenmerkt door een licht verhoogd risico profiel door het 
beperkte gebruik voor alternatieve functies. Dit geldt niet voor de 
gebouwen die in gebruik zijn bij overheden, aangezien deze een zeer 
laag risicoprofiel hebben.

Een beschrijving van de marksituatie is onvolledig zonder het vermelden 
van de grootste aanleiding tot de radicaal gewijzigde omstandigheden op 
de Nederlandse vastgoedmarkt: de kredietcrisis en de daaropvolgende 
wereldwijde economische recessie.

4.5  Overig vastgoed

4.6  Huidige 
marktomstandigheden



Totaalrendementen per sector (1995-2008) in %          

Bron: ROZ/IPD

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Gemiddeld

Kantoren 8,6 8,8 12,0 14,4 15,5 15,1 12,0 8,3 5,2 5,5 7,0 11,5 11,3 0,9 10,43

Winkels 9,4 8,7 10,6 12,7 13,3 12,0 9,9 9,8 9,2 10,3 13,5 14,9 13,4 5,5 11,80

Bedrijfsruimte 10,0 11,3 12,1 13,7 17,1 13,1 10,5 9,5 6,4 8,5 11,1 13,0 11,7 4,0 11,69

Woningen 12,3 14,3 13,7 13,7 16,9 18,5 12,1 8,4 7,1 7,6 10,1 11,4 9,6 2,8 12,17

Totaal 10,8 11,9 12,7 13,7 15,8 16,1 11,4 8,8 7,1 7,8 10,2 12,5 11,3 3,3 11,79

Aandelen 19,1 38,7 45,9 14,7 25,9 2,9 -17,4 -32,3 7,6 5,1 32,5 18,5 9,3 -45,2 5,99

Obligaties 15,7 11,7 9,6 17,7 -6,8 5,1 8,5 9,5 8,0 4,7 11,2 -1,1 1,7 12,3 8,11
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Grotendeels ingeleid door beleggingen in (derivaten van) vastgoed in de 
Verenigde Staten, heeft de crisis zijn weerslag op het beleggingsklimaat 
op de Nederlandse vastgoedmarkt. 

Afnemende mogelijkheden tot bancaire financiering als gevolg van het 
afgenomen interbancaire vertrouwen en toegenomen voorzichtigheid bij 
beleggers, hebben ertoe geleid dat het transactievolume over 2008 
gedaald is. Dit, gekoppeld aan afwaarderingen op vastgoed als gevolg 
van veranderde visies, heeft ertoe geleid dat de rendementen over het 
afgelopen jaar aanzienlijk gedaald zijn, met name door het teruglopen 
van het indirect rendement op vastgoed.

Waarom dan toch nu investeren in vastgoed? Omdat, ondanks de huidige 
malaise op de financiële markten en de algehele economische crisis, er 
zeer goede mogelijkheden zijn om interessante rendementen te halen; 
een eis om een product als Nedvim 5% winstdelende obligaties 
succesvol in de markt te kunnen zetten. 2008 liet immers een stijging 
van de Bruto Aanvangsrendementen zien. Een andere belangrijke reden 
is dat vastgoed in het algemeen, en Nederlands vastgoed in het bijzonder, 
altijd een zeer waardevaste investering is gebleken, mits op de juiste 
wijze ingekocht en geëxploiteerd. Dit blijkt ook uit recent 
cijfermateriaal, vergeleken met bijvoorbeeld aandelen is vastgoed het 
afgelopen jaar veel minder in waarde gedaald. Wel opvallend is het 
toegenomen prijsverschil tussen A- B- en C-vastgoed, dat juist de 
afgelopen jaren door het beperkte aanbod minder geworden was. De 
betrouwbaarheid van Nederlands vastgoed is als volgt te verklaren: 
enerzijds is de prijsgroei in Nederland niet zo excessief als bijvoorbeeld 
in Groot-Brittannië en Ierland, waardoor de terugval minder hevig is en 
anderzijds zijn de Nederlandse regelgeving en overeenkomsten 
doorzichtig, hetgeen rechtszekerheid en dus vertrouwen biedt.

4.7  Marktvisie NEDVIM
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Het mag duidelijk zijn dat ook in Nederland de economie vertraagt en dit 
gevolgen heeft voor de zekerheid van vastgoed als investering. De 
waarde van het vastgoed is immers onder andere gebaseerd op het 
huurcontract en dus de huurder, die door de vertragende economie een 
mogelijk onzekere factor kan zijn.
Maar door secuur onderzoek in de acquisitiefase, een goede 
locatiekeuze, en met voldoende volume en spreiding in de vastgoed-
portefeuille is een goed renderende portefeuille absoluut geen utopie.
Uitgangspunt moet hierbij echter wel de waarde van het vastgoed zelf 
zijn en dient de investeerder in vastgoed een proactief beleid te voeren in 
een steeds veranderende vastgoedmarkt.



Periodieke rapportage
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5.1  Jaarrekening

5.2  Kwartaalbericht

Als Obligatiehouder wordt u periodiek geïnformeerd over de voortgang en 
ontwikkelingen van NEDVIM. Jaarlijks publiceert NEDVIM een 
jaarrekening en 4 keer per jaar een kwartaalbericht. Daarnaast zal NEDVIM 
regelmatig nieuwsbrieven publiceren, waarin de ontwikkelingen in de 
vastgoedportefeuille worden toegelicht. Deze zullen in ieder geval te vinden 
zijn op www.nedvim.nl.

De Directie publiceert een jaarrapport, dat bestaat uit een directieverslag en 
een jaarrekening, binnen zes maanden na afloop van het Boekjaar, dat loopt 
van 1 januari tot en met 31 december. 

Het eerste Boekjaar loopt van 18 februari 2009 tot en met 31 december 2009.

De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum 
en de resultaatontwikkeling gedurende het Boekjaar. Het directieverslag 
bevat voorts mededelingen over de verwachte gang van zaken. NEDVIM 
stelt haar jaarrekening en de jaarrekening van Nedvim Garantiefonds N.V. 
van tenminste 3 Boekjaren beschikbaar via www.nedvim.nl. Deze documen-
ten zullen ook op papier ter inzage liggen ten kantore van NEDVIM.
De jaarrekeningen van NEDVIM, waarin Nedvim Beleggingen N.V. is 
geconsolideerd, en van Nedvim Garantiefonds N.V. worden door een 
accountant gecontroleerd en voorzien van een accountantsverklaring. Voor 
2009 is dat PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

NEDVIM stelt ieder kwartaal een kwartaalbericht op. Hierin informeert de 
Directie de Obligatiehouders over de ontwikkelingen in de vastgoed-
portefeuille, in de financieringen en de tussentijdse resultaatontwikkelingen. 
In het kwartaalbericht neemt NEDVIM ook de rendementsontwikkeling op 
de Obligaties mee.

In tegenstelling tot in de jaarrekening, vinden gedurende het kalenderjaar 
géén herwaarderingen plaats op het vastgoed, tenzij zich bijzondere 
omstandigheden voordoen die het beeld dat het kwartaalbericht oproept 
substantieel beïnvloeden. NEDVIM heeft de mogelijkheid de kwartaal-
berichten, in tegenstelling tot de jaarrekening, te corrigeren voor seizoen-
invloeden. Voor het overige gelden in de kwartaalberichten dezelfde 
grondslagen als die gelden voor de jaarrekening. NEDVIM publiceert 
normaliter deze kwartaalberichten binnen 1 maand na afloop van het 
kwartaal. Op de kwartaalberichten wordt geen accountantscontrole 
toegepast.

5



5.3  Grondslagen voor 
waardering
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Algemeen
De grondslagen die in dit onderdeel aan de orde komen, zijn de 
belangrijkste grondslagen voor de waardering die gelden voor NEDVIM 
en Nedvim Garantiefonds N.V.  Deze grondslagen zijn in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 
voor financiële verslaggeving.

Deelnemingen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin 
invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd 
volgens de nettovermogenswaardemethode.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die 
gelden voor de jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende 
gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt 
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende 
deelneming.
Als de waardering van een deelneming volgens de 
nettovermogenswaarde negatief is, is de waarde van deze deelneming 
nihil. Er wordt een voorziening getroffen als en voor zover NEDVIM en/
of Nedvim Garantiefonds N.V. in deze situatie geheel of gedeeltelijk 
instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige 
voornemen heeft de deelneming haar schulden te laten betalen, 
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de 
reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment 
van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden, uitgaande van de 
waarde bij eerste waardering, de grondslagen toegepast die gelden voor 
de jaarrekening.
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake 
is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen 
deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst-en-
verliesrekening.

Vastgoed
Vastgoedbeleggingen

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden 
om huurinkomsten of waardestijgingen, of beide, te realiseren. 
Vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde. De 
marktwaarde wordt onder meer gebaseerd op beschikbare 
marktgegevens en/of taxaties van beëdigde externe taxateurs. 
Waardeveranderingen van tegen marktwaarde gewaardeerde 
vastgoedbeleggingen worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. 
Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.



Vastgoed in ontwikkeling
Vastgoed in ontwikkeling voor de eigen portefeuille
Vastgoed in ontwikkeling voor de eigen portefeuille wordt gewaardeerd 
tegen kostprijs of lagere marktwaarde. In de kostprijs zijn onder andere 
inbegrepen de kosten die verband houden met de verwerving en het 
toezicht. Ook wordt aan onroerend goed in ontwikkeling rente over de 
investering toegerekend. Na voltooiing van de ontwikkeling wordt het 
onroerend goed verhuurd. Waardemutaties worden in de winst- en 
verliesrekening onder de ongerealiseerde waardeveranderingen van 
beleggingen verantwoord en vervolgens verwerkt in de 
herwaarderingsreserve.

Vastgoed in ontwikkeling voor derden
De vennootschappen waarderen vastgoed in ontwikkeling voor derden 
tegen vervaardigingsprijs, vermeerderd met de aan de projecten toe te 
rekenen resultaten. In de vervaardigingsprijs zijn onder andere 
inbegrepen: direct toerekenbaar uitbesteed werk, overige externe kosten 
en rente van externe leningen.
De vennootschappen bepalen de winsten op de ontwikkelingsactiviteiten 
voor derden op basis van de zogenoemde percentage of completion 
methode, voor zover deze op een verantwoorde wijze kunnen worden 
vastgesteld. Bij deze methode worden winsten in de winst- en 
verliesrekening verantwoord naar rato van de voortgang van het project, 
wanneer het vastgoed is verkocht. Indien de winsten niet op een 
verantwoorde wijze kunnen worden bepaald, worden deze verantwoord 
in het Boekjaar waarin het project wordt opgeleverd. Verliezen worden, 
zodra deze voorzienbaar zijn, volledig en direct ten laste van de winst- 
en verliesrekening gebracht.

Voorraad handelspanden
De voorraden handelspanden worden gewaardeerd op actuele waarde. 
Waardevermeerderingen van de handelspanden worden rechtstreeks 
verwerkt in de herwaarderingsreserve. Indien de marktwaarde onder de 
oorspronkelijke verkrijgingsprijs uitkomt, wordt de waardevermindering 
verwerkt ten laste van de winst- en verliesrekening.

Beleggingen in effecten, niet zijnde aandelen in 
groepsmaatschappijen

De onder financiële vaste activa opgenomen effecten die bestemd zijn 
om de uitoefening van de werkzaamheid van de onderneming duurzaam 
te dienen, worden gewaardeerd tegen marktwaarde. 
Waardevermeerderingen van deze effecten worden rechtstreeks verwerkt 
in de herwaarderingsreserve. Indien de marktwaarde onder de 
oorspronkelijke verkrijgingsprijs uitkomt, wordt de waardevermindering 
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verwerkt ten laste van de winst- en verliesrekening.
Indien de marktwaarde van effecten niet betrouwbaar kan worden 
vastgesteld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen
Vorderingen en schulden op en/of aan vennootschappen waarin een 
meerderheidsbelang en/of een overwegende invloed op het beleid 
aanwezig is, worden in de vennootschappelijke balans gewaardeerd op de 
nominale waarde van die vorderingen en/of schulden. Van deze 
vorderingen en schulden worden zowel de aard (obligaties, onderhandse 
leningen enz.) als de daarvoor gestelde zekerheden en garanties vermeld. 
Dezelfde informatie wordt verstrekt over voorwaardelijke rechten en 
verplichtingen van de respectieve vennootschappen aan derden (onder-
verdeeld naar derden binnen en buiten de groep waartoe NEDVIM 
behoort).
De bijzonderheden van de voorwaardelijke rechten en verplichtingen en de 
daaraan verbonden zekerheden worden, voor zover deze niet in de balans 
zijn verwerkt, toegelicht onder de ‘Niet uit de balans blijkende rechten en 
verplichtingen’.

Overige vorderingen, termijndeposito’s en liquide middelen
Vorderingen van de vennootschap worden gewaardeerd op nominale 
waarde, rekening houdend met eventuele voorzieningen voor oninbaarheid 
van de vorderingen.

De uitstaande Obligaties
De ten laste van NEDVIM uitstaande Obligaties worden, per Serie 
afzonderlijk, voor hun Nominale Waarde als schulden van de vennoot-
schap in aanmerking genomen. Dit geldt ook voor de op de balansdatum 
nog niet aan de Obligatiehouders uitbetaalde opgelopen rente die 
betrekking heeft op de periode eindigend per de balansdatum. De uit-
staande Obligaties worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De eerste waardering bestaat uit de Nominale Waarde, rekening houdend 
met agio of disagio en onder aftrek van de Emissievergoeding zoals 
omschreven in artikel 7 van de Obligatievoorwaarden. Het verschil tussen 
de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen 
met de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald, dat de effectieve 
rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst- en 
verliesrekening wordt verwerkt.

Overige schulden
De overige schulden alsmede de nog niet in rekening gebrachte kosten die 
op de verslagperiode betrekking hebben, worden, waar nodig daartoe 
begroot, voor hun nominaal bedrag in aanmerking genomen.
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Voorzieningen
Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke 
verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk 
is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang 
op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen de best mogelijke schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af 
te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde worden 
vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen 
indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding wordt ontvangen bij de 
afwikkeling van de verplichting.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen 
voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva 
volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in de jaarrekening gevolgde 
waarderingsgrondslagen anderzijds. De berekening van de latente 
belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen de op het einde 
van het Boekjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende 
Boekjaren geldende tarieven, voor zover reeds bij wet vastgesteld.
Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die voortvloeiend uit 
voorwaartse verliescompensatie, worden gewaardeerd als het 
waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee 
verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden 
kunnen worden benut.
Latente belastingen worden verantwoord voor tijdelijke verschillen 
inzake groepsmaatschappijen, deelnemingen en joint ventures tenzij 
NEDVIM en/of Nedvim Garantiefonds N.V. in staat is het tijdstip van 
afloop van het tijdelijke verschil te bepalen en het niet waarschijnlijk is 
dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst zal aflopen.

Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale waarde.

Latente belastingvorderingen worden opgenomen onder de financiële 
vaste activa, latente belastingverplichtingen worden opgenomen onder 
de voorzieningen.

Wettelijke reserves
Wettelijke reserves zijn verplichte reserves die niet aan de 
aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd.
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In de balans worden de wettelijke reserves opgenomen. Een voorbeeld 
hiervan is de wettelijke reserves op ongerealiseerde 
waarderingsverschillen op activa (de herwaarderingsreserve).

Algemeen
In dit deel van het hoofdstuk worden de belangrijkste grondslagen voor 
de resultaatbepaling van NEDVIM en Nedvim Garantiefonds N.V. 
toegelicht. Deze grondslagen zijn in overeenstemming met in Nederland 
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
In beginsel incasseert elke vennootschap haar eigen baten en betaalt ze 
haar eigen kosten. Wanneer dit zinvol is, worden de op groepsniveau 
gemaakte kosten of de collectieve kosten onderling doorberekend aan de 
vennootschappen waarop zij betrekking hebben.
De vennootschappen leggen verantwoording af over de opbrengsten, 
kosten en belastingen in het Boekjaar waarop deze betrekking hebben, 
op het moment dat deze zijn betaald of voorzienbaar worden. Zo nodig 
worden de bedragen daartoe begroot en/of toegerekend.
Vooruitbetaalde kosten en vooruit ontvangen opbrengsten worden 
geactiveerd respectievelijk gepassiveerd en worden later toegevoegd aan 
het resultaat van de periode waarop zij betrekking hebben.

Resultaten uit vastgoedactiviteiten
Directe Vastgoedexploitatie

Huurinkomsten
Deze post heeft betrekking op de contractuele huurinkomsten. De huur-
inkomsten worden verantwoord in de periode waarop deze betrekking 
hebben. Het kan nodig zijn om ten laste van het resultaat voorzieningen 
te vormen voor mogelijke oninbaarheid van huurpenningen.

Kosten van renovatie en onderhoud
De vennootschappen brengen de kosten die zij maken voor renovatie en/
of onderhoud van vastgoed in beginsel direct ten laste van het resultaat. 

Kosten van beheer vastgoedobjecten
De vennootschappen brengen de kosten van beheer van de 
vastgoedobjecten direct ten laste van het resultaat. 
Deze kosten bestaan onder meer uit:
onroerende zaaksbelasting;
kosten van hertaxaties;
kosten van de huuradministratie;
verzekeringpremies van vastgoedobjecten en projecten;
overige kosten zoals precario, baatbelastingen, niet verrekenbare 
servicekosten en leegstandskosten, bewaarkosten enz.

5.4  Grondslagen 
voor de resultaatbepaling, 
toelichting kostenstructuur



48

Onroerend goed in ontwikkeling
De netto-omzet van lopende projecten in opdracht van derden bestaat uit 
de in het Boekjaar aan projecten bestede kosten, verhoogd met de 
wijziging in het Boekjaar van de tot en met het Boekjaar verantwoorde 
winst. De winstneming op lopende projecten geschiedt in 
overeenstemming met de waarderingsgrondslag zoals opgenomen eerder 
in dit hoofdstuk.
Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan: de aan de omzet toe te 
rekenen directe en indirecte kosten.

Verkoopresultaten
Verkoopresultaten verschijnen bij verkoop of overdracht van activa.
Het verkoopresultaat is het saldo van de verkoop- of overdrachtsprijs,  
de boekwaarde van de betreffende activa en de kosten die met de 
overdracht of de verkooptransactie gemoeid zijn.

Resultaten uit herwaarderingen
Het vastgoed wordt op marktwaarde gewaardeerd en per balansdatum 
getaxeerd. De herwaarderingen vinden stelselmatig plaats volgens een 
vast schema en een vaste methode. Als bij herwaardering van vastgoed 
verschillen blijken te zijn tussen de marktwaarde en de boekwaarde van 
de portefeuille, dan worden deze verschillen in de winst- en 
verliesrekening opgenomen.

Financiële baten en lasten
Algemeen

De financiële baten en -lasten worden voornamelijk gevormd door de 
rentebaten en rentelasten onder meer op Obligaties, hypothecaire 
kredieten, intercompany-leningen, geldmarktuitzettingen en liquiditeiten.
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening 
houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en 
passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden 
met de verantwoorde emissiekosten op de ontvangen leningen.

Rentebaten en rentelasten op leningen groepsmaatschappijen
De rente op de over en weer tussen de groepsmaatschappijen van 
NEDVIM bestaande leningen u/g en o/g (uitstaande/opgenomen gelden) 
worden ten gunste/laste van het resultaat van de respectieve 
vennootschappen gebracht over de periode waarop de rente betrekking 
heeft.

Hypotheekrente
De rente over opgenomen hypothecaire kredieten wordt ten laste van het 
resultaat gebracht over de periode waarop de rente betrekking heeft.



49

Emissievergoeding Nedvim Verkooporganisatie B.V.
De eenmalige Emissievergoeding die toekomt aan Nedvim 
Verkooporganisatie B.V. bedraagt bij toewijzing van de Obligaties 3,5% 
van de Nominale Waarde waartegen de Obligaties worden uitgegeven. 
De Emissievergoeding wordt door Nedvim Verkooporganisatie B.V. in 
rekening gebracht aan NEDVIM. De inschrijvers hoeven de 
Emissievergoeding niet afzonderlijk te betalen. De Emissievergoeding 
wordt door NEDVIM in mindering gebracht op de Obligaties.
NEDVIM brengt de amortisatie van de Emissievergoeding per Serie 
volgens de annuïteitenmethode over de gehele looptijd ten laste van het 
resultaat. Bij vervroegde aflossing wordt het niet geamortiseerde deel 
van de Emissievergoeding direct ten laste van het resultaat gebracht. 

Afschrijvingen
Ten laste van het resultaat wordt afgeschreven op vorderingen voor 
zover de inbaarheid daarvan twijfelachtig is.

Algemene kosten
Algemene kosten zijn onder meer: managementvergoeding, de kosten 
van accountantscontrole, de kosten van fiscaal en juridisch adviseurs, de 
kosten voor de boekhouding en archivering, de kosten verbonden aan 
opstelling en publicatie van jaar- en halfjaarverslagen, kantoorkosten, 
kosten van drukwerk en telefoonverkeer, automatiseringskosten en de 
kosten van beheer. 

Directiebeloning, managementvergoeding
De algemene vergadering van aandeelhouders van NEDVIM stelt de 
beloning van de Directie vast. De beloning is opgenomen in de 
managementvergoeding.
Per de Prospectusdatum bedraagt de managementvergoeding 
maandelijks 0,05% (exclusief omzetbelasting) te berekenen over de 
geconsolideerde waarde van de activa van NEDVIM per de laatste dag 
van de laatste kalendermaand. De managementvergoeding is per de 
eerste dag van elke maand verschuldigd aan Datinilare Holding N.V.
Van de managementvergoeding wordt 10% ten laste van NEDVIM 
gebracht en 90% ten laste van Nedvim Beleggingen N.V.

Vennootschapsbelasting
NEDVIM is onderworpen aan de Wet op de vennootschapsbelasting. 
De verschuldigde vennootschapsbelasting wordt in de winst- en 
verliesrekening verwerkt.
Een nadere toelichting van de fiscale aspecten is opgenomen het 
hoofdstuk 11.
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De structuur van de groep kan schematisch als volgt worden weergegeven:

= Genoemd percentage geeft 
aandelenverhouding weer
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100%

NEDVIM is op 18 februari 2009 opgericht. Statutair is zij gevestigd in 
Nijmegen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
09193372. De statuten van NEDVIM zijn als bijlage 3 opgenomen in het 
Prospectus.

NEDVIM heeft op grond van artikel 3 lid 1 van haar statuten onder meer 
ten doel: het aantrekken van gelden door middel van de uitgifte van 
Obligaties, het doorlenen van aangetrokken gelden aan en het financieren 
van Nedvim Beleggingen N.V.

NEDVIM heeft 3 miljoen gewone aandelen geplaatst met een nominale 
waarde van € 1. Deze aandelen zijn volgestort. NEDVIM heeft géén 
aandelen met een bijzonder recht als het gaat om zeggenschap of aandeel 
in de winst.

NEDVIM is de uitgevende instelling van de Nedvim 5% winstdelende 
obligaties. 

NEDVIM verstrekt leningen aan haar 100% dochteronderneming 
Nedvim Beleggingen N.V. om haar vastgoedactiviteiten te financieren.

NEDVIM heeft de aandelen in het kapitaal van Nedvim Beleggingen 
N.V. volledig in haar bezit.

6.1  Nederlandsche 
Vastgoed 
Investeringsmaatschappij 
N.V. (NEDVIM)

Datinilare Holding N.V.

Nedvim Garantiefonds N.V.

Nederlandse Vastgoed 
Investeringsmaatschappij N.V.

Nedvim Beleggingen N.V.

Groepsstructuur 6

100%

100%

100%

Nedvim Verkooporganisaties B.V.

100%
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Nedvim Beleggingen N.V. is op 18 februari 2009 opgericht. Statutair is 
zij gevestigd in Nijmegen en is ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 09193374.

Nedvim Beleggingen N.V. houdt zich bezig met vastgoedbeleggingen, 
handel in vastgoed en vastgoedontwikkeling.

Nedvim Beleggingen N.V. heeft 100.000 gewone aandelen geplaatst met 
een nominale waarde van € 1. Deze aandelen zijn volgestort. Nedvim 
Beleggingen N.V. heeft géén aandelen met een bijzonder recht als het 
gaat om zeggenschap of aandeel in de winst.

De financiering van de vastgoedinvesteringen vindt plaats vanuit 
NEDVIM en op basis van het investeringsbeleid zoals toegelicht in 
hoofdstuk 3 aangevuld met financieringen van derden. De financiering 
vanuit NEDVIM zal worden gesecureerd door een recht van hypotheek 
te vestigen op de vastgoedbeleggingen van Nedvim Beleggingen N.V., in 
rang direct volgend op het hypotheekrecht of de hypotheekrechten 
gevestigd ten behoeve van de externe financiers van deze 
vastgoedbeleggingen.

Nedvim Garantiefonds N.V. is op 18 februari 2009 opgericht. Statutair is 
zij gevestigd in Nijmegen en is ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 09193370.

Nedvim Garantiefonds N.V. heeft op grond van artikel 3 lid 1 van haar 
statuten onder meer ten doel:
het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, of zich sterk maakt of zich naast 
of voor anderen verbindt, in het bijzonder – doch niet uitsluitend – voor 
de Obligatiehouders.

Nedvim Garantiefonds N.V. heeft 3 miljoen gewone aandelen geplaatst 
met een nominale waarde van € 1. Deze aandelen zijn volgestort. 
Nedvim Garantiefonds N.V. heeft géén aandelen met een bijzonder recht 
als het gaat om zeggenschap of aandeel in de winst.

Nedvim Garantiefonds N.V. staat jegens de Obligatiehouders 
onvoorwaardelijk garant voor de nakoming van de verplichtingen die 
NEDVIM uit hoofde van de Nedvim 5% winstdelende obligaties aan hen 
heeft. De Garantie is als bijlage 5 opgenomen bij het Prospectus.
Datinilare Holding N.V., de moedermaatschappij van Nedvim 
Garantiefonds N.V., heeft bij de oprichting € 3 miljoen aandelenkapitaal 
gestort ten behoeve van de Garantie.

6.2  Nedvim Beleggingen N.V.

6.3  Nedvim Garantiefonds N.V.
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Nedvim Garantiefonds N.V. heeft 100% van de aandelen in het kapitaal 
van NEDVIM.

Nedvim Verkooporganisatie B.V. is op 20 februari 2009 opgericht. 
Statutair is zij gevestigd in Nijmegen en is ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 09193574.

Nedvim Verkooporganisatie B.V. is intermediair voor NEDVIM. Haar 
taak is de bemiddeling in de Nedvim 5% winstdelende obligaties. Het is 
Nedvim Verkooporganisatie B.V. toegestaan een gedeelte of de gehele 
bemiddeling uit te besteden.
Nedvim Verkooporganisatie B.V. heeft 18.000 gewone aandelen 
geplaatst met een nominale waarde van € 1. Deze aandelen zijn 
volgestort. Nedvim Verkooporganisatie B.V. heeft géén aandelen met een 
bijzonder recht als het gaat om zeggenschap of aandeel in de winst.

Datinilare Holding N.V. is op 17 februari 2009 opgericht. Statutair is zij 
gevestigd in Nijmegen en is ingeschreven in het handelsregester onder 
nummer 09193334. 

Datinilare Holding N.V. is houdster- en financieringsmaatschappij. 
Datinilare Holding N.V. staat aan het hoofd van de NEDVIM-groep en 
heeft 100% van de aandelen in het kapitaal van Nedvim Garantiefonds 
N.V. en Nedvim Verkooporganisatie B.V.

Datinilare Holding N.V. heeft 100.000 gewone aandelen geplaatst met 
een nominale waarde van € 1. Deze aandelen zijn volgestort. Op deze 
aandelen is € 2,9 miljoen agio gestort. Datinilare Holding N.V. heeft 
géén aandelen met een bijzonder recht als het gaat om zeggenschap of 
aandeel in de winst.

6.4  Nedvim 
Verkooporganisatie B.V.

6.5  Datinilare Holding N.V. 
en aandeelhouders
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De Directie van NEDVIM-groep, bestaande uit Datinilare Holding N.V. 
en de in hoofdstuk 6 genoemde dochtervennootschappen, wordt gevormd 
door de heren D.J.C. Buijs, J.C.M. Heijmans en P.J.H. Delgijer.
NEDVIM heeft naast een Directie, een Raad van Advies. De Directie 
van NEDVIM is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van 
NEDVIM. De Raad van Advies heeft een, al dan niet gevraagd, 
adviserende rol. De Raad van Advies heeft géén formele bevoegdheden.

De Nederlandse corporate governance code is voor NEDVIM niet van 
toepassing, omdat haar aandelen niet rechtstreeks noch middellijk ter 
beurze worden verhandeld. Wel is in samenspraak tussen de 
aandeelhouder, de Directie en de Raad van Advies een aantal afspraken 
gemaakt ter waarborging van ieders rol en verantwoordelijkheid en de 
behartiging van de belangen van de Obligatiehouders.

De Directie is belast met het besturen van de NEDVIM-groep, hetgeen 
ondermeer inhoudt dat de Directie verantwoordelijk is voor de realisatie 
van de doelstellingen van de NEDVIM-groep, de strategie en het beleid 
en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De Directie legt 
hierover verantwoording af aan de algemene vergadering van 
aandeelhouders. De Directie richt zich bij de vervulling van haar taak 
naar het belang van de NEDVIM-groep en de met haar verbonden 
onderneming en weegt daartoe met name de belangen van de bij 
NEDVIM betrokken Obligatiehouders af.

Om dit te kunnen waarborgen is besloten dat er een splitsing is tussen de 
aandeelhouders en de Directie en tussen de Directie en de Raad van 
Advies. Zowel binnen de Directie als ook binnen de Raad van Advies 
komen besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen tot stand. 
Zowel de aandeelhouders, de Directie als de Raad van Advies van 
NEDVIM streven ernaar om op ieder moment de meerderheid van de 
leden te laten bestaan uit niet-aandeelhouders in de NEDVIM-groep. Op 
de Prospectusdatum is dit ook het geval. Zodra om wat voor reden dan 
ook dit (tijdelijk) niet het geval is zal dit met redenen omkleed 
gepubliceerd worden op de www.nedvim.nl en worden toegelicht wat de 
maatregelen zijn die genomen zijn ter waarborging van de belangen van 
de Obligatiehouders.

Gezien de omvang van NEDVIM is er per de Prospectusdatum geen 
Raad van Commissarissen benoemd. Het ligt wel in de bedoeling dit 

 

7.2  Belangenverstrengeling 
en integriteit
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binnen 2 jaar te realiseren. Op het moment van installeren van een Raad 
van Commissarissen zal NEDVIM haar corporate governance code op 
basis van de Nederlandse corporate governance code vaststellen.

Transactie met Gelieerde Partij bij oprichting van NEDVIM
Bij oprichting van de NEDVIM-groep heeft NEDVIM via NEDVIM 
Beleggingen N.V. met het door de aandeelhouders gestorte 
aandelenkapitaal, ten bedrage van € 3 miljoen, vastgoed verworven van 
een Gelieerde Partij ten bedrage van € 9,7 miljoen. Ter financiering van 
deze aankoop is van met deze Gelieerde Partij een financiering 
aangegaan ten bedrage van € 4,0 miljoen. Het restant van de 
financiering is de overname van de bestaande financiering bij een externe 
financier. De overeengekomen rente op de financiering met deze 
Gelieerde Partij is 7% op jaarbasis, die zo snel mogelijk zal worden 
afgelost met door Obligatiehouders gestorte gelden. De aankoopprijs is 
gelijk aan de getaxeerde waarde door een onafhankelijk taxateur (zie 
waardeverklaring vastgoed opgenomen in bijlage 8). Het vastgoed is 
volledig verhuurd en de Bruto Huurinkomsten bedragen € 1,0 miljoen 
per jaar. Het Bruto Aanvangsrendement is 10,7% en de 
Kapitalisatiefactor is 9,3.

Afspraken inzake transacties met Gelieerde Partijen na 
oprichting van NEDVIM

In principe doet NEDVIM géén transacties met Gelieerde Partijen. 
Hierop zijn de volgende uitzonderingen:
inschrijvingsprovisie
Emissievergoeding
managementvergoeding
vastgoedbeheer
verzekeringen
financieringen vanuit de aandeelhouder
uitgifte van Obligaties aan aandeelhouders, de Directie of leden van de 
Raad van Advies
Andere transacties met Gelieerde Partijen zal NEDVIM slechts doen, 
nadat NEDVIM een Raad van Commissarissen heeft ingesteld en deze 
zijn voorafgaande schriftelijke goedkeuring tot een zodanige transactie 
heeft verleend.

Inschrijvingsprovisie
In de Uitgifteprijs van de Obligaties is 1% van de Nominale Waarde 
opgenomen als inschrijvingsprovisie voor de Garant.

Emissievergoeding
Nedvim Verkooporganisatie B.V. is bij toewijzing van de Obligaties 
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gerechtigd tot een eenmalige Emissievergoeding die gelijk is aan 3,5% 
van de Nominale Waarde van de uitgegeven Obligaties. Deze 
Emissievergoeding wordt niet aan de inschrijvers in rekening gebracht, 
maar door NEDVIM betaald aan Nedvim Verkooporganisatie B.V. 
Indien Nedvim Verkooporganisatie B.V. een gedeelte of de gehele 
bemiddeling uitbesteed aan een andere Gelieerde Partij, komt een 
gedeelte of de gehele Emissievergoeding de betreffende Gelieerde Partij 
rechtstreeks toe.

Managementvergoeding
Per de Prospectusdatum bedraagt de managementvergoeding 
maandelijks 0,05% (exclusief omzetbelasting) te berekenen over de 
geconsolideerde waarde van de activa van NEDVIM per de laatste dag 
van de laatste kalendermaand. De managementvergoeding is per de 
eerste dag van elke maand verschuldigd aan Datinilare Holding N.V.
Van de managementvergoeding wordt 10% ten laste van NEDVIM 
gebracht en 90% ten laste van Nedvim Beleggingen N.V.

Vastgoedbeheer
Het vastgoedbeheer zal in per de Prospectusdatum uitbesteed worden 
aan een Gelieerde Partij. Uitgangspunt is dat het beheer gedaan wordt 
tegen marktconforme condities. Bovendien is een maximum afgesproken 
van 2% van de Bruto Huurinkomsten over de bij de Gelieerde Partij in 
beheer gegeven objecten.

Verzekeringen
NEDVIM heeft de mogelijkheid om voor de bemiddeling van de voor 
haar bedrijfsvoering noodzakelijke verzekeringen gebruik te maken van 
een Gelieerde Partij.

Financieringen vanuit de aandeelhouder
Een middellijk aandeelhouder van NEDVIM heeft uitdrukkelijk 
voorbehouden financieringen te mogen verstrekken aan NEDVIM. 
Bovendien is een maximum rente afgesproken van 5% op jaarbasis over 
de uitstaande financieringen.

Uitgifte van Obligaties aan aandeelhouders, de Directie of leden van 
Raad van Advies

Het is aan Gelieerde Partijen toegestaan in te schrijven op Nedvim 5% 
winstdelende obligaties. Voor de Gelieerde Partijen geldt dat vervroegde 
lossing op verzoek van de Obligatiehouders (artikel 17 van de 
Obligatievoorwaarden) slechts mogelijk is nadat NEDVIM een Raad van 
Commissarissen heeft ingesteld en deze zijn voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring tot deze vervroegde lossing heeft verleend.
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De Directie van de vennootschappen behorende tot de NEDVIM-groep 
bestaat uit de heren D.J.C. Buijs, J.C.M. Heijmans en P.J.H. Delgijer. 
Besluiten van de Directie worden genomen met volstrekte meerderheid 
van stemmen. De heren D.J.C. Buijs en J.C.M. Heijmans zijn de 
beleidsbepalende Directeuren van NEDVIM en als zodanig is door  
De Nederlandsche Bank een betrouwbaarheidstoets uitgevoerd (zie 
hoofdstuk 10).

Geen van de leden van de Directie is in het verleden ooit betrokken 
geweest bij fraude misdrijven, faillissementen, surseances of liquidaties 
in een bestuurlijke, leidinggevende of toezichthoudende functie.

D.J.C. Buijs
De heer David J.C. Buijs is sinds 2006 als hoofd Vastgoedbeheer 
werkzaam bij ACE Holland Property Management B.V. te Nijmegen.  
In deze functie is hij eindverantwoordelijk voor het beheer van het 
Nederlands vastgoed. In 2009 studeert de heer Buijs af in het Nederlands 
Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (afstudeerrichting 
Ondernemingsrecht).

De heer David J.C. Buijs is zoon van de heer Joris C. Buijs (lid van de 
Raad van Advies).

De heer David J.C. Buijs is binnen NEDVIM hoofdzakelijk 
verantwoordelijk voor de aan- en verkoop van vastgoed, als ook het 
vastgoedbeheer. 

J.C.M. Heijmans
De heer Jos C.M. Heijmans werkte vanaf 1981 bij ING Bank, laatstelijk 
als Directeur Bedrijven Mid Corporates ING Bank Nederland.  
Uit hoofde van deze functie was hij verantwoordelijk voor de baten en 
resultaatontwikkeling van het bedrijvensegment, sales en marketing.  
Hij gaf leiding aan veertien medewerkers alsmede functionele aansturing 
van 12 districtsdirecteuren. Zijn contacten met ondernemers op het 
gebied van financiering en strategie, zijn netwerk en leidinggevende 
ervaring ziet hij als goede basis voor zijn rol binnen NEDVIM.

De heer Jos C.M. Heijmans is binnen NEDVIM hoofdzakelijk 
verantwoordelijk voor de financieringen, zowel de uitgifte van de 
Obligaties als ook het aantrekken van hypothecair krediet op het 
vastgoed.

P.J.H. Delgijer
De heer Paul J.H. Delgijer werkte ruim tien jaar als registeraccountant in 

7.3  Directie
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de algemene controlepraktijk van Ernst & Young in Nijmegen. Bij dit 
kantoor richtte zijn focus zich steeds meer op bedrijven die actief zijn  
in de markt van de vastgoedbeleggingen. Logisch was dan ook zijn 
overstap in 1998 naar de ACE Holland Groep, een organisatie die zich 
bezighoudt met management, administratie en beheer van 
vastgoedportefeuilles voor derden. Vanaf 2000 is de heer Delgijer 
directeur van ACE Holland Management B.V. te Nijmegen. Vanuit zijn 
onderneming Delfi Advies Management Support verricht hij 
advieswerkzaamheden voor diverse andere vennootschappen, zoals  
een luchtvaartbedrijf. Deze diversiteit acht hij van groot belang voor 
NEDVIM en het behoud van een brede kijk op de ontwikkelingen in de 
maatschappij in het algemeen en in de vastgoedsector in het bijzonder.
De heer Paul J.H. Delgijer is binnen NEDVIM hoofdzakelijk 
verantwoordelijk voor de financiële administratie, interne controle en 
administratieve organisatie. Hieronder vallen ook de periodieke 
rapportage zoals omschreven in hoofdstuk 5 van het Prospectus.

De Raad van Advies bestaat uit de heren J.C. Buijs, H.L. Feijen en 
H.T. Gerritsen. De Raad van Advies heeft een adviserende functie voor 
de Directie. De adviezen kunnen op het organisatorische vlak liggen, 
maar concentreren zich in belangrijke mate op de vastgoedactiviteiten 
van Nedvim Beleggingen N.V.

J.C. Buijs
De heer Joris C. Buijs kocht eind jaren tachtig zijn eerste vastgoed. 
In 1996 zette hij ACE Europe Real Estate B.V. op; eerst met het doel 
aankoop van Nederlands vastgoed, later ook van Belgisch vastgoed. 
Sindsdien richt de heer Buijs zich op de aankoop van 
vastgoedportefeuilles en de (her)ontwikkeling van vastgoed, zowel in 
Nederland als in België. Een aantal lopende projecten zijn: in België  
een ontwikkeling in het centrum van Roesselare (272 residentiële 
appartementen; 48 appartementen voor bejaarden; 750 parkeerplaatsen 
en 10.000 m2 commerciële ruimten); in Nederland de herontwikkeling 
van een kantoorgebouw in het centrum van Hengelo (5.600 m2 
kantoorruimte).

De heer Joris C. Buijs is vader van de heer David J.C. Buijs (lid van  
de Directie).

H.L. Feijen
De heer Huub L. Feijen was tot voor kort directeur/partner bij Keystone 
Capital Invest B.V. Tot 2004 was hij bedrijfsmakelaar bij Strijbosch 
Thunnissen Bedrijfsmakelaardij B.V., waar hij zich bezighield met alle 
segmenten van het bedrijfsonroerendgoed - zowel op het gebied van 
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bemiddeling als op het gebied van advisering. Hij besloot in 2004 
zelfstandig door te gaan in vastgoedbeleggingen met Feijen Vastgoed & 
Beheer B.V. Door nevenactiviteiten binnen enkele vastgoedsociëteiten 
kwam hij in contact met een partner van Keystone Capital Invest B.V. 
Binnen Haerzathe Investments Beheer B.V. is de heer Feijen sinds de 
oprichting lid van de acquisitie commissie. Daarnaast houdt hij zich 
bezig met het (vastgoed-) beheer van de portefeuille. In samenwerking 
met het bestuur en fondsmanagement van Haerzathe Investments Beheer 
B.V. is hij direct betrokken bij het initiëren en structureren van nieuwe 
fondsen.

H.T. Gerritsen
De heer Hans T. Gerritsen is partner bij Remit Consulting, een 
international adviesbureau op het gebied van Strategie, Financiering  
en IT voor de vastgoedsector. Met kantoren in Nederland, Duitsland 
(München en Berlijn) en Engeland (London) kan hij de vastgoedmarkten 
goed volgen. De heer Gerritsen bouwde zijn loopbaan op door zowel  
in Nederland (Arcadis, Ernst & Young Corporate Finance) als in het 
buitenland (Wienerberger, Nedeco) in de vastgoedbranche als consultant 
en business development manager op te treden. Momenteel adviseert hij 
(middel)grote vastgoedbeleggers over hun beleggingsbeleid, de meest 
optimale wijze van financieren en het efficiënt beheren (asset 
management en property management) van hun veelal internationale 
vastgoedportefeuilles.
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De Obligaties worden uitgegeven door en ten laste van NEDVIM 
gevestigd te Nijmegen. De Obligaties luiden in euro’s en hebben een 
looptijd van circa 20 jaar.

Er is sprake van een doorlopend inschrijvings- en uitgifteprogramma.  
De Obligaties zijn op naam, in de vorm van registerinschrijvingen.  
Er worden geen obligatiebewijzen uitgegeven. Aan de Obligaties zijn 
geen zeggenschaps-, stem- of vergaderrechten verbonden, anders dan 
omschreven in de Obligatievoorwaarden.

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste kenmerken en voorwaarden 
beschreven met betrekking tot Nedvim 5% winstdelende obligaties.  
Voor een compleet overzicht van de geldende voorwaarden wordt 
verwezen naar de Obligatievoorwaarden opgenomen in bijlage 4 bij  
het Prospectus.

Nedvim 5% winstdelende obligaties. Aan de naam wordt het jaar van 
emissie en het jaar van aflossing toegevoegd als volgt:
Emissies 2009: Nedvim 5% winstdelende obligaties 2009-2029,
Emissies 2010: Nedvim 5% winstdelende obligaties 2010-2030,
Enzovoorts.

Nederlandse Vastgoed Investeringsmaatschappij N.V. (NEDVIM)

Oranjesingel 2a
6511 NS Nijmegen

Telefoon: 088-6338400
Fax:  088-6338499
Website: www.nedvim.nl 
E-mailadres: info@nedvim.nl  

Bijeenbrengen van vreemd vermogen ter financiering van de activiteiten, 
investeringen van Nedvim Beleggingen N.V.

Het streven is een jaarlijkse emissieopbrengst van circa € 60 miljoen.

De lening verstrekt door de Obligatiehouders is een lening op basis van 
doorlopende inschrijving en doorlopende uitgifte van Obligaties vanaf de 
Prospectusdatum.

8.1  Naam van de effecten

8.2  Uitgevende instelling 
en debitrice

8.3  Doel van de emissie

8.4  Tijdschema
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Gedurende de periode vanaf de Prospectusdatum tot 1 januari 2010 en 
daarna elk kalenderjaar worden maximaal 1 miljoen Obligaties van 
nominaal € 100,- uitgegeven, derhalve tot een totaal nominaal bedrag 
van maximaal € 100 miljoen per jaar.

De Obligaties worden uitgegeven onder de voorwaarden omschreven in 
het Prospectus.

Behalve door de informatie te verstrekken in jaarrekeningen, 
kwartaalberichten en in het Prospectus, doet NEDVIM geen officiële 
mededelingen over aanvang, voortgang of sluiting van de emissie of de 
emissieopbrengst.

De opbrengst van de Obligaties zal NEDVIM aanwenden ter financiering 
van de onderneming van Nedvim Beleggingen N.V. Deze financiering 
zal worden gesecureerd door een recht van hypotheek te vestigen op de 
vastgoedbeleggingen van Nedvim Beleggingen N.V., in rang direct 
volgend op het hypotheekrecht of de hypotheekrechten gevestigd ten 
behoeve van de externe financiers van deze vastgoedbeleggingen.

Twintig jaar, vanaf 1 januari van het jaar van uitgifte.
Uitgifte in 2009, Aflosdatum: 1 januari 2029,
Uitgifte in 2010, Aflosdatum: 1 januari 2030, 
Enzovoorts.

De Obligaties luiden in euro’s.
De stortingen op de Obligaties alsmede de rente op en de aflossingen van 
de Obligaties worden afgerekend in euro’s.

Nedvim 5% winstdelende obligaties dragen een vaste rente en een 
winstdelende rente.

Vaste rente 5%
De vaste rente op Nedvim 5% winstdelende obligaties bedraagt 5% op 
jaarbasis en wordt berekend over de Nominale Waarde van de Obligaties 
en wordt per kalenderkwartaal achteraf enkelvoudig en in gelijke delen 
van 1,25% betaald. 

Bepalend voor wie de uitbetaling van de vaste rente ontvangt, zijn de 
eindposities van de Obligatiehouders van de laatste dag van een 
kalenderkwartaal, dus van 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 
december. De vaste rente wordt per de eerste werkdag van ieder 
kalenderkwartaal betaalbaar gesteld, waarna NEDVIM de vaste rente 
binnen 14 dagen uitbetaalt.

8.5  Aantal uit te geven 
Obligaties

8.6  Emissievoorwaarden

8.7  Emissieberichten
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De Obligaties houden op vaste rente te dragen met ingang van de 
Aflosdatum.

Winstdelende rente
Ultimo van elk Boekjaar van NEDVIM zijn de houders van Nedvim 5% 
winstdelende obligaties gerechtigd tot een enkelvoudige winstdelende 
rente afhankelijk van:
Directe Vastgoedexploitatie;
Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed.

Winstdelende rente uit de Directe Vastgoedexploitatie
De Directe Vastgoedexploitatie bedraagt de winst na 
vennootschapsbelasting van NEDVIM exclusief de resultaten uit hoofde 
van ongerealiseerde en gerealiseerde herwaarderingen op het vastgoed 
van een Boekjaar. 

De grondslag voor de winstdelende rente uit de Directe 
Vastgoedexploitatie is:
de tot en met lopend Boekjaar bij elkaar opgetelde Directe 
Vastgoedexploitatie verminderd met 
de grondslagen waarover NEDVIM tot lopend Boekjaar winstdelende 
rente uit de Directe Vastgoedexploitatie heeft berekend en is uitbetaald.

De winstdelende rente uit de Directe Vastgoedexploitatie wordt alleen 
berekend indien de grondslag voor de winstdelende rente uit de Directe 
Vastgoedexploitatie positief is.

De winstdelende rente uit de Directe Vastgoedexploitatie is 70% van de 
grondslag voor de winstdelende rente uit de Directe Vastgoedexploitatie 
indien en voor zover deze grondslag en de grondslag voor de 
Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed gezamenlijk positief is.

De winstdelende rente uit de Directe Vastgoedexploitatie wordt ultimo 
van elk Boekjaar bepaald en uitgedrukt in een percentage ten opzicht van 
de Nominale Waarde. 

Uitsluitend de Obligaties die ultimo van het betreffende Boekjaar in het 
bezit zijn van de Obligatiehouders, tellen mee voor de vaststelling van 
de hoogte van de winstdelende rente uit de Directe Vastgoedexploitatie. 
De winstdelende rente uit de Directe Vastgoedexploitatie is voor alle 
uitstaande Obligaties gelijk, ongeacht de Serie, met uitzondering van de 
Serie uitgegeven in het lopend Boekjaar. Voor deze Serie geldt dat de 
uitgegeven Obligaties pro rata delen in de winstdelende rente uit de 
Directe Vastgoedexploitatie voor het aantal hele rentedagen gelegen 
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tussen de Uitgiftedatum en het einde van het Boekjaar.

De winstdelende rente uit de Directe Vastgoedexploitatie wordt uiterlijk 
1 juli van het kalenderjaar, volgend op het betreffende Boekjaar 
betaalbaar gesteld, waarna NEDVIM de uit de Directe 
Vastgoedexploitatie binnen 14 dagen uitbetaalt.

De Obligaties houden op een winstdelende rente uit de Directe 
Vastgoedexploitatie te dragen met ingang van de Aflosdatum.

Winstdelende rente uit de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed
De Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed is de gerealiseerde netto 
verkoopopbrengst van vastgoedbeleggingen verminderd met de 
historische aanschaffingswaarde (inclusief de hiertoe behorende 
historische aankoopkosten en eventueel geactiveerde kosten voor 
verbouwing, renovatie en/of herontwikkeling) van verkochte 
vastgoedbeleggingen na vennootschapsbelasting in een Boekjaar.

De grondslag voor de winstdelende rente uit de Gerealiseerde 
Waardestijging Vastgoed is:
de tot en met het lopend Boekjaar bij elkaar opgetelde Gerealiseerde 
Waardestijging Vastgoed verminderd met 
de grondslagen waarover NEDVIM tot het lopende Boekjaar 
winstdelende rente uit de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed heeft 
berekend en is uitbetaald en
de grondslagen waarover NEDVIM tot het lopende Boekjaar 
Ongerealiseerde Waardestijging Vastgoed heeft berekend en is 
uitbetaald.

De winstdelende rente uit de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed 
wordt alleen berekend indien de grondslag voor de winstdelende rente 
uit de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed positief is.

De winstdelende rente uit de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed is 
50% van de grondslag voor de winstdelende rente uit de Gerealiseerde 
Waardestijging Vastgoed indien en voor zover deze grondslag en de 
grondslag voor de Directe Vastgoedexploitatie gezamenlijk positief is.

De winstdelende rente uit de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed 
wordt ultimo van elk Boekjaar bepaald en uitgedrukt in een percentage 
ten opzicht van de Nominale Waarde.

Uitsluitend de Obligaties die ultimo van het betreffende Boekjaar van 
NEDVIM in het bezit zijn van de Obligatiehouders, tellen mee voor de 
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vaststelling van de hoogte van de winstdelende rente uit de Gerealiseerde 
Waardestijging Vastgoed. De winstdelende rente uit de Gerealiseerde 
Waardestijging Vastgoed is voor alle uitstaande Obligaties afhankelijk 
van de Serie. De Wegingsfactor ieder vol kalenderjaar dat een Serie 
loopt. Bijvoorbeeld op 31 december 2011 loopt de Serie 2009-2029  
2 volle kalenderjaren; de Serie 2010-2030 1 vol kalenderjaar en  
de Serie 2011-2031 0 (nul) volle kalenderjaren. 

Het percentage winstdelende rente uit de Gerealiseerde Waardestijging 
Vastgoed is:
de Wegingsfactor per Serie vermenigvuldigd met de nog uitstaande 
Obligaties per Serie gedeeld door
de som van de Wegingsfactoren per Serie vermenigvuldig met de nog 
uitstaande Obligaties per Serie vermenigvuldigd met
de grondslag voor Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed indien en voor 
zover deze grondslag en de grondslag uit de Directe Vastgoedexploitatie 
gezamenlijk positief is gedeeld door
de som van alle in de Serie uitgegeven Obligaties.

De winstdelende rente uit de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed 
wordt uiterlijk op 1 juli van het kalenderjaar volgend op het betreffende 
Boekjaar betaalbaar gesteld, waarna NEDVIM de winstdelende rente uit 
de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed binnen 14 dagen uitbetaalt.

De Obligaties houden op een winstdelende rente uit de Gerealiseerde 
Waardestijging Vastgoed te dragen met ingang van de Aflosdatum.

Zolang NEDVIM doorgaat met de uitgifte van Obligaties, hebben de 
Obligatiehouders de mogelijkheid aan te geven de betaalbaar gestelde 
rentes uit te laten betalen of automatisch te herinvesteren in nieuwe 
Obligaties. De uitbetaling van de rentes vindt plaats op de bankrekening 
van de Obligatiehouders die bekend is bij NEDVIM. De herinvestering 
vindt plaats op de dag dat de rente betaald zou worden. De herinves-
tering vindt plaats tegen uitgifteprijs volgens artikel 5 van de Obligatie-
voorwaarden, waarbij géén inschrijvingsprovisie voor intermediairs 
berekend wordt.

De aflossing van de Obligaties aan het einde van de looptijd geschiedt 
per Serie. De Aflosdatum is 1 januari van het kalenderjaar 20 jaar na het 
jaar van uitgifte van de Obligaties. Nedvim 5% winstdelende obligaties 
2009-2029 worden dus afgelost in het jaar 2029, Nedvim 5% 
winstdelende obligaties 2010-2030 worden afgelost in het jaar 2030 
enzovoorts. Er vindt geen uitloting van Obligaties plaats.

8.12  Rente uitbetalen of 
herinvesteren
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De aflossing wordt betaalbaar gesteld op de Aflosdatum, waarna 
NEDVIM binnen 14 dagen uitbetaalt. De aflossing geschiedt tegen  
de Nominale Waarde van de Obligaties.

De Obligatiehouders ontvangen na het verstrijken van de looptijd van  
de Obligaties:
de Nominale Waarde;
de nog onbetaald gebleven rente bestaande uit:

nog onbetaald gebleven verschenen vaste rente;
nog onbetaald gebleven winstdelende rente over het laatst afgelopen 
Boekjaar, en

indien en voor zover er op de Aflosdatum Ongerealiseerde 
Waardestijging Vastgoed aanwezig is, een percentage van de Nominale 
Waarde dat toe te rekenen is aan de betreffende Serie.

Het percentage wordt als volgt berekend:
De Wegingsfactor van de af te lossen Serie vermenigvuldigd met de af  
te lossen Obligaties in de betreffende af te lossen Serie gedeeld door
de som van de Wegingsfactoren per Serie vermenigvuldig met de 
uitgegeven Obligaties per Serie vermenigvuldigd met
25% van de Ongerealiseerde Waardestijging Vastgoed tot lopend 
Boekjaar gedeeld door 
de af te lossen Obligaties van betreffende Serie.

De Obligaties zijn gedurende de looptijd niet vervroegd aflosbaar op 
initiatief van NEDVIM, tenzij het aantal Obligaties van de Obligatie-
houder onder de 50 komt of blijft. Dit laatste is uitsluitend uit kosten-
technische overwegingen. Deze aflossing vindt plaats tegen de Nominale 
Waarde.

Indien een Obligatiehouder NEDVIM schriftelijk om vervroegde 
aflossing verzoekt, zal NEDVIM diens verzoek welwillend in 
overweging nemen. NEDVIM is niet tot vervroegde aflossing van de 
Obligaties verplicht en kan het verzoek afwijzen of aanhouden. 

Het staat NEDVIM vrij om haar bereidheid tot vervroegde aflossing  
van de Obligaties te beperken, bijvoorbeeld door deze te binden aan  
een bepaald maximum bedrag of percentage per periode en/of per 
Obligatiehouder en/of per transactie.
Op www.nedvim.nl wordt gepubliceerd op welke condities NEDVIM 
bereid kan worden gevonden de Obligaties vervroegd af te lossen. 
Uitsluitend NEDVIM bepaalt de prijs waartegen NEDVIM bereid kan 
worden gevonden tot vervroegde aflossing van de Obligaties over te 
gaan. NEDVIM is niet verplicht haar beslissing of haar aanbod te 
motiveren.
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NEDVIM rekent kosten voor vervroegde aflossing. Deze kosten zijn 5% 
van de Nominale Waarde en nemen ieder vol kalenderjaar dat de Serie 
loopt met 1% af. Zo zijn voor de Serie 2009-2029 de kosten voor 
vervroegde aflossing in 2009 en 2010 5%; in 2011 4%; in 2012 3%;  
in 2013 2%; in 2014 1% en vanaf 2015 rekent NEDVIM géén kosten 
meer voor vervroegde aflossing. 

De Obligatiehouder ontvangt slechts op diens uitdrukkelijk verzoek een 
schriftelijke bevestiging, indien de vervroegde aflossing door NEDVIM 
betaalbaar gesteld wordt tegen de Nominale Waarde, verminderd met 
kosten voor vervroegde aflossing en vermeerderd met de opgelopen 
vaste rente en aan de af te lossen Obligaties toe te rekenen deel van de 
Ongerealiseerde Waardestijging Vastgoed, bepaald per de datum van 
binnenkomst van het schriftelijk verzoek en uiterlijk 14 dagen na 
binnenkomst van het schriftelijk verzoek betaald. 

In alle andere gevallen waarin NEDVIM besluit een aanbod te doen voor 
vervroegde aflossing, reageert NEDVIM binnen 14 dagen met een 
schriftelijk aanbod, waarna de Obligatiehouder binnen 14 dagen 
schriftelijk aan NEDVIM dient te bevestigen dat de Obligatiehouder het 
aanbod accepteert, bij gebreke waarvan het aanbod is verlopen.

Het aan de af te lossen Obligatie toe te rekenen deel van de 
Ongerealiseerde Waardestijging Vastgoed is:
de Wegingsfactor van de af te lossen Serie vermenigvuldigd met de af te 
lossen Obligaties van de betreffende Serie gedeeld door
de som van de Wegingsfactoren vermenigvuldigd met de uitgegeven 
Obligaties per Serie vermenigvuldigd met
de som van de Ongerealiseerde Waardestijging Vastgoed tot lopend 
Boekjaarvermenigvuldigd met

0% indien de Wegingsfactor van de af te lossen Serie kleiner is dan 5
5% indien de Wegingsfactor van de af te lossen Serie tenminste 5 is 
maar kleiner dan 10
10% indien de Wegingsfactor van de af te lossen Serie tenminste 10 is 
maar kleiner dan 15
15% indien de Wegingsfactor van de af te lossen Serie tenminste 15 is.

Obligaties die vervroegd zijn afgelost houden vanaf het moment van 
aflossing op rente te dragen en worden niet opnieuw uitgegeven.

Mededelingen die NEDVIM wil doen aan de Obligatiehouders over de 
aflossingen van de Obligaties aan het einde van de looptijd van de 
Obligaties, publiceert NEDVIM op www.nedvim.nl.
Uitgezonderd de financiële verslagen van NEDVIM, publiceert 
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NEDVIM geen informatie, berichten of mededelingen over gedane 
vervroegde aflossingen van de Obligaties.

De Nedvim 5% winstdelende obligaties zijn concurrente vorderingen op 
NEDVIM. Alle vorderingen van de Obligatiehouders uit hoofde van de 
Obligaties zijn onderling gelijk in rang.
NEDVIM behoudt zich het recht voor om schulden aan te gaan met een 
hogere rang, bijvoorbeeld door het opnemen van hypothecair krediet.
Ook Nedvim Beleggingen N.V. en de Garant behouden zich het recht 
voor om schulden en verplichtingen aan te gaan van een hogere rang  
ten opzichte van de schulden en verplichtingen die zij aan NEDVIM 
(mochten) hebben of aan de houders van Nedvim 5% winstdelende 
obligaties uit hoofde van de verstrekte Garantie voor de Obligaties.

De Obligaties zijn niet verhandelbaar of overdraagbaar, met dien 
verstande dat de niet-overdraagbaarheid de verpanding van de Obligaties 
niet in de weg staat. De Obligaties zijn verpandbaar volgens de 
voorwaarden vast te stellen door en na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van NEDVIM.

De verplichtingen die NEDVIM aan haar Obligatiehouders heeft, dienen 
uiteraard in eerste aanleg te worden nagekomen door NEDVIM zelf.
Ten behoeve van de Obligatiehouders heeft de Garant een Garantie 
gesteld voor de nakoming van de verplichtingen die NEDVIM heeft  
uit hoofde van de Obligaties. De Garantie is opgenomen als bijlage 5  
bij het Prospectus.

Bij aanvang van de uitgifte van Obligaties is het garantievermogen  
€ 3 miljoen. De aandeelhouder van de Garant heeft met de Garant een 
overeenkomst getekend waarin afspraken zijn vastgelegd met betrekking 
tot het in stand houden van het Eigen Vermogen en het streven het Eigen 
Vermogen tenminste 5% van het geconsolideerde balanstotaal van de 
Garant te doen zijn. De Vermogensinstandhoudingsovereenkomst is als 
bijlage 6 in het Prospectus opgenomen.

Op het Prospectus en op het daarin vervatte aanbod tot het verkrijgen 
van effecten alsmede op de rechten en plichten die zijn verbonden aan 
Nedvim 5% winstdelende obligaties, is uitsluitend het Nederlands recht 
van toepassing.
Alle geschillen over het Prospectus of over het aanbod dat in het 
Prospectus gedaan wordt of over Nedvim 5% winstdelende obligaties, 
zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Voor een meer gedetailleerd overzicht van de aan de Obligaties 
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verbonden rechten en verplichtingen dienen de Obligatievoorwaarden in 
bijlage 4 te worden bestudeerd in samenhang met de overige onderdelen 
van dit Prospectus. De Obligatiehouders verklaren door ondertekening 
van het Inschrijfformulier (zie bijlage 7) kennis te hebben genomen van, 
en ingestemd te hebben met, de Obligatievoorwaarden.
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Financiële uitgangspunten en rendement 9
9.1  Financiële 
uitgangspunten

Algemeen
Alle vennootschappen behorend tot de NEDVIM-groep zijn in 2009 
opgericht. Op de Prospectusdatum is er, buiten de financiële 
uitgangssituatie, géén historische informatie beschikbaar. Nedvim 5% 
winstdelende obligaties is een blind pool propositie. Dit houdt in dat per 
de Prospectusdatum ook financiële informatie over vastgoedobjecten 
ontbreekt, met uitzondering van de financiële uitgangssituatie. 

Selectiecriteria voor vastgoedbeleggingen en financieringen zijn 
vastgelegd in hoofdstuk 3.

Voor zover er financiële informatie in het Prospectus gegeven wordt over 
de NEDVIM-groep is dit informatie die onder verantwoordelijkheid van 
de Directie verstrekt wordt uit de eigen financiële administratie, waarop 
geen accountantscontrole is toegepast.

Financiële uitgangssituatie
De Garant beschikt over € 3 miljoen Eigen Vermogen in de vorm van 
geplaatst en volgestort aandelenkapitaal.

NEDVIM beschikt over € 3 miljoen Eigen Vermogen in de vorm van 
geplaatst en volgestort aandelenkapitaal. De financieringen binnen 
NEDVIM op verworven vastgoed bedragen 
€ 6,7 miljoen. Het vastgoed is volledig verhuurd en de Bruto 
Huurinkomsten van NEDVIM bedraagt € 1 miljoen op jaarbasis.  
Het Bruto Rendement is 10,7%.

De Garant heeft een kredietfaciliteit verstrekt aan NEDVIM. In deze 
faciliteit is vastgelegd dat de Garant de mogelijkheid heeft NEDVIM 
tegen een marktconforme rentevergoeding krediet te verstrekken, echter 
dat deze rentevergoeding nooit meer mag bedragen dan 5%.

Bij aanvang van de uitgifte van Obligaties is het garantievermogen  
€ 3 miljoen. De aandeelhouder van de Garant heeft met de Garant een 
overeenkomst getekend waarin afspraken zijn vastgelegd met betrekking 
tot het in stand houden van het garantievermogen, die is opgenomen in 
bijlage 6 van het Prospectus.

Kosten
Omdat NEDVIM pas na de Prospectusdatum Obligaties uitgeeft is het 
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per de Prospectusdatum niet mogelijk een Total Expense Ratio te 
berekenen.

Het Direct Rendement Obligaties is de vaste rente van 5% vermeerderd 
met het percentage winstdelende rente uit de Directe Vastgoedexploitatie. 
Het Indirect Rendement Obligaties is het percentage winstdelende rente 
uit de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed en bij aflossing het 
percentage winstdelende rente uit de Ongerealiseerde Waardestijging 
Vastgoed.

Het Totaal Rendement is het Direct Rendement Obligaties en Indirect 
Rendement Obligaties bij elkaar opgeteld.
NEDVIM verstrekt in het Prospectus géén winstprognoses of ramingen. 
Om toch een indicatie te geven van de rendementsopbouw geeft 
NEDVIM hieronder een berekening van het rendement dat NEDVIM 
maakt rekening houdend met de uitgangspunten die NEDVIM hanteert 
bij haar investeringsbeleid. 

Bruto Aanvangsrendement (minimaal)  7,700 % (zie hoofdstuk 3.2)
Vastgoed Exploitatiekosten 15%  1,155 % 1)

Management fee   0,600 % (zie hoofdstuk 5.4)
Algemene kosten   0,500 % 2)

Aanvangsrendement   5,445 %

Uit dit aanvangsrendement moeten de financieringskosten betaald 
worden. De financieringskosten voor de Obligaties zijn:
Vaste rente    5,000 %
Amortisatie Emissievergoeding  0,175 % (zie hoofdstuk 5.4)
Correctie vanwege Emissievergoeding 0,188 % 3)

Totaal kosten Obligaties  5,363 %

Uit bovenstaande berekening blijkt dat de totale procentuele kostenvoet 
voor de Obligatie lager is dan het procentuele aanvangsrendement. 
Eventuele winsten die ontstaan door het positieve verschil tussen de 
inkomsten en de kosten, als ook winsten uit waardestijgingen, zullen als 
ze zich voordoen gedeeld worden met de Obligatiehouders in 
overeenstemming met de bepalingen van de Obligatievoorwaarden.

Internal Rate of Return (IRR)
Voor de berekening van de IRR hanteert NEDVIM uitsluitend de 
Obligatiehouders toekomende vaste rente van 5% en de minimale kosten 
bij inschrijving, zijnde de inschrijvingsprovisie voor de Garant van 1%. 
De IRR is dan 5,01%.

9.2  Rendement

1) Gerekend is met 15% van de Bruto 

Huurinkomsten. Bij een gemiddeld 

gespreide portefeuille kan dit percentage 

lager uitvallen.
2) Gerekend is met 0,5 %. Naarmate de 

omvang van de portefeuille toeneemt zal 

dit percentage gemiddeld lager worden.

3) Correctie omdat van iedere uitgegeven 

Obligatie van € 100,- 3,5% 

Emissievergoeding wordt betaald.
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Inleg- en rendementsgarantie
Op de Aflosdatum lost NEDVIM de Obligaties af tegen de Nominale 
Waarde. Gedurende de looptijd van de Obligaties heeft de 
Obligatiehouder over de in zijn bezit zijnde Obligaties recht op een vaste 
rente van 5%. Ter meerdere zekerheid is door de Garant een 
Garantieovereenkomst gesloten met NEDVIM, die is opgenomen in 
bijlage 5 van het Prospectus. Bij aanvang van de uitgifte van Obligaties 
is het garantievermogen € 3 miljoen. De aandeelhouder van de Garant 
heeft met de Garant een overeenkomst getekend waarin afspraken zijn 
vastgelegd met betrekking tot het in stand houden van het 
garantievermogen, die is opgenomen in bijlage 6 van het Prospectus.

Overige financiële begrippen
De STV heeft een aantal begrippen gedefinieerd in haar STV 
Standaarden die per de Prospectusdatum vanwege het ontbreken van 
historische financiële informatie niet kunnen worden berekend.

NEDVIM zal in haar jaarrekening, indien en voor zover het mogelijk is, 
de volgende begrippen opnemen en kwantificeren:
Frictie Leegstand
Overige Inkomsten
Totaal van de Inkomsten
Rentekosten
Totaal van de Kosten
Exploitatieresultaat
Break-even Scenario
Total Expense Ratio.

De volgende begrippen zijn niet opgenomen, omdat ze niet van 
toepassing zijn:
Fondskosten
fondsinvestering
netto verkoopresultaat
initiële kosten.

De jaarrekeningen van NEDVIM en Nedvim Garantiefonds N.V. zijn aan 
accountantscontrole onderworpen. De toekomstige jaarrekeningen zullen 
dan ook een accountantsverklaring bevatten. Van Nedvim Beleggingen 
N.V. zal géén afzonderlijke jaarrekening worden gepubliceerd. NEDVIM 
heeft hiertoe voor Nedvim Beleggingen N.V. een artikel 403 verklaring 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. In deze verklaring staat dat 
NEDVIM hoofdelijk aansprakelijk is voor alle verplichtingen van 
Nedvim Beleggingen N.V.

9.3  Accountantscontrole
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De Directie verklaart dat:
zich sinds de oprichting van NEDVIM geen negatieve wijzigingen van 
betekenis voorgedaan hebben die de vooruitzichten van NEDVIM 
beïnvloeden;
buiten de normale bedrijfsrisico’s er binnen NEDVIM geen tendensen, 
onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurtenissen bekend zijn, 
waarvan mag worden aangenomen dat zij de vooruitzichten van het 
lopende en daaropvolgende Boekjaren wezenlijk beïnvloeden;
er per de Prospectusdatum géén verbintenissen aangegaan zijn met 
betrekking tot investeringen noch ter zake van verplichtingen ter 
financiering hiervan;
vanaf de datum oprichting van NEDVIM tot de Prospectusdatum, op 
basis van wat redelijk van haar mag worden verwacht, haar geen 
gegevens bekend zijn van eventuele overheidsingrijpen, rechtszaken of 
arbitrages die een invloed van betekenis kunnen hebben op de financiële 
situatie en de rentabiliteit van NEDVIM en/of de NEDVIM-groep;
zich vanaf de datum oprichting van NEDVIM tot de Prospectusdatum 
geen wijzigingen van betekenis voor gedaan hebben in de financiële of 
handelspositie van NEDVIM en/of de NEDVIM-groep;
er vanaf de datum oprichting van NEDVIM tot de Prospectusdatum geen 
belangrijke overeenkomsten zijn aangegaan die niet in het kader van de 
normale bedrijfsuitoefening van NEDVIM zijn en die ertoe kunnen 
leiden dat een lid van de NEDVIM-groep een verplichting heeft die of 
een recht heeft dat van wezenlijk belang is voor het Eigen Vermogen van 
NEDVIM of Nedvim Garantiefonds N.V. om haar verplichtingen jegens 
de Obligatiehouders na te komen.

●

●

●

●

●

●

9.4  Overige informatie
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Vanwege de aanbieding van de Nedvim 5% winstdelende obligaties is 
NEDVIM onderworpen aan de Wft. In het hierna volgende deel is het 
wettelijk kader binnen de Wft toegelicht en de keuze van NEDVIM om 
te voldoen aan de Prospectusverordening (EG) Nr. 809/2004 en te 
voldoen aan de STV Standaarden van de Stichting Transparantie 
Vastgoedfondsen (STV).

De Obligaties zijn geen effecten in de zin van de Wft, omdat deze niet 
verhandelbaar zijn.

NEDVIM kwalificeert niet als “kredietinstelling” in de zin van artikel 
1:1 Wft en valt daardoor niet onder de vergunningplicht van artikel 2:11 
Wft. Zij gebruikt immers de door haar uit hoofde van de Obligaties 
verkregen gelden uitsluitend om de activiteiten van Nedvim Beleggingen 
B.V te ondersteunen.

De uitgifte van Obligaties door NEDVIM valt in beginsel wel onder 
artikel 3:5 lid 1 Wft waar staat dat het is verboden om buiten besloten 
kring in de uitoefening van een bedrijf opvorderbare gelden van anderen 
dan professionele beleggers aan te trekken. Op grond van artikel 3:5 lid 
4 Wft en het Besluit Reikwijdtebepalingen Wft heeft NEDVIM bij De 
Nederlandsche Bank een ontheffing aangevraagd van het verbod bedoeld 
in artikel 3:5 lid 1 Wft, stellende dat, de belangen die Deel 3 van de Wft 
beoogt te beschermen, voldoende worden beschermd, gezien het feit dat: 
Nedvim Garantiefonds N.V., een onderneming met een positief 
geconsolideerd Eigen Vermogen en de moedermaatschappij van 
NEDVIM, een Garantie heeft afgegeven voor de nakoming van de 
verplichtingen die NEDVIM aan haar Obligatiehouders heeft uit hoofde 
van de Obligaties en
het beleid van NEDVIM wordt bepaald of mede bepaald door personen 
wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat.

De ontheffing is op 3 april 2009 door De Nederlandsche Bank verleend 
op grond van het feit dat De Nederlandsche Bank van mening is dat de 
belangen die Deel 3 van de Wft beoogt te beschermen hierdoor 
voldoende worden beschermd. Deze ontheffing is opgenomen in bijlage 
8 van het Prospectus. De ontheffing is gepubliceerd in een openbaar 
register dat te vinden is op de websites van De Nederlandsche Bank 
(www.dnb.nl) en de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl).

10.1  Algemeen

10.2  Wettelijk kader 
binnen de Wft

Wet op het financieel toezicht (Wft) 10
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Door genoemde ontheffing is NEDVIM verplicht aan De Nederlandsche 
Bank iedere voorgenomen wijziging van beleidsbepalende personen die 
aan een betrouwbaarheidstoets zijn onderworpen, te melden, welke 
wijziging niet mag worden doorgevoerd indien de Nederlandsche Bank 
daarmee niet instemt. Bovendien moet NEDVIM jaarlijks binnen 6 
maanden na afloop van het Boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag 
indienen bij De Nederlandsche Bank.

In het kader van de ontheffing is NEDVIM verplicht gegadigden voor 
Obligaties duidelijk en zorgvuldig te informeren over hun rechten en 
verplichtingen met betrekking tot de Obligaties. Hoewel, niet wettelijk 
daartoe verplicht, heeft de Directie er voor gekozen deze informatie te 
verstrekken door middel van een Prospectus dat voldoet aan de 
Prospectusverordening. In deze Prospectusverordening zijn vereisten 
betreffende de in het Prospectus te vertrekken informatie, de vormgeving 
van het Prospectus, de opneming van informatie door middel van 
verwijzing en de publicatie van het Prospectus vastgelegd. De inhoud 
van het Prospectus voldoet aan de op het Prospectus van toepassing 
zijnde Bijlagen IV, V en VI bij de Prospectusverordening.

De Directie hecht een groot belang aan integere en transparante 
bedrijfsvoering. Om die reden is NEDVIM Contribuant bij de Stichting 
Transparantie Vastgoedfondsen (STV) en conformeert NEDVIM zich 
aan de door de STV opgestelde standaarden voor transparantie in 
prospectusinformatie van vastgoedfondsen. Voor nadere informatie over 
STV en haar rapportage in verband met het Prospectus verwijst de 
Directie u naar hoofdstuk 14.

10.3  Toezicht 
De Nederlandsche Bank

10.4  Prospectusverordening 
(EG) Nr. 809/2004

10.5  STV Standaarden
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De opmerkingen in deze fiscale paragraaf zijn van algemene aard en zijn 
gebaseerd op de bekende wetgeving en jurisprudentie per 1 januari 2009. 
Deze fiscale paragraaf bevat algemene informatie over bepaalde 
Nederlandse fiscale gevolgen van deelname door in Nederland woon-
achtige natuurlijke personen en in Nederland gevestigde, onbeperkt aan 
de Nederlandse vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersonen.

Het is andere natuurlijke personen en rechtspersonen toegestaan in te 
schrijven op de Obligaties, echter zij zijn zelf verantwoordelijk te 
onderzoeken wat de fiscale behandeling is op basis van de voor hen 
geldende wetgeving.

De informatie in deze paragraaf vormt geen advies voor individuele 
Obligatiehouders. NEDVIM adviseert potentiële Obligatiehouders 
samen met hun belastingadviseur hun deelname fiscaal te optimaliseren.

Wet op de vennootschapsbelasting 1969
NEDVIM en Nedvim Beleggingen N.V. zijn onderworpen aan de Wet op 
de vennootschapsbelasting 1969 en worden belast voor alle gezamenlijke 
voordelen (waaronder dividenden en vermogenswinsten) tenzij de 
zogenoemde deelnemingsvrijstelling, zoals bedoeld in artikel 13 Wet op 
de vennootschapsbelasting 1969, van toepassing is. Het tarief van de 
vennootschapsbelasting bedraagt 20,0% over een belastbaar bedrag tot 
€ 40.000, 23% voor een belastbaar bedrag tussen € 40.000 en 
€ 200.000 en 25,5% over het meerdere (2009).

NEDVIM en Nedvim Beleggingen N.V. vormen, voor de 
vennootschapsbelasting, een fiscale eenheid in de zin van art. 15 Wet op 
de Vennootschapsbelasting 1969. 

Aftrekbaarheid rente Obligaties
Bij de bepaling van de winst van NEDVIM waarover vennootschaps-
belasting verschuldigd is, is de rente op de Nedvim 5% winstdelende 
obligaties in beginsel aftrekbaar. Echter er zijn wettelijke bepalingen op 
basis waarvan de rente aftrek beperkt kan zijn of kan worden uitgesloten.  

Voor de berekening van de hoogte van het winstdelende rentepercentage, 
wordt uitgegaan van de netto winst na vennootschapsbelasting. 

11.1  Inleiding

11.2  Fiscale positie 
NEDVIM

Fiscale paragraaf 11
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Wet op de dividendbelasting 1965
Over de dividenden die Nedvim Beleggingen N.V. aan haar enig 
aandeelhouder NEDVIM betaalt, is geen dividendbelasting verschuldigd. 
Dit geldt ook voor de dividenden die NEDVIM aan haar enig 
aandeelhouder, Nedvim Garantiefonds N.V., uitkeert.

Er hoeft geen dividendbelasting te worden ingehouden over de rente van 
de Obligaties die uitgekeerd wordt aan de Obligatiehouders, nu geen 
sprake zou moeten zijn van een obligatielening die wordt gekwalificeerd 
als een zgn. ‘hybride lening’ in de zin van art. 10, lid 1, letter d van de 
Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Dit geldt zowel voor de vaste 
rente als voor de winstafhankelijke rente. NEDVIM overweegt de fiscale 
kwalificatie van de Obligaties ter bevestiging voor te leggen aan de 
belastingdienst.

Wet op de omzetbelasting 1968
NEDVIM is ondernemer voor de omzetbelasting (btw) die enkel 
vrijgesteld van omzetbelasting presteert. Als gevolg hiervan kan 
NEDVIM de btw op inkomende facturen in beginsel niet in aftrek 
brengen.

Nedvim Beleggingen N.V. wordt voor de exploitatie van onroerende 
zaken als ondernemer voor de omzetbelasting aangemerkt.
Nedvim Beleggingen N.V. kan de aan haar in rekening gebrachte 
omzetbelasting op ingekochte diensten en goederen aftrekken voorzover 
deze goederen of diensten niet zien op btw vrijgestelde activiteiten.  
(btw vrijgestelde verkoop en/of exploitatie van onroerende zaken).
De levering van nieuw vervaardigde vastgoedobjecten is van rechtswege 
aan de heffing van de omzetbelasting onderworpen. De omzetbelasting 
die verband houdt met de aankoop of ontwikkeling van deze objecten, 
kan in beginsel in vooraftrek gebracht worden.

Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 
Over de verkrijging van juridische en/of economische eigendom van 
vastgoed is volgens de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 
overdrachtsbelasting verschuldigd, tenzij wordt voldaan aan de 
voorwaarden voor een vrijstelling of een vermindering van het bedrag 
waarover overdrachtsbelasting wordt geheven. Het tarief voor de 
overdrachtsbelasting is 6% (2009).
Bij opeenvolgende overdrachten van eenzelfde onroerende zaak is 
telkens 6% overdrachtsbelasting verschuldigd, tenzij tussen de laatste 
verkrijging en de voorafgaande verkrijging(en) niet meer tijd is 
verstreken dan een periode van 6 maanden.
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In het geval van projectontwikkeling wordt gestreefd naar een verkoop 
vrij van overdrachtsbelasting. Indien een nieuw vervaardigd gebouw 
wordt verhuurd in het kader van de voorgenomen verkoop en binnen zes 
maanden na ingangsdatum van de huur dan wel eerste ingebruikneming 
wordt geleverd en de verkoper niet het oogmerk heeft gehad het 
vastgoed te exploiteren kan met toepassing van de zogenaamde 
‘projectontwikkelaarsresolutie’ het gebouw vrij van overdrachtsbelasting 
worden geleverd.

11.3.1  Wet op de inkomstenbelasting 2001
Inwoners van Nederland die onder de Wet inkomstenbelasting 2001 hun 
Obligaties niet behoeven te rekenen tot hun ondernemingsvermogen, 
dienen voor de inkomstenbelasting de waarde van hun Obligaties 
doorgaans te begrijpen in de rendementsgrondslag waarover in Box III, 
behoudens heffingsvrij vermogen, jaarlijks effectief 1,2% 
inkomstenbelasting wordt geheven. Het heffingvrij vermogen bedraagt € 
20.661 (2009) per persoon.

Voor in Nederland woonachtige Obligatiehouders waarbij de Obligaties 
behoren tot het ondernemingsvermogen of tot het resultaat uit overige 
werkzaamheden, zijn de werkelijke inkomsten onder aftrek van 
werkelijke kosten belast tegen het progressieve tarief in box I.

11.3.2  Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Alleen wanneer de Obligatiehouder een rechtspersoon is die 
onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, valt het resultaat onder 
de vennootschapsbelasting.

11.3.3  Successiewet 1956
Het is mogelijk dat de Obligatiehouder door het verkrijgen van 
Obligaties als gevolg van vererving of schenking successierecht of 
schenkingsrecht moet betalen. Dit hangt af van:
de waarde van de verkrijging;
de relatie tot de overledene/schenker.

11.3.4  Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 
Er bestaat een risico dat bij de verkrijging van de van de Obligaties 
overdrachtsbelasting verschuldigd is door de Obligatiehouders omdat 
gesteld zou kunnen worden dat de economische eigendom van het 
onderliggende vastgoed wordt verkregen.

11.3  Fiscale positie 
Obligatiehouders

●

●
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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 Obligaties, 
dienen een volledig ingevuld en ondertekend Inschrijfformulier voorzien 
van bijlagen naar NEDVIM te sturen. Het Inschrijfformulier is 
opgenomen in bijlage 7.

Inschrijving op de Obligaties vindt plaats door middel van de Inschrijf-
formulieren die zijn uitgegeven door NEDVIM en waarop de Obligatie-
houders aan NEDVIM schriftelijk verzoeken Obligaties uit te geven 
onder de Obligatievoorwaarden. Bovendien kan inschrijving alleen 
plaatsvinden als de Obligatiehouders verklaren door ondertekening kennis 
te hebben genomen van en ingestemd te hebben met deze Obligatievoor-
waarden. De inschrijving staat open op basis van doorlopende inschrij-
ving en doorlopende uitgifte van Obligaties vanaf de Prospectusdatum.

De minimum inschrijving is door NEDVIM per de Prospectusdatum 
vastgesteld op € 6.000,-. Indien de eerste inleg minder is dan € 6.000,- 
committeren de Obligatiehouders zich aan een maandelijkse 
vervolgstorting van minimaal € 100,- totdat de som van de stortingen de 
minimale inleg van € 6.000,- heeft bereikt.

Indien het aantal Obligaties van de Obligatiehouder onder de 50 komt of 
blijft, behoudt NEDVIM zich het recht voor de Obligaties van 
betreffende Obligatiehouder, uit kostentechnische overwegingen, 
vervroegd af te lossen.

Toewijzing van Obligaties vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van 
het volledig ingevulde en ondertekende Inschrijfformulier (inclusief 
bijlagen) én na ontvangst van gelden van de Obligatiehouders op 
rekening 1476.27.176 Rabobank Nijmegen ten name van NEDVIM 
(IBAN nummer NL75 RABO 0147 6271 76; BIC RBONL2U) 
Stortingen dienen te worden overgemaakt vanaf een bankrekening op 
naam van de Obligatiehouder.

NEDVIM behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een 
inschrijving te weigeren dan wel niet te effectueren. Eventuele stortingen 
in verband met dergelijke inschrijvingen zullen worden teruggestort op 
het bankrekeningnummer waarvan de oorspronkelijke storting werd 
gedaan.

12.1  Algemeen

12.2  Inschrijving

12.3  Toewijzing en storting

Deelname 12
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De Obligatiehouders wordt uiterlijk 4 dagen na toewijzing van 
Obligaties een toewijzingsnota toegezonden waaruit blijken: de dag van 
toewijzing, de Nominale Waarde, de emissiekoers van de Obligaties, de 
meegekochte rentes en de in rekening gebrachte inschrijvingsprovisies.

De Obligaties zijn op naam, in de vorm van registerinschrijvingen. Er 
worden geen obligatiebewijzen uitgegeven. De Obligatiehouders 
ontvangen een schriftelijke bevestiging van het nummer waaronder de 
uitgifte van de Obligaties is geregistreerd in het Register.

In beginsel worden de Obligaties uitgegeven tegen de Nominale Waarde. 
Dit houdt een Emissiekoers in van 100%. Wijziging van de Emissiekoers 
kan pas plaatsvinden na publicatie van de vooraankondiging daarvan 
gedurende 1 maand op www.nedvim.nl.

De Obligaties worden uitgegeven tegen een prijs die als volgt is 
samengesteld:

De Nominale Waarde van € 100,- vermenigvuldigd met
de emissiekoers van 100%  € 100,-
Vermeerderd met een opslag van 1% van de Nominale Waarde,
zijnde de inschrijvingsprovisie voor de Garant  € 1,-

De prijs voor een Obligatie ligt op basis hiervan op € 101,-.
De Uitgifteprijs is de prijs voor een Obligatie vermeerderd met de 
opgelopen vaste rente en de opgelopen winstdelende rente uit de Directe 
Vastgoedexploitatie, gerekend over het aantal gehele rentedagen gelegen 
tussen het begin van de lopende vaste renteperiode respectievelijk het 
begin van het lopende Boekjaar en Uitgiftedatum van de Obligaties. 

NEDVIM geeft slechts gehele Obligaties uit. Het aantal uit te geven 
Obligaties aan de Obligatiehouders is de uitkomst van het naar beneden 
afgeronde gehele getal van de van de Obligatiehouders ontvangen gelden 
gedeeld door de Uitgifteprijs.

Het Restsaldo is het positieve verschil tussen de van de Obligatiehouders 
ontvangen gelden verminderd met het aantal Obligaties keer de 
Uitgifteprijs. Het Restsaldo wordt, indien de Obligatiehouders ervoor 
kiezen om alle rentes te laten uitbetalen, gelijktijdig met de eerste 
betaling van de vaste rente aan de Obligatiehouders terugbetaald. In alle 
overige gevallen wordt het Restsaldo geherinvesteerd.

Nedvim Verkooporganisatie B.V. is bij toewijzing van de Obligaties 
gerechtigd tot een eenmalige Emissievergoeding die gelijk is aan 3,5% 

12.4  Emissiekoers

12.5  Uitgifteprijs

12.6  Aantal Obligaties en 
Restsaldo

12.7  Emissievergoeding
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van de Nominale Waarde van de uitgegeven Obligaties. Deze 
Emissievergoeding wordt niet aan de inschrijvers in rekening gebracht, 
maar door NEDVIM betaald aan Nedvim Verkooporganisatie B.V.

Vanaf de Uitgiftedatum van de Obligaties zijn de Obligaties 
rentedragend.

Zolang NEDVIM doorgaat met de uitgifte van Obligaties, kunnen de 
Obligatiehouders ervoor kiezen om de betaalbaar gestelde rentes 
uitbetaald te krijgen of te laten herinvesteren in nieuwe Obligaties. 

De uitbetaling van rentes vindt plaats op de in het Register opgenomen 
bankrekening van de Obligatiehouder.

De herinvestering vindt plaats op de dag waarop de rente betaald zou 
worden. De herinvestering vindt plaats tegen de uitgifteprijs waarbij de 
inschrijvingsprovisie voor intermediairs op 0% wordt gesteld.

Indien u na het lezen van het Prospectus nog vragen heeft, kunt u contact 
opnemen met uw intermediair of NEDVIM.

NEDVIM adviseert personen die deelname overwegen, maar 
onvoldoende kennis hebben van fiscale, financiële of juridische 
onderwerpen zich door een deskundige te laten adviseren.

Mocht u ervaren dat om wat voor reden dan ook onze dienstverlening 
niet helemaal loopt zoals u van ons verwacht dan horen we dat graag van 
u. Dit kan per telefoon: 088-6338400; per e-mail: 
obligatiehouders@nedvim.nl en per post: NEDVIM, t.a.v. de Directie, 
Postbus 1536, 6501 BM  Nijmegen.

NEDVIM heeft een Klachtenprocedure en deze is opgenomen in 
bijlage 8.

12.8  Rentevergoeding

12.9  Vragen en advies

12.10  Klachtenprocedure
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Initiatiefnemer
Datinilare Holding N.V.
Oranjesingel 2a
6511 NS Nijmegen
088-6338400

Uitgevende instelling
Nederlandsche Vastgoed Investeringsmaatschappij 
N.V. (NEDVIM)
Oranjesingel 2a
6511 NS Nijmegen
088-6338400

Garant
Nedvim Garantiefonds N.V.
Oranjesingel 2a
6511 NS Nijmegen
088-6338400

Vastgoedeigenaar
Nedvim Beleggingen N.V.
Oranjesingel 2a
6511 NS Nijmegen
088-6338400

Bemiddelaar voor intermediairs
Nedvim Verkooporganisatie B.V.
Oranjesingel 2a
6511 NS Nijmegen
088-6338400

Juridische adviseur Wft, DNB en STV
Civilence
Overschiestraat 186 K
1062 XK Amsterdam
020-4081311

Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Thomas R. Malthusstraat 5 
1066 JR Amsterdam 
020-5686666

Marketing- en reclamebureau
A Million Minds
Delta 100
6825 MV Arnhem
026-3763434

Tekstschrijver
Schrijfbedrijf
Herenlaan 31
3701 AR Zeist
030-2721157

Betrokken partijen
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De Directie hecht een groot belang aan integere en transparante 
bedrijfsvoering. Om die reden heeft NEDVIM zich aangemeld als 
Contribuant bij de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV) en 
conformeert NEDVIM zich aan de door de STV opgestelde standaarden 
voor transparantie in Prospectusinformatie van beleggingsfondsen in 
vastgoed.

De STV wil een concrete bijdrage leveren aan de zelfregulering van 
beleggingproposities aan particuliere beleggers, door niet-
beursgenoteerde beleggingsfondsen in onroerend goed.
De STV wil de professionaliteit, de transparantie en het vertrouwen in de 
markt van beleggingen in deze fondsen vergroten. Zij ontwikkelt en 
onderhoudt minimum eisen voor een gedragscode en standaarden voor 
informatieverstrekking over een beleggingspropositie. Fondsaanbieders 
die aangesloten zijn bij de STV, laten de toepassing van deze 
standaarden in hun prospectus onafhankelijk beoordelen door de STV.

De STV wil de transparantie en vergelijkbaarheid bevorderen van de 
prospectusinformatieverstrekking aan particuliere beleggers van in 
Nederland aangeboden niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen.

Rapportage van de uitkomst van de beoordeling
De informatie die NEDVIM verstrekt in het Prospectus van Nedvim 5% 
winstdelende obligaties is beoordeeld door de Stichting Transparantie 
Vastgoedfondsen (STV). De rapportage van de uitkomst van de 
beoordeling door de STV kunt u lezen in het Register van de Stichting 
Transparantie Vastgoedfondsen op: 
www.stichtingtransparantievastgoedfondsen.nl

De rapportage van de uitkomst van de beoordeling van de STV heeft een 
geldigheidsduur van 12 maanden vanaf de datum van de rapportage. De 
datum van de eerste rapportage is gelijk aan de Prospectusdatum. 
NEDVIM zal na 12 maanden de STV verzoeken om een nieuwe 
rapportage van de uitkomst van de beoordeling.

Stichting Transparantie Vastgoedfondsen
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De Leeswijzer
Het opnemen van een leeswijzer in het Prospectus is een voorwaarde van 
de STV die gesteld wordt aan Contribuanten. De Leeswijzer wordt 
bijgevoegd om de informatie in het Prospectus inzichtelijker en 
makkelijker toegankelijk te maken voor de (potentiële) Obligatiehouders.

Deze leeswijzer beoogt niet volledig te zijn en er kunnen geen rechten 
aan worden ontleend. Iedere beslissing om in Nedvim 5% winstdelende 
obligaties te investeren moet gebaseerd zijn op de bestudering van het 
hele Prospectus en is de verantwoordelijkheid van de (potentiële) 
Obligatiehouders zelf.

Bijlage 1

VINDPLAATS

Hoofdstuk 13.5
Bijlage 8

Hoofdstuk 18.3

Hoofdstuk 13.2
Hoofdstuk 18.9

Hoofdstuk 18.8
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 17.2.1
Hoofdstuk 13.2
Hoofdstuk 16.1
Hoofdstuk 15.4.7
Hoofdstuk 12.5 
Hoofdstuk 12.7
Hoofdstuk 17.2

Hoofdstuk 19.2
Hoofdstuk 18.15
Hoofdstuk 19.2
Hoofdstuk 18.11
Hoofdstuk 15.1

Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 15

ONDERWERP

Algemeen
Gedragscode NEDVIM
Brief van de toetsing door de STV

Propositie
Doel
Kenmerken investering

Soort vastgoed en locatie
Looptijd

Financiële kenmerken
De fondsinvestering
Taxatierapport
Aangekocht van Gelieerde Partijen
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Kenmerken van het Eigen Vermogen van het fonds
Kostenstructuur
Vergoedingen initiatiefnemer/beheerder 
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ONDERWERP 

Risico
Risicofactoren
Lock-up risico voor de Obligatiehouder

De belegging/ontwikkelingen
De nationale vastgoedmarkt
De locale vastgoedmarkt
De vastgoedobjecten aangekocht, te ontwikkelen of nog aan te kopen
De huurders/gebruikers (kenmerken huurcontracten)

Juridische kenmerken
Structuurschema (inclusief vermelding Gelieerde Partijen)
Mate van zeggenschap door de Obligatiehouders
Toezicht op NEDVIM (corporate governance)
Toezicht AFM/DNB

Fiscaliteit
Belastingdruk
Belastingaangifte

De aanbieder/beheerder en de Partners
Deskundigheid bestuurders
Mandaat bestuurders en beheerders
Toezichthouders en hun verantwoordelijkheden
Trackrecord
Klachten en geschillenregeling

Uitgevende instelling en de Garant
Akte van oprichting uitgevende instelling
Statuten van de uitgevende instelling
Garantieovereenkomst
Overeenkomst tot instandhouding van vermogen

Deelname
Verhandelbaarheid van de participaties / schuldpapieren
Procedure

Begrippenkader
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Hoofdstuk 11.3
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Begripsbepalingen

Voor dit Prospectus met bijlagen geldt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven, dat
de woorden met een hoofdletter de betekenis hebben die daaraan in deze bijlage 
Begripsbepalingen is toegekend; er geen verschil in betekenis is tussen woorden in het 
enkelvoud en woorden in het meervoud. 

“Aflosdatum”: 1 januari van het kalenderjaar, 20 jaar na het jaar van uitgifte van de 
Obligaties;

“Boekjaar”: het boekjaar van NEDVIM, volgens de statuten van NEDVIM gelijk aan het 
kalenderjaar;

“Break-even Scenario”: scenario waarbij wordt berekend wanneer het financiële 
voortbestaan van NEDVIM in gevaar komt;

“Bruto Huurinkomsten”: de theoretische jaarhuur bij volledig verhuur van het vastgoed. 
De theoretische jaarhuur is gelijk aan de kale huurinkomsten waarvoor huurovereenkomsten 
zijn afgesloten, vermeerderd met voor de niet-verhuurde vierkante meters de 
markthuurwaarde van de leegstand en/of de huurwaarde waarvoor huurgaranties zijn 
verstrekt;

“Bruto Rendement”: de som van alle Bruto Huurinkomsten van het exploitatiejaar (op 
jaarbasis) in verhouding tot de som van alle Koopprijzen vermeerderd met Kosten Koper 
van het vastgoed en de historische kosten van verbouwing en verbetering die binnen Nedvim 
Beleggingen N.V. of haar deelnemingen zijn geactiveerd;

“Brutoaanvangsrendement” (“BAR”): de Bruto Huurinkomsten van het eerste 
exploitatiejaar (op jaarbasis) in verhouding tot de Koopprijs vermeerderd met Kosten Koper 
van het vastgoed;

“Contribuant”: een aanbieder van vastgoedfondsen of vastgoedobligaties die het initiatief 
van de STV ondersteunt, de Minimum Eisen die de STV aan een Gedragscode stelt toepast 
in haar bedrijfsvoering en een prospectus laat beoordelen door de STV;

“Direct Rendement Obligaties (enkelvoudig)”: de contante uitkering aan de 
Obligatiehouder in enig Boekjaar uit de Directe Vastgoedexploitatie, gedeeld door de inleg 
van de Obligatiehouder, op jaarbasis berekent en uitgedrukt in een percentage;

“Directe Vastgoedexploitatie”: de winst na vennootschapsbelasting van NEDVIM van een 
Boekjaar, waarin de resultaten uit hoofde van de ongerealiseerde en gerealiseerde 
herwaarderingen op het vastgoed niet zijn inbegrepen;

Bijlage 2
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“Directie”: de in hoofdstuk 7 omschreven directie van NEDVIM, en voorzover uit het 
zinsverband niet anders blijkt van Nedvim Beleggingen N.V., Nedvim Garantiefonds N.V., 
Nedvim Verkooporganisatie B.V. en Datinilare Holding N.V.;

“Eigen Vermogen”: het (geconsolideerd) eigen vermogen zoals omschreven in artikel 2:373 
van het Burgerlijk Wetboek, dus: het geplaatste kapitaal, de agioreserves, de herwaarderings-
reserves, de andere wettelijke reserves, de statutaire reserves, de overige reserves en de niet 
verdeelde winsten;

“Emissievergoeding”: de vergoeding die Nedvim Verkooporganisatie B.V. bij de toewijzing 
van Obligaties in rekening brengt aan NEDVIM;

“Exploitatiekosten”: object gerelateerde kosten die worden gemaakt om het vastgoed te 
exploiteren;

“Exploitatieresultaat”: de som van het Totaal van de Inkomsten minus het totaal van de 
Exploitatiekosten en Fondskosten, na belastingen en voor aflossingen op leningen;

“Fees”: financiële vergoedingen in welke vorm of onder welke benaming dan ook aan één 
of meer van partijen bij de Vermogensinstandhoudingsovereenkomst of functionarissen van 
die partijen; 

“Frictie Leegstand”: de reservering voor leegstand;

“Garant”: Nedvim Garantiefonds N.V. te Nijmegen;

“Garantie”: de door de Garant ten behoeve van de Obligatiehouders afgegeven 
onvoorwaardelijke garantie voor de nakoming van de verplichtingen, die NEDVIM uit 
hoofde van de Obligaties aan de Obligatiehouders heeft. Deze Garantie is vastgelegd in  
de Garantieovereenkomst die is opgenomen als bijlage 5 bij het Prospectus; 

“Gedragscode”: de voor NEDVIM geldende interne gedragscode waarmee NEDVIM 
beoogt de bescherming van medewerkers, de bescherming van de Obligatiehouders en een 
professionele en zorgvuldige communicatie en correcte omgang met huurders en overige 
partijen en welke is opgenomen in bijlage 8.

“Gelieerde Partij”: iedere rechtspersoon waarover de doorslaggevende zeggenschap 
middellijk of rechtstreeks wordt uitgeoefend door natuurlijke personen die de als (middelijk) 
aandeelhouder, bestuurder, lid van de raad van commissarissen of lid van de Raad van 
Advies zijn verbonden aan NEDVIM, dan wel iedere zodanige natuurlijke persoon.

“Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed”: de gerealiseerde netto verkoopopbrengst van 
vastgoed verminderd met de historische aanschaffingswaarde (inclusief de hiertoe behorende 
historische aankoopkosten, kosten van verbouwing, renovatie en/of herontwikkeling) van 
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verkochte vastgoedbeleggingen na vennootschapsbelasting in een Boekjaar. 

“Indirect Rendement Obligaties (enkelvoudig)”: de contante uitkering aan de 
Obligatiehouder uit het Netto Verkoopresultaat van de verkoop van vastgoedobject(en), 
gedeeld door de inleg van de belegger, op jaarbasis berekent en uitgedrukt in een percentage;

“Inschrijfformulieren”: de formulieren om in te schrijven op de Obligaties, zoals 
omschreven in artikel 2.1 van de Obligatievoorwaarden en opgenomen in bijlage 7;

“Internal Rate of Return”; “IRR”: de interne rentevoet die aangeeft bij welke hoogte van 
de discontovoet de netto contante waarde voor een investering gelijk wordt aan nul;

“Kapitalisatiefactor”: de koopprijs vermeerderd met Kosten Koper gedeeld door de Bruto 
Huurinkomsten. Bij verkoop worden de Bruto Huurinkomsten genomen van het 
eerstvolgende jaar na verkoop;

“Klachtenprocedure”: de klachtenprocedure welke beoogt richtlijnen vast te leggen die, door
NEDVIM in geval van klachten door Obligatiehouders of andere betrokken partijen, bij de 
behandeling van deze klachten in acht dienen te worden genomen en opgenomen in bijlage 8; 

“Klachtverantwoordelijke”: de in artikel 3 van de Klachtenprocedure bedoelde 
klachtenverantwoordelijke persoon;

“NEDVIM”: Nederlandsche Vastgoed Investeringsmaatschappij N.V., toegelicht hoofdstuk 7
van het Prospectus;

“Nominale Waarde”: de nominale waarde van een Obligatie zoals omschreven in artikel 2.4
van de Obligatievoorwaarden;

“Obligatiehouders”: de houders van de Obligaties;

“Obligaties” ook genoemd “Nedvim 5% winstdelende obligaties”: de obligaties zoals 
omschreven in de Obligatievoorwaarden;

“Obligatievoorwaarden”: de voorwaarden waaronder NEDVIM de Obligaties uitgeeft, 
die als bijlage 4 zijn opgenomen bij het Prospectus;

“Ongerealiseerde Waardestijging Vastgoed”: het verschil tussen de getaxeerde 
verkoopwaarde van vastgoed verminderd met 2% verkoopkosten en verminderd met de 
historische aanschaffingswaarde (inclusief de hiertoe behorende historische aankoopkosten) 
na vennootschapsbelasting;

“Overige Inkomsten”: overige inkomsten uit andere dan aan de onroerende zaak 
gerelateerde contracten;
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“Pandhouder”: degene die een pandrecht op Obligaties heeft;

“Prospectus”: het door NEDVIM beschikbaar gestelde prospectus in verband met de 
uitgifte van de Obligaties;

“Prospectusdatum”: de datum waarop het Prospectus door de Directie van NEDVIM is 
vastgesteld, namelijk 25 mei 2009;

“Prospectusverordening”: verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie wat de in het prospectus te 
verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door 
middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van advertenties 
betreft (PbEU L 149);

“Raad van Advies”: de in hoofdstuk 8 omschreven Raad van Advies van NEDVIM;

“Register”: het door NEDVIM digitaal bijgehouden register, waarin tenminste zijn 
opgenomen: de persoonsgegevens van de Obligatiehouders, de bankgegevens, het aantal 
Obligaties per Serie (inclusief historisch verloop hiervan)en het Restsaldo. Voor een 
volledige omschrijving zie artikel 10 van de Obligatievoorwaarden;

“Rentekosten”: de som van de periodieke vergoeding voor vreemd vermogen, de kosten 
van derivaten en de vergoeding voor de Obligaties;

“Restsaldo”: het positieve verschil tussen de van een Obligatiehouder ontvangen gelden 
verminderd met het aantal aan die Obligatiehouder uitgegeven Obligaties vermenigvuldigd 
met de Uitgifteprijs;

“Serie”: de aan de naam van de Obligaties toegevoegde jaar van emissie en het jaar van 
aflossing;

“Solvabiliteit”: het Eigen Vermogen als percentage van het geconsolideerd balanstotaal;

“STV”: Stichting Transparantie Vastgoedfondsen nader toegelicht in hoofdstuk 15;

“STV Standaarden”: door de STV opgestelde standaarden voor transparantie in 
prospectusinformatie van beleggingsfondsen in vastgoed;

“Toezichthouder”: de in artikel 12 van de Gedragscode bedoelde persoon die toeziet op een 
juiste naleving van de Gedragscode; 

“Totaal Rendement”: Direct Rendement Obligaties en Indirect Rendement Obligaties bij 
elkaar opgeteld;



97

“Totaal van de Inkomsten”: het toaal van de Bruto Huurinkomsten, rente inkomsten en 
Overige Inkomsten, verminderd met Frictie Leegstand;

“Totaal van de Kosten”: het totaal van de Exploitatiekosten en Rentekosten;

“Total Expense Ratio”: verhoudingsgetal waarin de gemiddelde totale kosten (exclusief 
Rentekosten) van NEDVIM gedeeld worden door de gemiddelde som van de uitstaande 
Obligaties berekend over de looptijd van de Obligaties, uitgedrukt in een percentage.

“Uitgiftedatum”: de eerste werkdag volgend op de valutadatum volgens het bankafschrift 
van het door NEDVIM opgegeven bankrekeningnummer waarop de storting staat vermeld 
of, ingeval van herinvestering van rentes, de dag waarop de rente betaald zou worden; 

“Uitkeringen”: uitkeringen in de vorm van dividend, terugbetaling van agio, inkoop van 
aandelen, kapitaalvermindering of onder welke benaming ook;

“Vermogensinstandhoudingsovereenkomst”: overeenkomst tussen Datinilare Holding N.V. 
en de Garant tot instandhouding van Eigen Vermogen van de Garant, opgenomen als bijlage 
6 bij het Prospectus; 

“Wettelijke Eigenvermogenseis”: de door artikel 3:2 Wft gestelde eis dat het Eigen 
Vermogen van de Garant gedurende de looptijd van de Garantie positief is;

“Wft”: Wet op het financieel toezicht.
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Bijlage 3 

Artikel 1
1.1

1.2

1.3

1.4

Artikel 2
2.1
2.2

Artikel 3

Statuten NEDVIM

Begripsbepalingen
In de statuten wordt verstaan onder:

a  “Aandelen”: aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
b “Algemene Vergadering”: de algemene vergadering van aandeelhouders als orgaan van de 

vennootschap, alsmede bijeenkomsten van dit orgaan.
c “Beperkt Recht”: een recht van vruchtgebruik, in de zin van titel 8 van Boek 3 van het 

Burgerlijk Wetboek, of een pandrecht, in de zin van titel 9 van Boek 3 van het Burgerlijk 
Wetboek.

d “Certificaathoudersrechten”: de rechten die de wet toekent aan de houders van met 
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van Aandelen, 
ondermeer omvattende het recht te worden opgeroepen tot Algemene Vergaderingen, het 
recht die vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren.

e “Directeur”: een bestuurder van de vennootschap, in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek.

f “Directie”: het bestuur van de vennootschap, in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek.

g “Vennootschapsorgaan”: de Algemene Vergadering, de raad van commissarissen, de Directie 
en de gemeenschappelijke vergadering van Directie en de raad van commissarissen.

Onder “schriftelijk” wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via enig 
elektronisch communicatiemiddel. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in deze 
statuten aan de eis van schriftelijkheid tevens wordt voldaan indien de kennisgeving, 
mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk het verzoek, elektronisch 
is vastgelegd. Ingeval op grond van de wet of deze statuten bepaalde stukken en/of 
mededelingen ter inzage moeten worden gelegd en/of daarvan afschriften moeten worden 
verstrekt, kan hieraan door de vennootschap ook worden voldaan door deze stukken en/of 
mededelingen raadpleegbaar en beschikbaar (downloaden) te maken via haar website.
Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar een begrip of 
woord in het enkelvoud ook op de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd.
Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar het mannelijk 
geslacht ook op het vrouwelijke geslacht en omgekeerd.

Naam, zetel
De vennootschap draagt de naam: Nederlandsche Vastgoed Investeringsmaatschappij N.V.
De vennootschap heeft haar zetel te Nijmegen.

Doel 
De vennootschap heeft ten doel:

a  het ontwikkelen van, investeren in en handelen in onroerende zaken;
b  het beleggen van vermogen in onroerende goederen, effecten, schuldvorderingen en andere 

vermogenswaarden, het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van deze 
beleggingsobjecten of rechten daarop;
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c  het verrichten van alle handelingen van industriële, commerciële of financiële aard;
d  het aantrekken van gelden door middel van de uitgifte van obligaties of andere soortgelijke 

waardepapieren, het opnemen van leningen of andere gelden, alsmede het aangaan van alle 
vormen van financiële transacties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, swap-transacties 
en valuta-transacties;

e  het uitoefenen van het bedrijf van het verstrekken van geldleningen en kredieten, alsmede 
het doorlenen van aangetrokken gelden aan, het beleggen of op deposito plaatsen daarvan 
bij, of het kopen van depositobewijzen van, met name – doch niet beperkt tot – 
rechtspersonen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep verbonden is of 
waarin zij deelneemt;

f  het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het administreren van, het 
voeren van directie over of het zich op andere wijze interesseren bij andere vennootschappen 
en/of ondernemingen;

g  het verstrekken van zekerheden of garanties voor schulden van andere vennootschappen en 
ondernemingen;

h  het verlenen van diensten aan ondernemingen, het adviseren van ondernemingen en het 
verhuren van materieel en bedrijfsmiddelen aan andere ondernemingen, het exploiteren van 
rechten van intellectuele en/of industriële eigendom – daaronder begrepen al dan niet 
gepatenteerde know how – alsmede het deelnemen in of optreden als (commanditair of 
beherend) vennoot in gezamenlijke ondernemingen of het aangaan van 
belangengemeenschappen en joint ventures;

i  het optreden als trustee, bewindvoerder en administrateur van leningen, kapitalen, 
trustvermogens, partnerships en participaties;

j  het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn, zulks zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van 
Aandelen of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op 
andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.
De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of 
verkrijgen door anderen van Aandelen of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, 
tenzij het Bestuur daartoe besluit en is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.

Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen euro 
(€ 12.000.00,00), verdeeld in twaalf miljoen (12.000.000) Aandelen, elk nominaal groot één 
euro (€ 1,00).
 

Aandelen, certificaten, beperkte rechten 
De Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. De Directie kan de 
Aandelen van een doorlopende nummering voorzien, te beginnen met het nummer 1. De 
Directie kan, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, de nummering van 
Aandelen wijzigen.
De vennootschap kan haar medewerking verlenen aan het uitgeven van certificaten op naam 
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van Aandelen. Certificaten aan toonder mogen niet worden uitgegeven.
Op Aandelen kan een Beperkt Recht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het 
stemrecht op de Aandelen waarop een Beperkt Recht is gevestigd.
In afwijking van het vorenstaande komt het stemrecht toe aan de houder van het Beperkt 
Recht, indien de toekenning van het stemrecht aan de houder van het Beperkt Recht of – bij 
overdracht of overgang van een Beperkt Recht – de overgang van het stemrecht met 
algemene stemmen is goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Bij een vruchtgebruik 
als bedoeld in de artikelen 19 en 21 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek komt het 
stemrecht eveneens aan de vruchtgebruiker toe, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik 
door partijen of door de kantonrechter op de voet van artikel 23 lid 4 van Boek 4 van het 
Burgerlijk Wetboek anders wordt bepaald. 
Naast de certificaathouders komen de Certificaathoudersrechten ook toe aan de 
aandeelhouder die geen stemrecht heeft als gevolg van een op zijn Aandelen rustend Beperkt 
Recht en aan stemgerechtigde houders van een Beperkt Recht.
Aan houders van een Beperkt Recht op Aandelen die geen stemrecht hebben, komen de 
Certificaathoudersrechten niet toe. 
 

Levering van Aandelen, uitoefening aandeelhoudersrechten 
Voor de levering van een Aandeel is een daartoe bestemde, voor een in Nederland gevestigde 
notaris verleden, notariële akte vereist.
Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is op gelijke wijze van toepassing op de vestiging en de 
levering van een Beperkt Recht op Aandelen.
Na een rechtshandeling als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, kunnen de aan de 
betreffende Aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de akte aan de 
vennootschap is betekend of de vennootschap de rechtshandeling schriftelijk heeft erkend. 
Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing, indien de vennootschap zelf partij was 
bij de rechtshandeling.

Opgaaf van woonplaats en adres, oproepingen en kennisgevingen, register van 
aandeelhouders 

Aandeelhouders, houders van een Beperkt Recht op Aandelen, alsmede certificaathouders 
dienen hun woonplaats en adres schriftelijk op te geven aan de vennootschap.
Oproepingen, kennisgevingen, mededelingen en, in het algemeen, alle berichten die bestemd 
zijn voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen, geschieden schriftelijk aan het adres 
dat zij aan de vennootschap hebben opgegeven.
Door de Directie wordt een register van aandeelhouders, in de zin van artikel 85 van Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek, gehouden, waarin de inschrijving geschiedt van de wettelijk 
vereiste gegevens omtrent aandeelhouders en houders van een Beperkt Recht op Aandelen. 
Voorts wordt in dit register elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane 
stortingen op Aandelen ingeschreven.
Indien en zodra certificaten op naam van Aandelen zijn uitgegeven met medewerking van de 
vennootschap, worden de gegevens omtrent de certificaathouders ingeschreven in het in lid 3 
van dit artikel bedoelde register van aandeelhouders, dan wel in een daarbij behorend en 
daarvan deel uitmakend afzonderlijk register.
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Het register van aandeelhouders en, indien aanwezig, het register van certificaathouders, 
worden regelmatig bijgehouden.
 

Uitgifte van Aandelen
De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van Aandelen, daaronder 
begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden. Daarbij kan 
de Algemene Vergadering toestemming verlenen tot storting in vreemd geld.
Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van 
rechten tot het nemen van Aandelen, maar is niet van toepassing op uitgifte van Aandelen 
aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
Voor de uitgifte van Aandelen is een daartoe bestemde, voor een in Nederland gevestigde 
notaris verleden, notariële akte vereist.
De vennootschap kan geen Aandelen nemen.
Bij het nemen van het Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, 
indien het Aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. 
Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag, eerst 
behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. Een zodanig 
beding kan slechts voorafgaand aan het besluit tot uitgifte worden aangegaan en behoeft de 
goedkeuring van de Algemene Vergadering.

 Voorkeursrecht bij uitgifte
Voor zover de wet niet anders bepaalt, heeft iedere aandeelhouder bij uitgifte van Aandelen 
een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Aandelen op de 
dag waarop tot uitgifte wordt besloten.
Indien een aandeelhouder zijn voorkeursrecht niet, niet tijdig of niet volledig uitoefent, komt 
het voorkeursrecht voor de vrijvallende Aandelen toe aan de overige aandeelhouders, in de 
verhouding als in lid 1 van dit artikel omschreven.
De Algemene Vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het voorkeursrecht 
tot het nemen van Aandelen te beperken of uit te sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig 
met het besluit tot uitgifte wordt genomen met algemene stemmen in een Algemene 
Vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien het voorkeursrecht geldt, kondigt de vennootschap de uitgifte met voorkeursrecht en 
het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan alle aandeelhouders aan. Het voorkeurs-
recht kan worden uitgeoefend gedurende de door de Algemene Vergadering vast te stellen 
termijn, die ten minste vier weken bedraagt, te rekenen van de dag af die volgt op de dag  
van verzending van de aankondiging.
Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van 
rechten tot het nemen van Aandelen

 Verkrijging van Aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap
Verkrijging door de Vennootschap van niet-volgestorte Aandelen is nietig.
Verkrijging van Aandelen anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien en voor zover 
de Algemene Vergadering de Directie daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor 
ten hoogste vijf jaar.
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De verkrijging van volgestorte Aandelen door de vennootschap is slechts toegestaan, indien 
het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en 
opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de 
statuten moeten worden aangehouden.
Voor het vereiste in lid 2 is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst 
vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor de aandelen in het kapitaal 
van de vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 98c lid 2 van Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar 
dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden.
De vorige leden van dit artikel gelden niet voor Aandelen die de vennootschap om niet of 
onder algemene titel verkrijgt.
Verkrijging van Aandelen in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel is nietig.
In dit artikel worden onder Aandelen mede certificaten daarvan begrepen.

Vermindering van kapitaal 
De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door 
Aandelen in te trekken of door het bedrag van de Aandelen bij statutenwijziging te 
verminderen. In het besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden 
aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Het gestorte en 
opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit 
wettelijk voorgeschreven minimumkapitaal.
Een besluit tot intrekking kan slechts Aandelen betreffen die de vennootschap zelf houdt of 
waarvan zij de certificaten houdt.
Indien de Algemene Vergadering besluit het bedrag van de Aandelen bij statutenwijziging te 
verminderen – ongeacht of dit geschiedt zonder terugbetaling of met gedeeltelijke 
terugbetaling op de Aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting wordt verleend 
– moet de vermindering naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden. Van het vereiste 
van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.
Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee derde van 
de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de 
vergadering is vertegenwoordigd.

Gezamenlijke gerechtigdheid 
Indien meerder personen gezamenlijk gerechtigd zijn tot een Aandeel, een met medewerking 
van de vennootschap uitgegeven certificaat op naam van een Aandeel dan wel een Beperkt 
Recht op een zodanig Aandeel of een zodanig certificaat kunnen zij zich tegen over de 
vennootschap slechts laten vertegenwoordigen door één van de deelgenoten. 
 

Blokkeringsregeling 
De aandeelhouder, die één of meer van de door hem gehouden Aandelen wil vervreemden 
(hierna te noemen de “Aanbieder”), moet deze eerst te koop aanbieden aan al zijn mede-
Aandeelhouders op de wijze als hierna in dit artikel is bepaald, behoudens in de gevallen als 
bedoeld in lid 2 van dit artikel.
Een aandeelhouder behoeft zijn Aandelen niet aan te bieden indien:
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a de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht aan een eerdere aandeelhouder verplicht is;
b de overdracht geschiedt binnen drie maanden na schriftelijke toestemming van alle mede- 
 aandeelhouders.

De Aanbieder stelt de Directie van zijn voornemen tot vervreemding van één of meer van 
zijn Aandelen in kennis. De kennisgeving vermeldt het aantal en de aanduidingen van de 
Aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft, alsmede – voor zover 
bekend – de naam van de (rechts)persoon waaraan de overdracht wordt beoogd en de 
overeengekomen prijs of wijze waarop de prijs zal worden vastgesteld.
Het tijdstip waarop de in de vorige zin bedoelde kennisgeving door de directie wordt 
ontvangen, wordt hierna in dit artikel aangeduid als het “Aanbiedingstijdstip”. 
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het Aanbiedingstijdstip, deelt de 
Directie de inhoud van de in lid 3 van dit artikel bedoelde kennisgeving mee aan alle mede-
aandeelhouders van de Aanbieder. Aan hen komt, behoudens het bepaalde in de volgende zin 
en met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde, het recht tot koop van de 
aangeboden Aandelen toe. Aan Aandelen die de vennootschap of een dochtermaatschappij 
houdt, is dit recht tot koop niet verbonden.
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de in lid 4 van dit 
artikel bedoelde mededeling, dienen de aandeelhouders, aan wie het recht tot koop van de 
aangeboden Aandelen toekomt, de Directie mede te delen of zij hun recht uitoefenen en, zo 
ja, voor welk aantal. Deze aandeelhouders worden hierna in dit artikel aangeduid als de 
“Gegadigden”.
Indien er voldoende Gegadigden zijn, wijst de Directie de aangeboden Aandelen zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het verstrijken van de aanmeldingstermijn, 
als bedoeld in lid 5 van dit artikel, aan de Gegadigden toe. De toewijzing van Aandelen 
geschiedt naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de 
Gegadigden. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen. 
De toewijzing kan nimmer leiden tot het gemeenschappelijk verkrijgen van één of meer 
Aandelen, voorts kan aan niemand meer Aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft 
gereflecteerd.
Indien er geen Gegadigden zijn of indien er niet voor alle aangeboden Aandelen Gegadigden 
zijn, is de Algemene Vergadering bevoegd de (overblijvende) Aandelen toe te wijzen aan één 
of meer door de Algemene Vergadering aan te wijzen personen die zich bereid hebben 
verklaard en in staat zijn de (overblijvende) Aandelen te kopen. De (overblijvende) 
Aandelen, of één of meer daarvan, kunnen ook aan de vennootschap of een 
dochtermaatschappij worden toegewezen, mits een zodanige verkrijging niet in strijd is met 
de wet en/of de statuten en de Aanbieder heeft verklaard ermee in te stemmen dat de 
overdracht aan de vennootschap of een dochtermaatschappij zal geschieden.
De hiervoor in dit lid bedoelde aanwijzing en toewijzing dienen zo spoedig mogelijk te 
geschieden, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het verstrijken van de in lid 5 van dit 
artikel bedoelde aanmeldingstermijn. 
De Directie stelt de Aanbieder en alle overige aandeelhouders in kennis van de namen en 
adressen van degenen aan wie de toewijzing, overeenkomst het bepaalde in de leden 6 en 7 
van dit artikel, geschiedde en het aantal Aandelen dat aan ieder van hen is toegewezen.
Indien de Directie er niet in is geslaagd alle aangeboden Aandelen toe te wijzen, is de 
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Aanbieder gedurende drie maanden – te rekenen vanaf de datum van verzending van de in 
lid 8 van dit artikel bedoelde kennisgeving – bevoegd de aangeboden Aandelen (mits alle) 
vrijelijk over te dragen aan de door hem in lid 3 bedoelde (rechts)personen.
Indien alle aangeboden Aandelen zijn toegewezen en de Aanbieder zich niet heeft 
teruggetrokken, wordt de prijs van de toegewezen Aandelen door de Aanbieder en de 
personen aan wie de toewijzing geschiedde – hierna tezamen ook te noemen de 
“Belanghebbenden” – in onderling overleg vastgesteld. Hebben zij daarover geen 
overeenstemming bereikt binnen dertig dagen na verzending van de in lid 8 van dit artikel 
bedoelde kennisgeving, dan geschiedt de prijsvaststelling van de toegewezen Aandelen door 
drie onafhankelijke deskundigen, tenzij de Belanghebbenden binnen zeven dagen na afloop 
van de voormelde termijn van dertig dagen overeenstemming hebben bereikt over de 
benoeming van een ander aantal dan drie. De benoeming van de deskundigen geschiedt door 
de Belanghebbenden in onderling overleg; hebben zij daarover geen overeenstemming 
bereikt binnen veertien dagen na afloop van de hiervoor in dit lid bedoelde termijn van 
dertig dagen, dan wordt één onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede 
partij, benoemd door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van het Koninklijk Nederlands 
Instituut van Registeraccountants.
Zowel één onafhankelijke deskundige als meer onafhankelijke deskundigen worden hierna 
aangeduid als de “Deskundige”. 
De Deskundige heeft het recht alle boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de 
vennootschap in te zien. De Directie verschaft hem alle door hem verlangde inlichtingen en 
verleent hem alle door hem gewenste medewerking ten behoeve van de te verrichten 
prijsvaststelling.
De Deskundige is verplicht de door hem vastgestelde prijs aan de Directie op te geven, die 
dan verplicht is deze prijs onverwijld mede te delen aan de Belanghebbenden en aan alle 
overige aandeelhouders.
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de in lid 12 van dit 
artikel bedoelde kennisgeving van de Directie, dient iedere persoon aan wie één of meer van 
de aangeboden Aandelen werden toegewezen, aan de Directie mede te delen hoeveel 
Aandelen hij tegen de vastgestelde prijs zal kopen, bij gebreke waarvan zijn recht tot koop 
vervalt.
De aldus vrijvallende Aandelen gelden dan nog eenmaal als aangeboden aan de personen die 
de in de eerste zin van dit lid bedoelde kennisgeving tijdig hadden gedaan, waarbij het eerste 
recht tot koop toekomt aan diegenen van hen aan wie eerder geen volledige toewijzing 
geschiedde.
Voor het overige zijn de leden 4 tot en met 8 van dit artikel van overeenkomstige 
toepassingen ten aanzien van de vrijvallende Aandelen. Een prijsvaststelling vindt niet 
opnieuw plaats. 
De Aanbieder is steeds bevoegd zijn aanbod, mits geheel, in te trekken, doch uiterlijk tot het 
tijdstip waarop dertig dagen zijn verstreken na de datum waarop hem definitief bekend is 
geworden tegen welke prijs hij hoeveel van de aangeboden Aandelen kan overdragen aan 
personen aan wie de toewijzing geschiedde, en aan wie van hen.
Binnen dertig dagen na het verstrijken van de termijn waarbinnen de Aanbieder zijn aanbod 
kon intrekken, moeten de toegewezen Aandelen worden geleverd aan de personen aan wie 
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de toewijzing, al dan niet na toepassing van het bepaalde in lid 13 van dit artikel, geschiedde 
die – tenzij partijen anders overeenkomen – verplicht zijn tot gelijktijdige betaling van de 
koopprijs.
Indien een overeenkomst tot levering van de Aandelen wordt ontbonden of vernietigd, 
dienen de aldus vrijvallende Aandelen nog eenmaal, met overeenkomstige toepassing van 
het bepaalde in lid 13 van dit artikel, te worden aangeboden, met dien verstande evenwel, 
dat die aandelen binnen acht dagen nadat zij zijn vrijgevallen, moeten zijn toegewezen, 
geleverd en betaald.
Zodra vaststaat dat na toepassing van het bepaalde in de leden 13 en/of 15 van dit artikel niet 
alle aangeboden Aandelen zijn afgenomen tegen contante betaling, voor zover partijen over 
de betaling niet anders overkwamen, is de Aanbieder – tenzij hij zijn aanbod voordien heeft 
ingetrokken – gedurende drie maanden bevoegd de aangeboden Aandelen, mits alle en met 
inachtneming van het hierna bepaalde, vrijelijk over te dragen. Indien hij in zijn in lid 3 van 
dit artikel bedoelde kennisgeving één of meer (rechts-)personen noemde aan wie hij wil 
overdragen, kan hij de aangeboden Aandelen slechts aan hen overdragen.
Voorts geldt dat indien de Aanbieder de aangeboden Aandelen wil overdragen tegen een 
lagere prijs dan de vastgestelde, hij gehouden is de aangeboden Aandelen eerst opnieuw 
tegen deze lagere prijs aan te bieden overeenkomstig het bepaalde in dit artikel. 
De kosten die zijn verbonden aan prijsvaststelling door de Deskundige komen ten laste van 
de Aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt na de prijsvaststelling, en ten laste van de 
vennootschap in alle overige gevallen.

Bijzondere aanbiedingsplicht 
Indien:

a een aandeelhouder overlijdt;
b een aandeelhouder onherroepelijk in staat van faillissement is verklaard;
c aan een aandeelhouder surseance van betaling is verleend;
d  op een aandeelhouder de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Wet schuldsanering 

natuurlijke personen – al dan niet voorlopig – van toepassing is verklaard;
e een aandeelhouder onder curatele wordt gesteld;
f  een rechtspersoon die aandelen houdt, wordt ontbonden of ophoudt te bestaan tengevolge 

van fusie of splitsing;
g  een vennootschap die geen rechtspersoon is en Aandelen tot haar vermogen rekent, wordt 

ontbonden;
h  de huwelijksgemeenschap of de gemeenschap van een geregistreerd partnerschap, waartoe 

Aandelen behoren, anders dan door overlijden van de aandeelhouder wordt ontbonden;
i  enigerlei andere gemeenschap dan hiervoor in dit lid vermeld waartoe Aandelen behoren, 

wordt ontbonden;
j  één of meer Aandelen door een andere oorzaak dan hiervoor in dit lid vermeld onder 

algemene titel overgaan; of
k  een aandeelhouder rechtspersoon is en de zeggenschap, direct of indirect, over de 

activiteiten van die aandeelhouder door één of meer anderen wordt verkregen (waarbij aan 
het begrip zeggenschap de betekenis wordt toegekend die dit begrip heeft in de definitie van 
“fusie” in het SER.-besluit Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of deze gedragsregels 
op deze verkrijging van toepassing zijn),
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dient de desbetreffende aandeelhouder of diens rechtverkrijgende – ieder van hen hierna aan 
te duiden als de “Rechthebbende” – daarvan onverwijld mededeling te doen aan de Directie 
en is de Rechthebbende verplicht de desbetreffende Aandelen (de “Betreffende Aandelen”) 
over te dragen aan één of meer gegadigden, die bereid en in staat zijn de Betreffende 
Aandelen tegen contante betaling te kopen.
Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige 
toepassing met dien verstande de Rechthebbende niet bevoegd is zijn aanbod in te trekken.
Indien de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na de in lid 18 bedoelde 
mededeling één of meer gegadigden heeft aangewezen, is de Rechthebbende bevoegd de 
Betreffende Aandelen te behouden.
Blijft de Rechthebbende ondanks aanmaning door de vennootschap in gebreke met de 
nakoming van enige in lid 18 van dit artikel omschreven verplichting – de verplichting tot 
levering daaronder begrepen – dan is de vennootschap bevoegd en ook verplicht die 
verplichtingen voor en namens de Rechthebbende na te komen. In dat geval kan de prijs van 
de Betreffende Aandelen slechts worden vastgesteld door een Deskundige.
De vennootschap zal, ingeval van overdracht van de Betreffende Aandelen met toepassing 
van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle ter zake vallende kosten 
uitkeren aan de Rechthebbende.
Zolang de Rechthebbende in verzuim is, kan het aan de Betreffende Aandelen verbonden 
vergader- en stemrecht niet worden uitgeoefend en wordt het aan de Betreffende Aandelen 
verbonden recht op uitkeringen opgeschort.
Het bepaalde in lid 18 van dit artikel is niet van toepassing:

a  indien een huwelijksgemeenschap of gemeenschap van geregistreerd partnerschap, waartoe 
Aandelen behoren, anders dan door het overlijden van een aandeelhouder wordt ontbonden, 
mits die Aandelen binnen vierentwintig maanden na ontbinding zijn toegedeeld en geleverd 
aan de aandeelhouder van wiens zijde die Aandelen in de gemeenschap waren gevallen; 

b  indien na ontbinding van een vennootschap die geen rechtspersoon is of na ontbinding van 
enige andere gemeenschap – niet zijnde een huwelijksgoederengemeenschap of een 
gemeenschap van een geregistreerd partnerschap – waartoe Aandelen behoren, die Aandelen 
binnen vierentwintig maanden na de ontbinding:

 i  voor zover zij door één of meer deelgenoten in die vennootschap of gemeenschap waren 
gebracht, in de oorspronkelijke verhouding van die deelgenoten zijn toegedeeld en geleverd;

 ii voor het overige zijn toegedeeld en geleverd aan één of meer van de deelgenoten.
Zowel de overdracht als de overgang van rechten tot het nemen van Aandelen is 
onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.
Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge dit artikel geschieden bij 
deurwaardersexploit of per brief tegen bewijs van ontvangst.
 

Directie en raad van commissarissen
De vennootschap wordt bestuurd door een Directie die uit één of meer Directeuren bestaat. 
Het aantal Directeuren wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
De Directie staat, zodra de Algemene Vergadering daartoe zal hebben besloten en dit besluit 
ten kantore van het handelsregister zal hebben neergelegd, onder toezicht van een raad van 
commissarissen bestaande uit een of meer leden. Een eenmaal aldus ingestelde raad van 
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commissarissen kan door de Algemene Vergadering op dezelfde wijze worden opgeheven. 
Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
De bepalingen betrekking hebbende op de raad van commissarissen en zijn leden blijven 
buiten toepassing tot respectievelijk vanaf het tijdstip waarop de Algemene Vergadering het 
hiervoor bedoelde besluit tot instelling respectievelijk opheffing zal hebben genomen en ten 
kantore van het handelsregister zal hebben neergelegd. Tot dat respectievelijk vanaf dat 
tijdstip komen de aan de raad van commissarissen toegekende bevoegdheden die kunnen 
toekomen aan de Algemene Vergadering toe aan deze Vergadering. 
Directeuren en commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering. Indien er 
meer Directeuren zijn, kan de Algemene Vergadering één of meer van hen benoemen tot 
algemeen directeur.
De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de Directie. Het beleid 
wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten 
minste de in artikel 383c tot en met e van Boek 2 omschreven onderwerpen aan de orde, 
voor zover deze de Directie betreffen. De bezoldiging van de Directeuren en van de in 
artikel 15 lid 2 bedoelde persoon wordt met inachtneming van bedoeld beleid vastgesteld 
door de raad van commissarissen, met dien verstande dat de raad van commissarissen ten 
aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een 
voorstel ter goedkeuring voorlegt aan de Algemene Vergadering. In het voorstel moet ten 
minste zijn bepaald hoeveel Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen aan de Directie 
mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het 
ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering tast de vertegenwoordigings-
bevoegdheid van de raad van commissarissen niet aan. De Algemene Vergadering kan een 
beloning toekennen aan de commissarissen of aan één of meer van hen.
Directeuren en commissarissen kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de 
Algemene Vergadering. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene 
Vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

Besluitvorming Directie, belet of ontstentenis 
Een meerhoofdige Directie besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een Directeur dit verlangt. Vindt 
geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is de Algemene Vergadering 
bevoegd over het desbetreffende voorstel te besluiten.
Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer Directeuren zijn de overige Directeuren of 
is de enig overblijvende Directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle Directeuren of van de enig Directeur is de persoon 
die daartoe door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, is of wordt 
aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Bij gebreke van een 
aanwijzing door de raad van commissarissen, wordt de in de vorige zin bedoelde persoon 
aangewezen door de Algemene Vergadering.
Het in de statuten omtrent de Directie en de Directeur bepaalde is op de in dit lid bedoelde 
persoon van overeenkomstige toepassing. Voorts dient hij zo spoedig mogelijk een 
Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin kan worden besloten over de benoeming van 
één of meer Directeuren.
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Vertegenwoordiging
De Directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging 
komt mede toe aan iedere algemeen directeur alsmede aan twee gezamenlijk handelende 
Directeuren.
In alle gevallen waarin sprake is van tegenstrijdig belang, doch in ieder geval in een situatie 
waarin:

a een Directeur direct;
b een derde tot wie een Directeur in een bijzonder relatie staat;
c een Directeur kwalitatief, waarbij een verwevenheid bestaat tussen zijn kwalitatief belang en
 een persoonlijk belang,

als wederpartij of mede-partij van de vennootschap optreedt in rechtshandelingen en 
rechtsgedingen tussen hem en de vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd 
door een commissaris. De Algemene Vergadering is evenwel steeds bevoegd één of meer 
andere personen daartoe aan te wijzen; de Algemene Vergadering is in die aanwijzing geheel vrij.
Indien en zolang er echter één Directeur is en hij (in)direct alle stemmen in de Algemene 
Vergadering kan uitbrengen, is deze ook in geval van tegenstrijdig belang bevoegd de 
vennootschap te vertegenwoordigen.
De Directie kan aan één of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid 
wijzigen of intrekken.
 

Beperkingen van de bestuursbevoegdheid
De raad van commissarissen is bevoegd besluiten van de Directie aan zijn goedkeuring te 
onderwerpen, mits de raad van commissarissen in zijn daartoe strekkend besluit zodanige 
directiebesluiten nauwkeurig omschrijft en aan de Directie mededeelt. Het ontbreken van 
een ingevolge dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid, als 
bedoeld in artikel 16 lid 1, niet aan.
De Directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de raad van commissarissen 
betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale, economische en 
personeelsbeleid.

Taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen
De raad van commissarissen heeft tot taak:

a toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de 
 vennootschap en de met haar vonden onderneming;
b de Directie met raad ter zijde te staan.

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de 
vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
De Directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens 
taak noodzakelijke gegevens en stelt ten minste een keer per jaar de raad van 
commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategische beleid, de 
algemene en financiële risico’s en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
De Directeuren zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van 
de raad van commissarissen bij te wonen.
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De raad van commissarissen kan één of meer van zijn leden aanwijzen aan wie de 
bevoegdheid toekomt de gebouwen en terreinen van de vennootschap te betreden en inzage 
te nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap.
Bij één of meer vacatures in de raad van commissarissen blijft hij bevoegd zijn wettelijke en 
statutaire taken te vervullen.
Indien en zolang slechts één commissaris in functie is, oefent hij de wettelijke en statutaire 
bevoegdheden en verplichtingen van de raad van commissarissen uit.

ALGEMENE VERGADERING

Bijeenroeping, plaats van de vergadering 
Onverminderd het bepaalde in artikel 24, worden Algemene Vergaderingen gehouden, zo 
dikwijls de raad van commissarissen, een commissaris, de Directie of een Directeur dit 
wenst. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering komt toe aan de 
raad van commissarissen, een commissaris afzonderlijk, de Directie en aan iedere Directeur 
afzonderlijk.
De Directie dient een Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien één of meer 
aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal 
vertegenwoordigen, daartoe schriftelijk een verzoek indienen, onder nauwkeurige opgave 
van de te behandelen onderwerpen. Een gelijke plicht rust op de raad van commissarissen.
Indien de Algemene Vergadering niet binnen zes weken na het verzoek wordt gehouden, zijn 
de verzoekers – met in achtneming van de wet en de statuten – zelf bevoegd de Algemene 
Vergadering bij een te roepen zonder daartoe de machtiging van de president van de 
rechtbank nodig te hebben. Op een bijeenroeping als in de vorige zin bedoeld, is het 
bepaalde in lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. 
Tot het bijwonen van de Algemene Vergadering dient iedere aandeelhouder en een ieder aan 
wie de Certificaathoudersrechten toekomen, te worden opgeroepen. De oproeping dient niet 
later te geschieden dan op de vijftiende dag voor de dag waarop de vergadering wordt 
gehouden.
De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven, waarin de te behandelen 
onderwerpen worden vermeld. 
Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer houders 
van aandelen of één of meer houders van certificaten van aandelen die met medewerking van 
de vennootschap zijn uitgegeven die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste 
gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping, 
als bedoeld in lid 3 van dit artikel, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de 
dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang 
van de vennootschap zich daartegen verzet.
Is de termijn voor oproeping niet in acht genomen of heeft de oproeping niet of niet op de 
juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin wettige besluiten worden genomen, ook ten 
aanzien van onderwerpen die niet of niet op de voorgeschreven wijze zijn aangekondigd, 
mits een zodanig besluit wordt genomen met algemene stemmen in de Algemene 
Vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
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Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar 
woonplaats heeft. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel, kunnen in een elders 
– in of buiten Nederland – gehouden Algemene Vergaderingen slechts wettige besluiten 
worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Toegang tot en leiding van de Algemene Vergadering
Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de aandeelhouders en een ieder aan wie de 
Certificaathoudersrechten toekomen. Het recht van toegang komt tevens toe aan iedere 
Directeur en aan iedere commissaris die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die 
tot het bijwonen van de Algemene Vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door 
de voorzitter van de betrokken vergadering.
Indien een aandeelhouder of een (rechts-)persoon aan wie de Certificaathoudersrechten 
toekomen zich in een Algemene Vergadering wil doen vertegenwoordigen, dient hij 
schriftelijk een daartoe strekkende volmacht te verlenen, die moet worden overhandigd aan 
de voorzitter van de betrokken Vergadering.
De voorzitter van een Algemene Vergadering is de voorzitter van de raad van 
commissarissen dan wel de persoon die daartoe door de raad van commissarissen, al dan niet 
uit zijn midden, is aangewezen. Zolang geen raad van commissarissen is ingesteld 
respectievelijk vanaf het moment dat een ingestelde raad van commissarissen weer is 
opgeheven is de enig algemeen directeur van de vennootschap de voorzitter van een 
Algemene Vergadering dan wel de persoon die daartoe door de Directie, al dan niet uit haar 
midden, is aangewezen. Is de voorzitter niet aanwezig en laat de raad van commissarissen 
respectievelijk de Directie een aanwijzing als hiervoor bedoeld achterwege, dan voorziet de 
Algemene Vergadering zelf in haar leiding.
Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt of de voorzitter zelf de notulen wenst 
te houden, wijst de voorzitter een persoon aan die met het houden van de notulen is belast.
De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld door 
de Algemene Vergadering en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist 
van de vergadering waarin vaststelling geschiedt.
 

Stemrecht, besluitvorming 
Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem, tenzij de wet en/of statuten bepalen 
dat het stemrecht verbonden aan een Aandeel niet kan worden uitgeoefend.
Bij de vaststelling of en hoe aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn 
of in hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met 
Aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
De Algemene Vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, 
voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebracht aangemerkt.
Stemmingen over zaken geschieden mondeling en stemmingen over personen geschieden bij 
ongetekende gesloten briefjes, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemming vaststelt 
en geen van de ter vergadering aanwezigen zich daartegen verzet.
Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde vergadering 
eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, dan is – 
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onverminderd het bepaalde in de volgende zin – het voorstel verworpen.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de volstrekte meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee 
personen die het grootste aantal stemmen op zich verenigden, zonodig na tussenstemming na 
tussenstemming en/of loting.
Staken de stemmen omtrent zaken dan is dat voorstel verworpen.
Indien de Directie daartoe besluit en onder nader door de Directie aan te geven voorwaarden 
is iedere Aandeelhouder bevoegd en een ieder aan wie de Certificaathoudersrechten 
toekomen bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijke gevolmachtigde, door middel van 
een elektronisch communicatiemiddel aan een Algemene Vergadering deel te nemen, daarin 
het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Voor de toepassing van het hiervoor 
bepaalde is vereist dat de persoon via het elektronisch communicatiemiddel kan worden 
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het 
stemrecht kan uitoefenen. De Directie kan daarbij bepalen dat stemmen die via een 
elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste 
dag voor die van de vergadering, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de 
vergadering worden uitgebracht. De door de Directie nader opgestelde en van toepassing 
zijnde voorwaarden worden bij de oproeping tot de Algemene Vergadering bekend gemaakt, 
dan wel wordt in de oproeping gesteld op welke wijze, bijvoorbeeld via elektronische weg, 
men van die voorwaarden kan kennisnemen.

Besluitvorming buiten vergadering 
Tenzij er (rechts-)personen zijn aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen, kunnen 
stemgerechtigde aandeelhouders alle besluiten die zij in een Algemene Vergadering kunnen 
nemen, ook buiten vergadering nemen, mits zij zich allen schriftelijk ten gunste van het 
desbetreffende voorstel uitspreken en zij de Directie en de raad van commissarissen vooraf 
in kennis hebben gesteld. De personen die buiten de vergadering een besluit hebben 
genomen, stellen de Directie en de raad van commissarissen onverwijld in kennis van dat 
besluit. In de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt van dat besluit mededeling 
gedaan.
 

Boekjaar, jaarrekening 
Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens 
verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene Vergadering op 
grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Directie een jaarrekening en – voor zover 
de wet dit voor de vennootschap voorschrijft – een jaarverslag op over dat boekjaar. Bij deze 
stukken worden – voor zover de wet dit de vennootschap voorschrijft – de in artikel 392 lid 
1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens gevoegd.
De jaarrekening wordt ondertekend door iedere Directeur en iedere commissaris. Indien de 
ondertekening van één of meer Directeuren en/of één of meer commissarissen ontbreekt, 
wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, indien vereist, het jaarverslag en 
de krachtens meerbedoeld artikel 392 toegevoegde gegevens zo spoedig mogelijk, doch niet 
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later dan met ingang van de datum van oproeping tot de Algemene Vergadering, bestemd tot 
hun behandeling, op het kantoor van de vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en een 
ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen, kunnen die stukken aldaar inzien en er 
kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Jaarlijkse Algemene Vergadering, vaststelling jaarrekening
Elk jaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden, en wel binnen zes maanden 
na afloop van het laatstverstreken boekjaar van de vennootschap.
Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de Algemene Vergadering. De vaststelling 
strekt niet tot kwijting aan de Directeuren en de commissarissen. Jaarlijks legt de Directie 
verantwoording af voor het door haar gevoerde bestuur en de raad van commissarissen voor 
de uitoefening van zijn statutaire taak, waarna de Algemene Vergadering kan besluiten tot 
kwijting aan de Directeuren en/of de commissarissen, onverminderd het bepaalde in de 
artikelen 139 en 150 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Winst en verlies
De winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering.
De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan 
het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die 
krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
Uitkeringen van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat 
zij geoorloofd is.
Door de vennootschap gehouden Aandelen of certificaten daarvan en Aandelen of 
certificaten daarvan die de vennootschap in vruchtgebruik heeft, tellen niet mee bij de 
berekening van de winstverdeling.
De Algemene Vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen. Een 
besluit tot het uitkeren van een interim-dividend uit de winst over het lopende boekjaar kan 
tevens door de Directie worden genomen, doch slechts nadat de raad van commissarissen het 
besluit van de Directie heeft goedgekeurd.
Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het 
bepaalde in lid 2 van dit artikel. 
Tenzij de Algemene Vergadering een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen 
dertig dagen na vaststelling ter beschikking gesteld.
De Algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere 
vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
Een verlies moet ten laste worden gebracht van de vrije reserves. Ten laste van door de wet 
voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd indien en voor zover de wet 
dat toestaat.

Statutenwijzing, fusie, splitsing
De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging, fusie of splitsing in 
de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
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Ontbinding en vereffening
De Algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap.
Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de 
Directeuren als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap op.
Hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert na voldoening van al 
haar schulden, wordt aan de aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het op 
ieders Aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominale bedrag daarvan.
Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers 
van de ontbonden vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn berusten bij 
degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.
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Obligatievoorwaarden

Begripsbepalingen
In deze Obligatievoorwaarden geldt dat, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, de met een 
hoofdletter geschreven woorden de betekenis hebben die daaraan in bijlage 2 van het 
Prospectus is toegekend.

Obligaties
Inschrijving op de Obligaties vindt plaats door middel van de Inschrijfformulieren die 
NEDVIM uitgeeft. Op deze formulieren verzoeken de Obligatiehouders schriftelijk aan 
NEDVIM Obligaties uit te geven onder de Obligatievoorwaarden. De Obligatiehouders 
verklaren door ondertekening kennis te hebben genomen van en ingestemd te hebben met 
deze Obligatievoorwaarden.
De lening die verstrekt wordt door de Obligatiehouders is een lening op basis van 
doorlopende inschrijving en doorlopende uitgifte van Obligaties vanaf de Prospectusdatum.
De Obligaties luiden in euro’s.
De Nominale Waarde van de Obligaties bedraagt € 100,-.
De looptijd van de Obligaties is 20 jaar vanaf 1 januari van het jaar van uitgifte.
Aan de naam van de Obligaties wordt de Serie bevattende het jaar van emissie en het jaar 
van aflossing als volgt toegevoegd:
Nedvim 5% winstdelende obligaties 2009-2029
Nedvim 5% winstdelende obligaties 2010-2030
enzovoorts.
Aan de Obligaties zijn geen zeggenschaps-, of stemrechten verbonden en geen 
vergaderrechten anders dan omschreven in artikel 21.
NEDVIM behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een inschrijving te 
weigeren dan wel niet te effectueren. Eventuele stortingen in verband met dergelijke 
inschrijvingen zullen worden gestorneerd op het bankrekeningnummer waarvan de 
oorspronkelijke storting werd gedaan.
Toewijzing van Obligaties vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van het volledig 
ingevulde en ondertekende Inschrijfformulier én na ontvangst van gelden van de 
Obligatiehouders op een door NEDVIM aangegeven bankrekeningnummer.
De Uitgiftedatum is de eerste werkdag volgend op de valutadatum volgens het bankafschrift 
van het door NEDVIM opgegeven bankrekeningnummer waarop de storting staat vermeld.
Aan de Obligatiehouders wordt uiterlijk 14 dagen na toewijzing van Obligaties een 
toewijzingsnota toegezonden waaruit blijken: de dag van toewijzing, de Nominale Waarde, 
de emissiekoers van de Obligaties, de meegekochte vaste rente en de in rekening gebrachte 
inschrijvingsprovisies.
Stortingen dienen te worden overgemaakt vanaf een bankrekening op naam van de 
Obligatiehouder.
De Obligaties zijn op naam, in de vorm van registerinschrijvingen. Er worden geen 
obligatiebewijzen uitgegeven. De Obligatiehouders ontvangen een schriftelijke bevestiging 
van het nummer waaronder de uitgifte van de Obligaties is geregistreerd in het Register.
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Minimum inschrijving
NEDVIM is bevoegd te bepalen dat een eerste toewijzing van Obligaties voor een bepaald 
minimum bedrag of minimum aantal Obligaties zal moeten zijn.
NEDVIM heeft vastgesteld dat indien de eerste inleg minder is dan € 6.000,-, de 
Obligatiehouders zich committeren aan een maandelijkse vervolgstorting van minimaal € 
100,- totdat de som van de stortingen de minimum inleg van € 6.000,- heeft bereikt.
Indien het aantal Obligaties van de Obligatiehouder onder de 50 komt of blijft, behoudt 
NEDVIM zich het recht voor de Obligaties van betreffende Obligatiehouder, uit 
kostentechnische overwegingen, tegen de Nominale Waarde vervroegd af te lossen.

Emissiekoers
In beginsel worden de Obligaties tegen een emissiekoers gelijk aan de Nominale Waarde 
uitgegeven.
NEDVIM behoudt zich het recht voor de emissiekoers van de Obligaties aan te passen.
Wijziging van de emissiekoers kan pas plaatsvinden na publicatie van de vooraankondiging 
daarvan gedurende 1 maand op www.nedvim.nl.

Uitgifteprijs
De Obligaties worden geëmitteerd tegen een prijs die als volgt is samengesteld:

a  de Nominale Waarde vermenigvuldigd met de Emissiekoers te vermeerderen met
b een opslag van 1% van de Nominale Waarde, zijnde de inschrijvingsprovisie voor de Garant;
c  een procentuele opslag van de Nominale Waarde, zijnde de inschrijvingsprovisie voor 

intermediairs;
d  een rentevergoeding voor de opgelopen vaste rente over het aantal gehele rentedagen 

gelegen tussen de aanvang van de lopende vaste renteperiode en de Uitgiftedatum van  
de Obligaties.

Aantal Obligaties en Restsaldo 
NEDVIM geeft slechts gehele Obligaties uit.
Het aantal uit te geven Obligaties aan een gegadigde is de uitkomst van het naar beneden 
afgeronde gehele getal van de van die gegadigde ontvangen gelden gedeeld door de 
Uitgifteprijs.
Het Restsaldo is het positieve verschil tussen de van een Obligatiehouder ontvangen gelden 
verminderd met het aantal aan die Obligatiehouder uitgegeven Obligaties vermenigvuldigd 
met de Uitgifteprijs.
Het Restsaldo wordt, indien een Obligatiehouder ervoor kiest om alle rentes te laten 
uitbetalen zoals in artikel 14.2 omschreven, gelijktijdig met de eerste betaling van de vaste 
rente aan die Obligatiehouder terugbetaald. In alle overige gevallen wordt het Restsaldo 
geherinvesteerd zoals in artikel 14.3 omschreven.

Emissievergoeding
Nedvim Verkooporganisatie B.V. is bij toewijzing van de Obligaties gerechtigd tot een 
eenmalige Emissievergoeding die gelijk is aan 3,5% van de Nominale Waarde van de uit te 
geven Obligaties. Deze Emissievergoeding wordt door NEDVIM betaald aan Nedvim 
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Verkooporganisatie B.V.

Status Obligaties
De Obligaties zijn concurrente vorderingen op NEDVIM. Alle vorderingen van 
Obligatiehouders zijn onderling gelijk in rang en gelijkgesteld aan alle huidige en 
toekomstige niet-achtergestelde verplichtingen van NEDVIM, ongeacht of zulke schulden 
opeisbaar en betaalbaar zijn, voorwaardelijk en onvoorwaardelijk en ongeacht de datum 
waarop zij zijn ontstaan, met uitzondering van de schulden aangegaan met een hogere rang.
NEDVIM alsmede haar dochtervennootschappen en deelnemingen behouden zich het recht 
voor om schulden aan te gaan met een hogere rang, bijvoorbeeld door het opnemen van 
hypothecair krediet.

Bestemming van de Obligaties
De opbrengst van de Obligaties zal door NEDVIM worden aangewend ter financiering van 
de onderneming van Nedvim Beleggingen N.V. te Nijmegen. Deze financiering zal worden 
gesecureerd door een recht van hypotheek te vestigen op de vastgoedbeleggingen van 
Nedvim Beleggingen N.V., in rang direct volgend op het hypotheekrecht of de 
hypotheekrechten gevestigd ten behoeve van de externe financiers van deze 
vastgoedbeleggingen.

Administratie van Obligaties; Register
De administratie van de Obligaties wordt verzorgd door NEDVIM,
NEDVIM houdt een digitaal Register bij, waarin zijn tenminste opgenomen: de 
persoonsgegevens van de Obligatiehouders, de bankgegevens, het aantal Obligaties per Serie 
(inclusief historisch verloop hiervan)en het Restsaldo. In het Register worden tevens 
opgenomen de namen en de adressen van de Pandhouders van de Obligaties, met vermelding 
van de datum waarop zij het recht hebben verkregen.
Het Register wordt gehouden door en ten kantore van NEDVIM. NEDVIM voert in het 
Register de noodzakelijke wijzingen door en verricht al hetgeen ter uitvoering van de 
Obligatievoorwaarden nuttig of noodzakelijk is.
Het Register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere inschrijving of wijziging in het Register 
wordt getekend door een bestuurder dan wel door een gevolmachtigde van NEDVIM. 
Obligatiehouders en Pandhouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun gegevens, zoals 
bedoeld in lid 2 van dit artikel, bij NEDVIM bekend zijn.
Obligatiehouders en Pandhouders zijn verplicht alle wijzigingen in de gegevens, zoals 
bedoeld in lid 2 van dit artikel, onverwijld en schriftelijk mee te delen aan NEDVIM. Indien 
de Obligatiehouders of Pandhouders niet, niet juist of niet tijdig voorgenoemde 
mededelingen doen, komen alle gevolgen die hieruit voortvloeien of die hiermee verband 
houden, volledig voor rekening en risico van de betreffende Obligatiehouders of 
Pandhouders.
NEDVIM verstrekt iedere Obligatiehouder een afschrift van zijn inschrijving in het Register 
dat getekend is door NEDVIM.
In het eerste kwartaal van ieder kalenderjaar ontvangen de Obligatiehouders een afschrift 
van hun inschrijving, de uitstaande Obligaties per Serie, de opgelopen rentes en Restsaldo 

Artikel 8
8.1

8.2

Artikel 9

Artikel 10
10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7



117

per 31 december van het vorige kalenderjaar.

Vaste Rente
Een Obligatie draagt een recht op een vaste rente over de Nominale Waarde.
De vaste rente bedraagt 5% op jaarbasis en wordt per kalenderkwartaal achteraf enkelvoudig 
en in gelijke delen van 1,25% betaald.
De vaste rente wordt per de eerste werkdag van ieder kalenderkwartaal betaalbaar gesteld, 
waarna NEDVIM de vaste rente binnen 14 dagen uitbetaalt.
De Obligaties houden op vaste rente te dragen met ingang van de Aflosdatum.

Winstdelende rente uit de Directe Vastgoedexploitatie
Een Obligatie draagt een recht op een variabele rente over haar uitstaande Nominale Waarde 
afhankelijk van de Directe Vastgoedexploitatie van NEDVIM.
De grondslag voor de winstdelende rente uit de Directe Vastgoedexploitatie lopend Boekjaar 
is:

a de gecumuleerde Directe Vastgoedexploitatie tot en met lopend Boekjaar verminderd met
b de cumulatie van de in lid 4 van dit artikel genoemde grondslagen waarover de winstdelende  
 rente uit de Directe Vastgoedexploitatie tot lopend Boekjaar is berekend en uitbetaald.

De winstdelende rente uit de Directe Vastgoedexploitatie wordt alleen berekend indien de in 
lid 2 van dit artikel genoemde grondslag positief is.
De winstdelende rente uit de Directe Vastgoedexploitatie lopend Boekjaar is 70% van de in 
lid 2 van dit artikel genoemde grondslag indien en voor zover deze grondslag en de 
grondslag als bedoeld in artikel 13 lid 2 gezamenlijk positief zijn.
Uitsluitend de Obligaties die ultimo van het betreffende Boekjaar van NEDVIM in het bezit 
van de Obligatiehouders zijn, tellen mee voor de vaststelling van de hoogte van de 
winstdelende rente uit de Directe Vastgoedexploitatie.
De winstdelende rente uit de Directe Vastgoedexploitatie is voor alle uitstaande Obligaties 
gelijk, ongeacht de Serie, met uitzondering van de in lid 7 van dit artikel genoemde Serie.
Voor de in de Serie van het Boekjaar uitgegeven Obligaties geldt dat deze alleen gerechtigd 
zijn tot winstdelende rente uit de Directe Vastgoedexploitatie voor het aantal gehele 
rentedagen gelegen tussen de Uitgiftedatum en het einde van het Boekjaar.
De winstdelende rente uit de Directe Vastgoedexploitatie wordt uiterlijk 1 juli van het 
kalenderjaar volgend op het betreffende Boekjaar betaalbaar gesteld, waarna NEDVIM de 
winstdelende rente uit de Directe Vastgoedexploitatie binnen 14 dagen uitbetaalt.
De Obligaties houden op een winstdelende rente uit de Directe Vastgoedexploitatie te dragen 
met ingang van de Aflosdatum.

Winstdelende rente uit de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed
Een Obligatie draagt een recht op een variabele rente over haar uitstaande Nominale Waarde 
afhankelijk van de winst van NEDVIM uit haar Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed.
De grondslag voor de winstdelende rente uit de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed voor 
lopend Boekjaar is 

a de gecumuleerde Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed tot en met lopend Boekjaar 
 te verminderen met 
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b  de cumulatie van de in lid 4 van dit artikel genoemde grondslagen waarover de winstdelende 
rente uit de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed tot lopend Boekjaar is berekend en 
uitbetaald.

c de tot lopend Boekjaar gecumuleerde grondslagen als bedoeld in artikel 15 lid 3.
De winstdelende rente uit de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed wordt alleen berekend 
indien de in lid 2 van dit artikel genoemde grondslag positief is.
De winstdelende rente uit de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed lopend Boekjaar is 50% 
van de in lid 2 van dit artikel genoemde grondslag indien en voor zover deze grondslag en 
de grondslag als bedoeld in artikel 12 lid 2 gezamenlijk positief zijn.
Uitsluitend de Obligaties die ultimo van het betreffende Boekjaar van NEDVIM in het bezit 
van de Obligatiehouders zijn gerechtigd tot de winstdelende rente uit de Gerealiseerde 
Waardestijging Vastgoed.
De winstdelende rente uit de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed is voor alle uitstaande 
Obligaties afhankelijk van de Wegingsfactor per Serie. 
De Wegingsfactor is gelijk aan ieder vol kalenderjaar dat een Serie (i.e. 31 december 2011 
loopt de Serie 2009-2029 2 volle kalenderjaren; de Serie 2010-2030 1 vol kalenderjaar en de 
Serie 2011-2031 0 volle kalenderjaren) loopt. 
Het percentage winstdelende rente uit de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed is:

a  de Wegingsfactor per Serie vermenigvuldigd met de nog uitstaande Obligaties per Serie 
gedeeld door

b  De som van de Wegingsfactoren per Serie vermenigvuldigd met de uitgegeven Obligaties 
per Serie vermenigvuldigd met 

c het in artikel 13 lid 4 bepaalde bedrag gedeeld door 
d de som van alle in de Serie uitgegeven Obligaties 

De winstdelende rente uit de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed wordt uiterlijk 1 juli 
van het kalenderjaar volgend op het betreffende Boekjaar betaalbaar gesteld, waarna 
NEDVIM de winstdelende rente uit de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed binnen 14 
dagen uitbetaalt.
De Obligaties houden op een winstdelende rente uit de Gerealiseerde Waardestijging 
Vastgoed te dragen met ingang van de Aflosdatum.

Rentes uitbetalen of herinvesteren
Zolang NEDVIM doorgaat met de uitgifte van Obligaties, hebben de Obligatiehouders de 
mogelijkheid aan te geven de betaalbaar gestelde rentes uitbetaald te willen krijgen of te 
willen herinvesteren in nieuwe Obligaties.
De uitbetaling van rentes vindt plaats op de in het Register opgenomen bankrekening van 
Obligatiehouders.
De herinvestering vindt plaats op de dag waarop de rente betaald zou worden. De 
herinvestering vindt plaats tegen een prijs als omschreven in artikel 5 waarbij de 
inschrijvingsprovisies volgens artikel 5 lid 1 letter c niet worden berekend.

Aflossing einde van de looptijd
Tenzij vervroegd is afgelost, zoals in artikel 17 is bepaald, wordt aan het einde van de 
looptijd van de Obligaties per Serie de aflossing op de Aflosdatum tegen hun Nominale 
Waarde betaalbaar gesteld, waarna NEDVIM binnen 14 dagen uitbetaalt.
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Indien en voor zover er op Aflosdatum Ongerealiseerde Waardestijging Vastgoed aanwezig 
is, wordt de Nominale Waarde van de aflopende Serie verhoogd met een percentage voor 
Ongerealiseerde Waardestijging Vastgoed van de Nominale Waarde dat toe te rekenen is aan 
de af te lossen Serie.
De grondslag voor de winstdelende rente uit de Ongerealiseerde Waardestijging Vastgoed is:

a  de Wegingsfactor van de af te lossen Serie volgens artikel 13 lid 7 vermenigvuldigd met
b  de af te lossen Obligaties in de af te lossen Serie gedeeld door
c  de som van de Wegingsfactoren per Serie vermenigvuldigd met de uitgegeven Obligaties per 

Serie vermenigvuldigd met
d de som van de Ongerealiseerde Waardestijging Vastgoed tot lopend Boekjaar

Het percentage voor de winstdelende rente uit de Ongerealiseerde Waardestijging Vastgoed 
is 25% van de in lid 3 berekende grondslag gedeeld door de af te lossen Obligaties in de af 
te lossen Serie.

Vervroegde aflossing op initiatief van NEDVIM
De Obligaties zijn gedurende de looptijd niet vervroegd aflosbaar op initiatief van NEDVIM, 
met uitzondering van het in artikel 3 lid 3 omschrevene.

Vervroegde aflossing op verzoek van de Obligatiehouder
Indien een Obligatiehouder schriftelijk NEDVIM om vervroegde aflossing verzoekt, zal 
NEDVIM diens verzoek welwillend in overweging nemen.
NEDVIM is niet tot vervroegde aflossing van Obligaties verplicht en kan het verzoek 
afwijzen of aanhouden.
Het staat NEDVIM vrij om haar bereidheid tot vervroegde aflossing van de Obligaties te 
beperken, bijvoorbeeld door deze te binden aan een bepaald maximum bedrag of percentage 
per periode en/of per Obligatiehouder en/of per transactie.
Op www.nedvim.nl zal worden gepubliceerd op welke condities NEDVIM bereid kan 
worden gevonden de Obligaties vervroegd af te lossen.
NEDVIM rekent kosten voor vervroegde aflossing. Deze kosten zijn 5% van de Nominale 
Waarde en nemen ieder vol kalenderjaar dat de Serie loopt, met 1% af. (i.e. voor de Serie 
2009-2029 zijn de kosten voor vervroegde aflossing in 2009 en 2010 5%; in 2011 4%; in 
2012 3%; in 2013 2%; in 2014 1% en vanaf 2015 rekent NEDVIM géén kosten meer voor 
vervroegde aflossing).
Het aan de af te lossen Obligaties toe te rekenen deel van de Ongerealiseerde Waardestijging 
Vastgoed is:

a de volgens artikel 15 lid 3 berekende grondslag vermenigvuldigd met
 i  0% indien het aantal volle kalenderjaren dat de Serie van de af te lossen Obligaties loopt 

0 tot 5 jaar is of
  ii  5% indien het aantal volle kalenderjaren dat de Serie van de af te lossen Obligaties loopt 

5 tot 10 jaar is of
  iii  10% indien het aantal volle kalenderjaren dat de Serie van de af te lossen Obligaties 

loopt 10 tot 15 jaar is of
  iv  15% indien het aantal volle kalenderjaren dat de Serie van de af te lossen Obligaties 

loopt 15 tot 20 jaar is.

15.2

15.3

15.4

Artikel 16

Artikel 17
17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6



120

Indien de vervroegde aflossing door NEDVIM betaalbaar gesteld wordt tegen de Nominale 
Waarde verminderd met kosten voor vervroegde aflossing en vermeerderd met de opgelopen 
vaste rente en aan de af te lossen Obligaties toe te rekenen deel Ongerealiseerde 
Waardestijging Vastgoed volgens lid 6 van dit artikel per de datum van binnenkomst van het 
schriftelijke verzoek en betaald wordt uiterlijk 14 dagen na binnenkomst van het schriftelijke 
verzoek, dan ontvangt de Obligatiehouder slechts op uitdrukkelijk verzoek van de 
Obligatiehouder een schriftelijke bevestiging. In alle andere gevallen waarin NEDVIM 
besluit een aanbod te doen voor vervroegde aflossing, reageert NEDVIM binnen 14 dagen 
met een schriftelijk aanbod, waarna de Obligatiehouder binnen 14 dagen schriftelijk aan 
NEDVIM dient te bevestigen dat de Obligatiehouder het aanbod accepteert, bij gebreke 
waarvan het aanbod is verlopen.
Uitsluitend NEDVIM bepaalt de prijs waartegen NEDVIM bereid kan worden gevonden tot 
vervroegde aflossing van de Obligaties over te gaan. NEDVIM is niet verplicht haar 
beslissing of haar aanbod te motiveren.
Obligaties die vervroegd zijn afgelost houden vanaf het moment van aflossing op rente te 
dragen en worden niet opnieuw uitgegeven.

Opeising door de Obligatiehouders
De Obligatiehouders kunnen, ieder voor zich, de Obligaties tegen de Nominale Waarde 
vermeerderd met de opgelopen vaste rente en de vastgestelde maar nog niet betaalde 
winstdelende rente waar zij recht op hebben, zonder voorafgaande ingebrekestelling of 
andere formaliteit onmiddellijk schriftelijk opeisen indien voldaan is aan één of meer van de 
in dit lid 2 van dit artikel genoemde gronden voor opeising. De Obligatiehouders kunnen dit 
niet als NEDVIM of de Garant voorafgaand aan de ontvangst van de schriftelijke opeising 
alsnog volledig aan de verplichtingen heeft voldaan die NEDVIM aan de betreffende 
Obligatiehouders heeft, waarmee de grond voor hun opeising is vervallen.
De opeisingsgronden zijn:

a  NEDVIM is in gebreke met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van 
de Obligaties aan de Obligatiehouder en dit in gebreke zijn heeft voortgeduurd 21 dagen na 
ontvangst van de schriftelijke kennisgeving hiervan door de Obligatiehouder aan NEDVIM.

b  NEDVIM en/of Nedvim Beleggingen N.V.:
 i wordt ontbonden of wordt vereffend;
 ii wordt failliet verklaard of vraagt zelf faillissement aan;
 iii wordt surseance van betaling verleend;
 iv staakt de bedrijfsactiviteiten.
c  NEDVIM wordt juridisch gesplitst of neemt deel aan een juridische fusie, tenzij deze 

juridische entiteit die het resultaat is van deze splitsing of fusie de verplichtingen uit hoofde 
van de Obligaties overneemt dan wel daarvoor aansprakelijk is.

d  Er wordt beslag gelegd op alle activa van NEDVIM en/of Nedvim Beleggingen N.V. en dit 
beslag wordt niet binnen 6 maanden opgeheven.
Obligaties die zijn opgeëist worden niet opnieuw uitgegeven.
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Verhandelbaarheid en overdraagbaarheid; verpanding
De Obligaties zijn niet verhandelbaar of overdraagbaar, met dien verstande dat de niet-
overdraagbaarheid de verpanding van de Obligaties, zoals hierna omschreven, niet in de weg 
staat.
De Obligaties zijn verpandbaar volgens de voorwaarden vast te stellen door en na 
voorafgaande schriftelijke toestemming van NEDVIM.

Garantie
Ten behoeve van de Obligatiehouders heeft de Garant een Garantie gesteld voor de 
nakoming van de verplichtingen die NEDVIM heeft uit hoofde van de Obligaties aan de 
Obligatiehouders. De Garantie is in de vorm van een derdenbeding vastgelegd. Dit 
derdenbeding geldt als aanvaard als de Obligatiehouder het Inschrijfformulier heeft 
ondertekend en de Obligaties aan de Obligatiehouder zijn toegewezen. Na deze aanvaarding 
is de Garantie onherroepelijk. De Garantieovereenkomst is opgenomen als bijlage 5 bij het 
Prospectus.
Datinilare Holding N.V. en de Garant hebben in verband met de verplichtingen die voor de 
Garant voortvloeien uit de Garantie een Vermogensinstandhoudingsovereenkomst getekend, 
waarin omschreven is:

a Aan welke eisen het Eigen Vermogen van de Garant te allen tijde moet voldoen en
b  welke verplichtingen Datinilare Holding N.V. op zich neemt om het Eigen Vermogen van de 

Garant in stand te houden. 
De Vermogensinstandhoudingsovereenkomst is opgenomen als bijlage 6 bij het Prospectus.

Bijeenkomst van Obligatiehouders
NEDVIM is bereid, indien en voor zover daar bij de Obligatiehouders behoefte aan bestaat, 
een bijeenkomst van Obligatiehouders te houden.
Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk worden gericht aan NEDVIM.
Indien NEDVIM besluit tot het houden van een bijeenkomst van Obligatiehouders, zal 
NEDVIM hiertoe minimaal 14 dagen voorafgaande aan de bijeenkomst een oproep sturen 
aan de Obligatiehouders. In deze oproep staan de te bespreken onderwerpen, de plaats en het 
tijdstip van de bijeenkomst.

Kennisgevingen
Algemene kennisgevingen van NEDVIM worden geplaatst op www.nedvim.nl. Mogelijk 
staat deze informatie in het besloten deel van de website waartoe de Obligatiehouders 
toegang hebben via de door NEDVIM aan hen verstrekte unieke login en wachtwoord.
Specifieke kennisgevingen van NEDVIM vinden schriftelijk plaats aan de Obligatiehouders 
en zijn geldig indien deze zijn verzonden naar de adressen van de Obligatiehouders, zoals 
vermeld in het Register. Iedere kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan op de zevende dag 
nadat deze is verzonden.
Kennisgevingen door de Obligatiehouders dienen schriftelijk te worden gedaan door 
verzending daarvan aan het adres van NEDVIM.

Artikel 19
19.1

19.2

Artikel 20
20.1

20.2

Artikel 21
21.1

21.2
21.3

Artikel 22
22.1

22.2

22.3
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Bronbelasting op rente, aflossing, kapitaal of betalingsverkeer
Noch de Obligaties als zodanig, noch de storting, rentebetalingen op of de aflossing van de 
Obligaties, zijn op de Prospectusdatum onderworpen aan bronbelastingen, kapitaal- of 
betalingsverkeerheffingen of zegelrechten. Indien dergelijke belastingen in de toekomst 
zullen worden geheven, komen deze voor rekening van de Obligatiehouders en worden de 
daarmee gemoeide bedragen in mindering gebracht op de betalingen aan de betreffende 
Obligatiehouders.

Verjaring
De vordering van een Obligatiehouder tot betaling van de betaalbaar gestelde rente en/of 
aflossing, verjaart na verloop van 10 jaar na het moment van betaalbaarstelling. NEDVIM is 
de begunstigde van de verjaring.

Wet bescherming persoonsgegevens
De persoonsgegevens van het Inschrijfformulier worden door NEDVIM opgenomen in een 
bestand. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover noodzakelijk voor 
de uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wettelijke verplichting na te komen 
waaraan NEDVIM onderworpen is. In de uitvoering van de overeenkomst kan het 
noodzakelijk zijn voor NEDVIM om de persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan 
Gelieerde Partijen.

Toepasselijk recht, geschillen
Op deze Obligatievoorwaarden alsook de rechten en plichten die zijn verbonden aan de 
Obligaties, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van de Obligaties zullen voorgelegd 
worden aan een bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26
26.1

26.2



123

Garantieovereenkomst

De ondergetekenden:
Nedvim Garantiefonds N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Nijmegen 
en kantoorhoudende Oranjesingel 2a, 6511 NS Nijmegen, ingeschreven in het 
Handelsregister onder nummer 09193370;

Nederlandsche Vastgoed Investeringsmaatschappij N.V. (NEDVIM), een naamloze 
vennootschap, statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende Oranjesingel 2a, 6511 
NS Nijmegen, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 09193372;

en

Nedvim Beleggingen N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Nijmegen en 
kantoorhoudende Oranjesingel 2a, 6511 NS Nijmegen, ingeschreven in het Handelsregister 
onder nummer 09193374;

de Nedvim Garantiefonds N.V., NEDVIM en Nedvim Beleggingen N.V. hierna gezamenlijk 
ook te noemen “Partijen” of ieder afzonderlijk “Partij”.

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 
NEDVIM voornemens is buiten besloten kring Obligaties uit te geven aan anderen dan 
professionele marktpartijen, ter financiering van de door Nedvim Beleggingen N.V. 
gedreven onderneming; 

de uitgifte van de Obligaties door NEDVIM in beginsel onder het verbod van artikel 3:5 lid 
1 Wft valt;

door NEDVIM aan De Nederlandsche Bank op de voet van artikel 3:5 lid 4 Wft een 
ontheffing zal worden verzocht van voornoemd verbod, onder meer op grond van het feit dat 
Nedvim Garantiefonds N.V. voor haar dochtermaatschappij, te weten NEDVIM, bereid is 
een onvoorwaardelijke garantie te verstrekken voor de nakoming van de verplichtingen, die 
NEDVIM uit hoofde van de Obligaties aan de Obligatiehouders heeft;

NEDVIM géén kredietinstelling is in de zin van de Wft aangezien zij niet haar bedrijf maakt 
van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen, zolang zij de door haar uit 
hoofde van de Obligaties verkregen gelden uitsluitend aanwendt om geldleningen te 
verstrekken aan haar 100% dochtermaatschappijen, te weten (onder meer) Nedvim 
Beleggingen N.V.;

NEDVIM anderzijds behoefte heeft aan liquiditeit uit dividenduitkeringen teneinde haar 
verplichtingen aan de Obligatiehouders na te komen;

Partijen bij deze het vorenstaande wensen vast te leggen;

Bijlage 5
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KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Begripsbepalingen
a    In de Garantie geldt dat, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven: de met een hoofdletter 

geschreven woorden de betekenis hebben die daaraan in het Prospectus is toegekend;
b verwijzingen naar de Garantie tevens de overwegingen omvatten;
c de boven de artikelen afgedrukte kopjes geen inhoudelijke betekenis hebben.

Geldleningen
NEDVIM zal de door haar uit hoofde van de uitgifte van de Obligaties verkregen gelden 
uitsluitend aanwenden om geldleningen te verstrekken aan Nedvim Beleggingen N.V., 
teneinde de activiteiten van Nedvim Beleggingen N.V. te ondersteunen.
NEDVIM komt met Nedvim Beleggingen N.V. nader de voorwaarden overeen waaronder 
deze geldleningen worden verstrekt.

Dividend
Nedvim Beleggingen N.V. zal zich inspannen om te bewerkstelligen dat zoveel dividend aan 
haar aandeelhouder, NEDVIM, wordt uitgekeerd als nodig is voor NEDVIM om aan haar 
verplichtingen jegens de Obligatiehouders uit hoofde van de Obligaties te kunnen voldoen, 
zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105 B.W.
NEDVIM zal in haar hoedanigheid van enig aandeelhouder van Nedvim Beleggingen N.V. 
de in verband met de in dit artikel 2 bedoelde dividenduitkeringen benodigde besluiten 
nemen.

Garantie
Nedvim Garantiefonds N.V. garandeert jegens de Obligatiehouders onvoorwaardelijk de 
nakoming van de verplichtingen die NEDVIM uit hoofde van de Obligaties aan hen heeft.
Nedvim Garantiefonds N.V. draagt er zorg voor dat zij gedurende de gehele looptijd van de 
Garantie een positief Eigen Vermogen heeft.

Derdenbeding 
De Garantie is een derdenbeding, welk derdenbeding geldt als aanvaard door ondertekening 
van het Inschrijfformulier door de Obligatiehouder en toewijzing van de Obligaties aan de 
Obligatiehouder en dientengevolge onherroepelijk wordt.

Tekortschieten
Indien een der Partijen niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, voor 
hem voortvloeiend uit deze overeenkomst, heeft/hebben (de) andere partij(en) bij de 
Garantie, met uitzondering van Nedvim Garantiefonds N.V., na de overige partijen hiervan 
bij aangetekend schrijven in kennis te hebben gesteld, met de sommatie om binnen 2 weken 
alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, het recht, indien alsdan zodanige verplichtingen 
nog niet of niet behoorlijk zijn nagekomen, deze overeenkomst zonder rechterlijke 
tussenkomst te ontbinden, zonder dat zij deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal/

Artikel 1

Artikel 2
2.1

2.2

Artikel 3
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Artikel 4
4.1
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Artikel 5
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6.1
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zullen zijn, onverminderd de haar/hun verder toekomende rechten.
Ontbinding als in het vorige lid bedoeld, kan nimmer tot gevolg hebben dat rechten van de 
Obligatiehouders uit hoofde van de Garantie geheel of gedeeltelijk vervallen.

Slotbepalingen
Indien een bepaling van de Garantie nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, dan 
blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen van de Garantie. Partijen zullen de 
nietige dan wel onverbindende bepalingen vervangen door een bepaling die wel verbindend 
is en waarvan de strekking / gevolgen zo veel mogelijk dezelfde is / zijn als die van de te 
vervangen bepalingen.
Indien een Partij enig recht uit hoofde van de Garantie, waaronder begrepen het recht te 
vorderen dat een andere Partij haar verplichtingen uit hoofde van de Garantie nakomt, niet 
of niet tijdig uitoefent, wordt zij niet geacht daarmee van dat recht afstand te hebben gedaan. 
Indien een Partij in een specifiek geval afstand doet van enig recht dat zij jegens de andere 
Partij heeft uit hoofde van het feit dat die Partij enige verplichting uit hoofde van de 
Garantie niet, niet juist of niet volledig is nagekomen, wordt zij niet geacht daarmee afstand 
te hebben gedaan van enig ander recht dat haar in dat specifieke geval toekomt, noch van de 
mogelijkheid zich in andere gevallen op het desbetreffende recht te beroepen.
De Garantie is uitsluitend opgesteld ten behoeve van de Partijen en hun rechtsopvolgers 
onder algemene en/of bijzondere titel. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 4, bevat 
de Garantie geen bepalingen die de strekking hebben rechten te scheppen voor een derde om 
een prestatie van (een der) Partijen te vorderen of op andere wijze jegens (een van) hen een 
beroep op de Garantie te doen. 
Wijziging van de Garantie kan slechts plaatsvinden met instemming van Nedvim 
Garantiefonds N.V., NEDVIM en Nedvim Beleggingen N.V.
Wijzigingen als in het vorige lid bedoeld, kunnen nimmer tot gevolg hebben dat rechten van 
de Obligatiehouders uit hoofde van de Garantie geheel of gedeeltelijk vervallen.

Toepasselijk recht
Op de Garantie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en getekend te Nijmegen op 19 februari 
2009

Overeenkomst tot instandhouding van vermogen

6.2

Artikel 7

Artikel 8

NEDVIM 
Datum: 19 februari 2009

Nedvim Garantiefonds N.V.
Datum: 19 februari 2009

Nedvim Beleggingen N.V.
Datum: 19 februari 2009
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De ondergetekenden:
Datinilare Holding N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Nijmegen en 
kantoorhoudende Oranjesingel 2a, 6511 NS Nijmegen, ingeschreven in het Handelsregister 
onder nummer 09193334;

en

Nedvim Garantiefonds N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Nijmegen 
en kantoorhoudende Oranjesingel 2a, 6511 NS Nijmegen, ingeschreven in het 
Handelsregister onder nummer 09193370;

Datinilare Holding N.V. en Nedvim Garantiefonds N.V. hierna gezamenlijk ook te noemen 
“Partijen” of ieder afzonderlijk “Partij”.

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 
Nederlandsche Vastgoed Investeringsmaatschappij N.V. (NEDVIM) voornemens is buiten 
besloten kring Obligaties uit te geven aan anderen dan professionele marktpartijen, ter 
financiering van de door Nedvim Beleggingen N.V. gedreven onderneming;

de uitgifte van de Obligaties door NEDVIM in beginsel onder het verbod van artikel 3:5 lid 
1 Wft valt;

door NEDVIM aan De Nederlandsche Bank op de voet van artikel 3:5 lid 4 Wft een 
ontheffing zal worden verzocht van voornoemd verbod, onder meer op grond van het feit dat 
Nedvim Garantiefonds N.V. voor haar dochtermaatschappij, te weten NEDVIM, de Garantie 
heeft verstrekt;

blijkens de Garantie Nedvim Garantiefonds N.V. zich heeft verplicht ervoor zorg te dragen 
dat zij gedurende de gehele looptijd van de Garantie een positief Eigen Vermogen, zulks 
overeenkomstig de Wettelijke Eigenvermogenseis;

dat Partijen bij deze Overeenkomst de Wettelijke Eigenvermogenseis nader wensen te 
substantiëren en aan te vullen. 
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KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Begripsbepalingen
In deze Overeenkomst geldt dat, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven:

a  de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis hebben die daaraan in het 
Prospectus is toegekend;

b verwijzingen naar deze Overeenkomst tevens de overwegingen omvatten;
c de boven de artikelen afgedrukte kopjes geen inhoudelijke betekenis hebben.

Uitkeringen
Nedvim Garantiefonds N.V. is gerechtigd Uitkeringen te doen aan Datinilare Holding N.V. 
dan wel andere aandeelhouders of andere tot Uitkeringen gerechtigden, indien (i) de 
Solvabiliteit van Nedvim Garantiefonds N.V. ten minste gelijk is aan vijf procent (5%) (ii) 
en door de Uitkering niet lager wordt dan dit percentage.
Indien de Solvabiliteit van Nedvim Garantiefonds N.V. lager is dan vijf procent (5%) zal 
Nedvim Garantiefonds N.V. slechts tussentijdse Uitkeringen doen tot ten hoogste

a 75% van de door Nedvim Garantiefonds N.V. ontvangen inschrijvingsprovisie; 
b 25% van de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed;
c 20% van de Directe Vastgoedexploitatie.

Bovenstaande bedragen worden verminderd met vennootschapsbelasting (gerekend met het 
gemiddelde percentage vennootschapsbelasting van dat Boekjaar).
Datinilare Holding N.V. zal slechts besluiten nemen of anderszins bewerkstelligen dat door 
Nedvim Garantiefonds N.V. Uitkeringen worden gedaan, in overeenstemming met het 
bepaalde in artikel 2.1.en 2.2 bepaalde.

Fees
Nedvim Garantiefonds N.V. zal zich niet verplichten tot betaling van Fees aan Datinilare 
Holding N.V. of haar dochtermaatschappijen, indien en voor zover deze Fees een totaal 
bedrag per Boekjaar van de door Nedvim Garantiefonds N.V. van Datinilare Holding N.V. of 
haar dochtermaatschappijen gezamenlijk te ontvangen Fees overtreffen.
Nedvim Garantiefonds N.V. zal niet overgaan tot betaling van Fees aan Datinilare Holding 
N.V. of haar dochtermaatschappijen, indien en voor zover deze Fees een totaal bedrag per 
maand van de door Nedvim Garantiefonds N.V. in die maand van Datinilare Holding N.V. of 
haar dochtermaatschappijen gezamenlijk daadwerkelijk ontvangen Fees overtreffen.

Slotbepalingen
Indien een bepaling van deze Overeenkomst nietig dan wel onverbindend mocht blijken te 
zijn, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen van deze Overeenkomst. 
Partijen zullen de nietige dan wel onverbindende bepalingen vervangen door een bepaling 
die wel verbindend is en waarvan de strekking / gevolgen zo veel mogelijk dezelfde is / zijn 
als die van de te vervangen bepalingen.
Indien een Partij enig recht uit hoofde van deze Overeenkomst, waaronder begrepen het 
recht te vorderen dat een andere Partij haar verplichtingen uit hoofde van deze 
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Overeenkomst nakomt, niet of niet tijdig uitoefent, wordt zij niet geacht daarmee van dat 
recht afstand te hebben gedaan. Indien een Partij in een specifiek geval afstand doet van enig 
recht dat zij jegens de andere Partij heeft uit hoofde van het feit dat die Partij enige 
verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet juist of niet volledig is nagekomen, 
wordt zij niet geacht daarmee afstand te hebben gedaan van enig ander recht dat haar in dat 
specifieke geval toekomt, noch van de mogelijkheid zich in andere gevallen op het 
desbetreffende recht te beroepen.
Deze Overeenkomst is uitsluitend opgesteld ten behoeve van de Partijen en hun 
rechtsopvolgers onder algemene en/of bijzondere titel. Behalve voor zover uitdrukkelijk 
anders is bepaald in deze Overeenkomst, bevat de Overeenkomst geen bepalingen die de 
strekking hebben rechten te scheppen voor een derde om een prestatie van (een der) Partijen 
te vorderen of op andere wijze jegens (een van) hen een beroep op de Overeenkomst te 
doen. 

Toepasselijk recht
Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te Nijmegen op 19 februari 
2009

4.3

Artikel 5

Nedvim Garantiefonds N.V.
Datum: 19 februari 2009

Datinilare Holding N.V.
Datum: 19 februari 2009
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InschrijfformulierBijlage 7

1  Naam                                                                                                                              

Voornamen voluit                                                                                                            

Straatnaam                                                                                                                        

Woonplaats                                                                                                                     

Geboortedatum                                                                                                                     

Identiteitsbewijs nr.                                                                                                           

BSN-nummer                                                                                                                     

Burgerlijke staat      ■  alleenstaand    ■  samenwonend   ■  gehuwd
E-mail adres                                      @                                                                                   

Geslacht    ■  Man        ■  Vrouw
Huisnummer                                                                                      

Postcode                                                                                      

Geboorteplaats                                                                                     

Soort 1) ■  Paspoort   ■  ID-kaart

Tel. nummer                                                                                      

1) Kopie geldig identiteisbewijs meesturen (i.g.v. een bedrijf: kopie recent uittreksel KvK en identiteisbewijs tekeningsbevoegde bestuurders)

Vaste rente herbeleggen    ■  Ja    ■  Nee
Winstdelende rente uit de Directe Vastgoedexploitatie herbeleggen ■  Ja    ■  Nee
Winstdelende rente uit de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed herbeleggen    ■  Ja    ■  Nee

Bankrekening inschrijver(s)   
Nummer bankrekening voor uitkeringen en/of incasso                                               
Tenaamstelling bankrekening                                               
Naam bank : Vestigingsplaats                                                
Bijstorten  €                     per maand/kwartaal/jaar* (min. € 1.200,- op jaarbasis)
Onttrekken  €                     per maand/kwartaal/jaar* (min. € 1.200,- op jaarbasis)
Automatische overboeking/incasso*   ■  Ja     ■  Nee  * Doorhalen wat niet van toepassing is.
De inschrijver(s) schrijft (schrijven) hierdoor in, onder de voorwaarden van het prospectus d.d. 25 mei 2009, op Nedvim 5% 
winstdelende obligaties uit te geven door NEDVIM te Nijmegen voor een te storten bedrag \(inclusief 5% inschrijvingsprovisie 
en opgelopen rente) van
€                                                  (eerste storting minimaal € 6.000,-).

Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaart (verklaren) de inschrijver(s) kennis te hebben genomen van het 
Prospectus en zich te onderwerpen aan de Obligatievoorwaarden die daar in zijn opgenomen.

De inschrijver(s) kan (kunnen) het verschuldigde bedrag (onder vermelding van naam en BSN-nummer) overmaken op 
rekeningnummer 14.76.27.176, ten name van NEDVIM.
Indien de inschrijver(s) hierboven gekozen heeft (hebben) voor (automatische) incasso machtigt (machtigen) de inschrijver(s) 
hierbij NEDVIM om bovenstaand bedrag/bovenstaande bedragen van door inschrijver(s) opgegeven bankrekening af te 
schrijven.

■   De inschrijver(s) wil(len) graag per e-mail nieuwsbrieven ontvangen van NEDVIM

Getekend te                                                                                           d.d.                                                   
Handtekening(en) inschrijver(s)

Naam intermediair                                                    Nummer intermediair                                                  

2  Naam                                                                                                                            

Voornamen voluit                                                                                                           

Straatnaam                                                                                                                      

Woonplaats                                                                                                                    

Geboortedatum                                                                                                                   

Identiteitsbewijs nr.                                                                                                         

BSN-nummer                                                                                                                   

Burgerlijke staat      ■  alleenstaand    ■  samenwonend   ■  gehuwd
E-mail adres                                      @                                                                                   

inschrijver(s)

Geslacht    ■  Man        ■  Vrouw
Huisnummer                                                                                      

Postcode                                                                                      

Geboorteplaats                                                                                      

Soort 1) ■  Paspoort   ■  ID-kaart

Tel. nummer:                                                                                      
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Overige bijlagenBijlage 8

Documenten behorend tot het Prospectus
De onderstaande bijlagen zijn door verwijzing in het Prospectus opgenomen en worden 
geacht deel uit te maken van het Prospectus. De bijlagen kunnen tijdens de geldigheidsduur 
van het Prospectus langs elektronische weg vrijelijk worden ingezien en worden gedownload 
vanaf www.nedvim.nl: 

Oprichtingsakte NEDVIM
Oprichtingsakte Nedvim Beleggingen N.V.
Oprichtingsakte Nedvim Garantiefonds N.V.

Uittreksel Kamer van Koophandel NEDVIM
Uittreksel Kamer van Koophandel Nedvim Beleggingen N.V.
Uittreksel Kamer van Koophandel Nedvim Garantiefonds N.V.
 
Brief van De Nederlandsche Bank inzake het verlenen van de ontheffing van het verbod 
bedoeld in artikel 3:5 lid 1 Wft 

Gedragscode NEDVIM

Klachtenprocedure

Waardeverklaring vastgoed

Rapportage van de beoordeling door de STV

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■


