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DISCLAIMER
Potentiële beleggers worden er uitdrukkelijk op gewezen dat deze brochure niet volledig is en niet alle informatie bevat die van 
belang is om een afgewogen oordeel over het aanbod te vormen. Aan hen wordt nadrukkelijk geadviseerd om het Prospectus en 
de stukken die van tijd tot tijd geacht worden hiervan deel uit te maken zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de volledige 
inhoud. Iedere beslissing omtrent het aanbod dient te zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Prospectus. 
In geval van interpretatieverschillen tussen de tekst van deze brochure en het Prospectus prevaleert de tekst in het Prospectus. 

De volgende documenten die gelijktijdig met het Prospectus openbaar gemaakt zijn, worden geacht te zijn opgenomen in en deel 
uit te maken van het Prospectus:

• Akte van oprichting, huidige statuten en uittreksel Kamer van Koophandel en Fabrieken van de Beheerder;
• Akte van oprichting (tevens inhoudende statuten) en uittreksel Kamer van Koophandel en Fabrieken van de Bewaarder;
• Taxatierapport;
• Vergunning van de Beheerder;
•  Curriculum Vitae van:
 - de bestuurders van Homburg Participaties;
 - de bestuurders van Homburg Trust Services;
 - de bestuurders van Stichting Deelneming De President.
• Financiële bijsluiter;
• Fondsvoorwaarden.

Exemplaren van deze documenten, alsmede het Prospectus zijn kosteloos verkrijgbaar via de website www.homburg.nl of ten 
kantore van Homburg Participaties, zoals hieronder vermeld:

Homburg Participaties B.V., Prinsestraat 3, 7513 AM Enschede, Tel: 0800-6667778, Fax: 053-4346829, info@homburg.nl

Potentiële Deelnemers in Homburg De President worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële risico’s zijn 
verbonden. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag 
erom en lees hem voordat u het product koopt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten 
bieden geen garantie voor de toekomst. Dit product bevat kosten en risico’s, raadpleeg hiervoor het Prospectus.
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jaarlijks IRR rendement van 10% heeft ontvangen. In dat geval 
zal het meerdere voor 70% toekomen aan de Deelnemers 
en voor 30% aan de Beheerder.

Dividendbeleid
De Beheerder is voornemens, na verkregen goedkeuring 
van de Bewaarder, binnen 15 werkdagen na afloop van elk 
kwartaal (en voor de eerste keer binnen 15 werkdagen na 
31 maart 2010), de netto-opbrengst namens de Bewaarder 
uit te keren aan de Deelnemers. Uitkeringen geschieden aan 
de Deelnemers naar rato van het aantal Participaties.

Looptijd
De beoogde looptijd van het Fonds is 7 jaar. Na deze 7 jaar 
is het de intentie om het gebouw te verkopen. De looptijd 
van het Fonds kan verlengd worden, mede afhankelijk van de 
marktomstandigheden.

Structuur
Het Fonds is een beleggingsinstelling en heeft de vorm 
van een fonds voor gemene rekening. Het Fonds is een 
contractuele regeling tussen Homburg Participaties 
(de “Beheerder”) in haar hoedanigheid als beheerder,  
de Stichting Homburg De President, een stichting naar 
Nederlands recht opgericht met als enig doel op te treden 
als bewaarder van het Fonds (de “Bewaarder”), en elk van de 
beleggers die deelnemen in het Fonds (de “Deelnemers”). 
Het Fonds is dus geen rechtspersoon onder de Nederlandse 
wet, maar een contractuele regeling waarvan de inhoud 
bepaald wordt door de voorwaarden van beheer en bewaring 
van het Fonds (de “Fondsvoorwaarden”), zoals opgenomen 
in Bijlage 1 bij het Prospectus.

Het Fonds is opgezet in de vorm van een besloten fonds 
voor gemene rekening, zodanig gestructureerd dat het Fonds 
fiscaal transparant wordt geacht waardoor het niet zelfstandig 
belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. 

Het Fonds zal maximaal 1.421 Participaties uitgeven van 
€ 5.000 elk. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de 
betreffende Participaties in het Fonds. Participaties luiden 
uitsluitend op naam. Er worden geen participatiebewijzen 
uitgegeven. Alle Participaties vertegenwoordigen een zelfde 
belang in de netto vermogenswaarde van het Fonds en 
hebben dezelfde rechten.

De Bewaarder heeft ten doel het optreden als bewaarder 
in de zin van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) 
ten behoeve van het Fonds, alsmede het verrichten van 
alles wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, een en ander met inachtneming van de 
Fondsvoorwaarden. 

Beleggingsdoelstelling
Beleggers wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen 
in Homburg De President (“Fonds”). Het Fonds heeft als 
doelstelling het behalen van rendement door middel van 
het rechtstreeks of middellijk verkrijgen, (actief) beheren 
en vervreemden van het object gelegen aan de Jacobus 
Spijkerdreef 20-24 te Hoofddorp (het “Object”). Het betreft 
een op 30 juni 2009 opgeleverde bedrijfsruimte met kantoor- 
en showroomruimte van bijna 10.000 m².

Het Object is verhuurd aan Scotch & Soda B.V., een 
internationaal succesvol Nederlands modemerk. Scotch & 
Soda zal het gebouw gebruiken als haar hoofdkantoor en 
distributiecentrum. De huurovereenkomst is aangegaan voor 
de duur van 12,5 jaar ingaande op 1 juli 2009 en lopende tot 
en met 31 december 2021. De aanvangshuur is vastgesteld 
op € 936.542,50 per jaar en zal door de huurder per kwartaal 
worden voldaan. De huurprijs is geïndexeerd.

Investering
De totale investering van het Fonds bedraagt € 12.705.000 
(inclusief kosten). Het benodigde eigen vermogen van  
€ 7.105.000 zal door de Deelnemers worden verschaft. 
Het restant van € 5.600.000 wordt aangetrokken door een 
bankfinanciering met hypothecaire zekerheid.

Geprognosticeerd rendement
Het geprognosticeerde Totaal rendement vóór belastingen 
over het ingelegde eigen vermogen bedraagt 11,60% 
enkelvoudig op jaarbasis. Het geprognosticeerde Totaal 
rendement per jaar is opgebouwd uit: (I) een verwacht 
exploitatierendement van 8,08% (Direct rendement), en 
(II) een verwacht verkoopresultaat van 3,52% (Indirect 
rendement). 

De zogenaamde Internal Rate of Return (IRR), oftewel 
de interne rentevoet, is het rendement waarbij de 
oorspronkelijke investering gelijk is aan de contante waarde 
van de inkomsten en uitgaven. De IRR is een uitdrukking voor 
het rendement dat de Deelnemer maakt op zijn investering 
waarbij rekening wordt gehouden met het tijdstip waarop 
uitgaven en inkomsten plaatsvinden. Het Fonds streeft voor 
de Deelnemers een IRR na van 10,54% per jaar. De IRR voor 
de Deelnemer is berekend zonder rekening te houden met 
3% emissiekosten die door de Deelnemer is vergoed aan 
Homburg Participaties.

Om een zo groot mogelijke betrokkenheid bij een goed 
resultaat te bewerkstelligen deelt de Beheerder mee in het 
exploitatie- en verkoopresultaat. Dit is echter alleen het 
geval indien de Deelnemers na verkoop van het gebouw ten 
minste de initiële inleg van de Participaties en een gemiddeld 

SAMENVATTING
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Toezichthouder
Het Fonds is een beleggingsinstelling in de zin van de Wft. 
De Stichting Autoriteit Financiële Markten (de “AFM”) heeft 
aan Homburg Participaties een vergunning verleend voor het 
beheren van beleggingsinstellingen op grond van artikel 2:65 
Wft.

Daarnaast beschikt Homburg Participaties over een vergunning 
voor het verlenen van de volgende beleggingsdiensten: 
 
•  Optreden als commissionair (art. 1:1 Wft verlenen van een 

beleggingsdienst sub b);
•  Begeleiden en plaatsen van emissies (art. 1:1 Wft verlenen 

van een beleggingsdienst sub e). 

In het kader van deze vergunning zijn de heren drs. J.R. Stolle,  
S. Haas en ir. H.H. Scholte op betrouwbaarheid en 
deskundigheid getoetst in hun hoedanigheid van statutaire 
bestuurders van Homburg Participaties. 

Stichting Transparantie Vastgoedfondsen
De informatie verstrekt in het Prospectus is door de Stichting 
Transparantie Vastgoedfondsen (de “STV”) getoetst op 
toepassing van de STV Standaarden. De rapportage van de 
uitkomst van deze toetsing door de STV is opgenomen in 
bijlage 3 van deze brochure en in bijlage 6 van het Prospectus 
en kunt u ook lezen in het register van de STV, via haar 
website www.stichtingtransparantievastgoedfondsen.nl. 

De STV wil een concrete bijdrage leveren aan de 
zelfregulering van beleggingsproposities die door niet-
beursgenoteerde beleggingsfondsen in onroerend goed, aan 
particuliere beleggers worden aangeboden. De STV wil de 
professionaliteit, de transparantie en het vertrouwen in de 
markt van beleggingen in deze fondsen vergroten. Hiertoe 
ontwikkelt en onderhoudt zij een gedragscode en standaarden 
voor informatieverstrekking over een beleggingspropositie. 
Fondsaanbieders, zoals Homburg Participaties, die  
aan gesloten zijn bij de STV laten de toepassing van deze 
standaarden in hun prospectus beoordelen door de STV.

Risico’s
Beleggen in het Fonds brengt bepaalde risico’s met zich mee. 
De risicofactoren omvatten onder andere economische, 
regelgevende, financiële, fiscale, en politieke ontwikkelingen 
die de investering ongunstig kunnen beïnvloeden. Voor een 
nadere beschrijving van de risico’s verwijzen wij uitdrukkelijk 
naar het Prospectus en het hoofdstuk “Risicofactoren”.

Enschede, 30 oktober 2009

Homburg Participaties B.V.
Prinsestraat 3
7513 AM Enschede
Tel 0800-6667778
Fax 053-4346829

De Bewaarder zal de fondsactiva en de fondspassiva verkrijgen 
en houden ten titel van beheer en bewaring voor rekening en 
risico van de Deelnemers. Daarnaast is de Bewaarder belast 
met de administratie van het Fonds en houdt zij tevens een 
register bij waarin de namen, adressen, datum van verkrijging 
en alle overige informatie van alle Deelnemers die door de 
Beheerder noodzakelijk wordt geacht worden vastgelegd. 
Het register vormt sluitend bewijs jegens de Deelnemers van 
het aantal door hen gehouden Participaties.

Kosten 
Alle kosten verbandhoudende met de onderhavige emissie, 
alsmede de jaarlijkse terugkerende kosten worden behandeld 
in hoofdstuk “Kosten en vergoedingen”.

Deelname
Deelnemen in Homburg De President kan met minimaal 2 
Participaties van € 5.000, te vermeerderen met 3% emissie-
kosten. Inschrijving is mogelijk vanaf 14 november 2009.

Zodra het totaal van 1.421 Participaties is geplaatst sluit 
de emissie. De inschrijvingsperiode eindigt uiterlijk op 31 
december 2009. Aanvragen voor inschrijving op Participaties 
moeten uiterlijk op 28 december 2009 om 17:00 uur 
met behulp van het inschrijfformulier tezamen met het 
verschuldigde inschrijvingsbedrag zijn ontvangen. 

Indien de emissie niet geheel wordt voltekend, is de  
Beheerder tot 31 december 2009 bevoegd om de emissie in 
het geheel niet door te laten gaan onverminderd het recht  
om het aanbod op ieder moment tijdens de inschrijvings-
periode te annuleren. Reeds geïncasseerde gelden zullen 
in dat geval zonder rente worden terugbetaald. Nadat 
de benodigde documentatie is ontvangen, ontvangt de 
Deelnemer een ontvangstbevestiging. Een Deelnemer dient 
binnen 7 dagen nadat hij een ontvangst bevestiging heeft 
ontvangen, de gelden te voldoen.

Zodra de emissie is gesloten wordt de Deelnemer in kennis 
gesteld van het opgehaalde bedrag alsmede van het aantal 
Participaties dat aan de Deelnemer is of wordt uitgegeven. 
Participaties worden uitgegeven door middel van registratie 
in het register. Het register vormt definitief bewijs jegens de 
Deelnemer van het aantal gehouden Participaties. Ten blijke 
van inschrijving ontvangt iedere Deelnemer een uittreksel uit 
het register met betrekking tot zijn inschrijving. 

De Homburg groep
De Beheerder maakt deel uit van de Homburg groep, 
een groep internationale, vastgoed georiënteerde onder-
nemingen met kantoren in Canada, de Verenigde Staten en 
Europa. De onderneming is actief in vastgoedbeleggingen, 
vastgoedontwikkelingen en financiële dienstverlening. 



7

Marktrisico
De waardeontwikkeling van het Object is mede afhankelijk 
van de waardeschommelingen van vastgoed. Ook kunnen 
veranderingen in de algemene economische ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld op het gebied van rente en inflatie, invloed 
hebben op de waarde van vastgoed. Een waardedaling van 
het vastgoed heeft een negatief effect op het rendement van 
het Fonds.

Overdrachtsbelastingrisico
Bij de te realiseren verkoop na het einde van de looptijd 
van het Fonds wordt uitgegaan van een zogenaamde 
“structuurtransactie” in plaats van een “stenentransactie”. 
Als gevolg van deze structuur wordt bij de berekening van 
het te verwachten rendement verondersteld dat over deze 
verkoop geen 6% overdrachtsbelasting verschuldigd zal zijn. 
Dit 6% overdrachtsbelasting risico wordt in de berekeningen 
van het rendement verondersteld gelijk te worden gedeeld 
door het Fonds en de uiteindelijke koper. Mocht bij verkoop 
toch overdrachtsbelasting verschuldigd zijn, dan heeft dit 
een negatief effect van 0,6% per jaar op het te verwachten 
rendement.

Renterisico
De aankoop van het Object is voor een belangrijk deel met 
vreemd vermogen gefinancierd met een looptijd van 10 jaar 
met een rentevaste periode van vijf jaar. Deze financiering 
geeft een hefboom voor het rendement, maar impliceert 
ook een risico dat betalingsverplichtingen van het Fonds niet 
kunnen worden nagekomen. De financieringskosten zijn in de 
rendementsprognoses een belangrijke factor. Een verlaging 
of verhoging van het rentetarief van de financiering zal een 
belangrijke invloed hebben op het te behalen rendement. 
Daarnaast kan de renteontwikkeling van invloed zijn op de 
waardeontwikkeling van het Object. Een stijgende rente kan 
het rendement van het Fonds negatief beïnvloeden.

Concentratierisico
Het Fonds belegt uitsluitend in vastgoed. Dit leidt ertoe dat 
het Fonds met name gevoelig is voor ontwikkelingen in de 
vastgoedsector. Het Fonds belegt daarbij in een enkel object 
en kent geen spreiding over verschillende objecten. Het 
Fonds is hierdoor afhankelijk van de opbrengsten die uit dit 
object worden gerealiseerd. Daarnaast kent het Object één 
huurder die de huurinkomsten voldoet. Zie voor dit huurder 
concentratierisico verder “verhuurrisico”. 

Inflatierisico
De huurinkomsten zijn vanwege inflatie gekoppeld aan 
de consumentenprijsindex. In het exploitatierendement 
is uitgegaan van een te verwachten inflatiepercentage 
van 2% per jaar. Een lagere inflatie heeft tot gevolg dat de 
huurinkomsten en de kosten lager zullen uitvallen en dit kan 

Algemeen
De onderstaande risico’s dienen, naast de overige informatie 
in deze brochure en het Prospectus, in overweging genomen 
te worden bij het beoordelen van een belegging in Homburg 
De President. Deze risico’s kunnen in meer of mindere 
mate invloed hebben op de waarde en het resultaat van 
deelneming in het Fonds. In het slechtste scenario zouden 
(gecombineerde) risico’s zelfs kunnen leiden tot een geheel 
of gedeeltelijk verlies van de initiële inleg van de Deelnemer. 

De belegging is in het bijzonder gericht op de Nederlandse 
particuliere belegger met een zekere vermogensbuffer. 
Wij adviseren Deelnemers om overleg te voeren met hun 
adviseur om te bezien of het profiel van de belegging past 
bij het persoonlijk risicoprofiel en het doel waarvoor wordt 
belegd. De persoonlijke fiscale situatie van een Deelnemer 
wordt bepaald door vele factoren en kan derhalve afwijken 
van hetgeen in deze brochure of in het Prospectus is vermeld. 
Daarom wordt advisering door de eigen belastingadviseur 
over de fiscale effecten van deelname in het Fonds eveneens 
aanbevolen.

De toekomstgerichte risico’s en prognoses zijn door het Fonds 
met de huidige kennis opgesteld aan de hand van de meest 
recente gegevens en omstandigheden en hebben betrekking 
op gebeurtenissen die afhankelijk zijn van omstandigheden 
die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. Bij de 
verhuur van vastgoed en in de vastgoedmarkt in het algemeen 
kunnen zich echter onvoorziene situaties voordoen waardoor 
de werkelijke risico’s wezenlijk kunnen afwijken van de hierna 
beschreven risico’s.

Potentiële beleggers dienen dit hoofdstuk “Risicofactoren” 
en de overige informatie in het Prospectus, waaronder 
de financiële bijsluiter, grondig te bestuderen alvorens te 
besluiten in het Fonds te beleggen. 

Rendementsrisico
Het risico bestaat dat het verwachte rendement op de 
belegging zich niet heeft gerealiseerd op het moment dat 
het Object wordt verkocht. Het rendement van het Fonds 
is afhankelijk van een veelheid van factoren waarvan de 
belangrijkste hierna zijn beschreven.

Kredietcrisis
Het economisch klimaat is een van de belangrijkste 
risicofactoren voor een belegging in vastgoed. Het is niet te 
voorspellen hoe lang de huidige financiële crisis zal duren 
en wat de invloed hiervan in de toekomst zal zijn en welke 
gevolgen dit kan hebben op de belegging in het Fonds.

RISICOFACTOREN
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rendement negatief beïnvloeden. Schade door uitzonderlijke 
gebeurtenissen zoals natuurrampen, oorlogen, terreur etc. is 
niet verzekerd en komt voor rekening en risico van het Fonds. 
Dit kan leiden tot dusdanige extra kosten dat de initiële inleg 
van de Deelnemer geheel of gedeeltelijk niet kan worden 
terugbetaald.

Verhandelbaarheid
Homburg Participaties onderhoudt geen (onderhandse) 
markt in de Participaties. Participaties kunnen niet worden 
overgedragen anders dan aan het Fonds. Indien een 
Deelnemer heeft aangegeven dat hij zijn Participaties geheel of 
gedeeltelijk wil laten inkopen door het Fonds, zal deze inkoop 
uitsluitend kunnen plaatsvinden overeenkomstig artikel 10 van 
de Fondsvoorwaarden en uitsluitend na toestemming van de 
Beheerder. De beperkte verhandelbaarheid van Participaties 
kan tot gevolg hebben dat Deelnemers gebonden zijn 
aan de gehele looptijd van het Fonds. Deelnemers dienen 
deelname in het Fonds als een lange termijn investering te 
beschouwen.

Risico terugbetaling uitgekeerde rendementen
Op basis van de Fondsvoorwaarden (art. 15.3) zijn de 
Deelnemers verplicht eerder ontvangen uitkeringen 
deels of geheel terug te betalen aan het Fonds, indien en 
voor zover het Fonds deze bedragen nodig heeft om aan 
vrijwaringverplichtingen of andere verplichtingen ingevolge 
de Fondsvoorwaarden te voldoen, wanneer de Beheerder 
dit eist.

Bewaarder 
Vermogensbestanddelen van het Fonds kunnen verloren gaan 
ten gevolge van insolventie, onachtzaamheid of frauduleus 
gedrag van de Bewaarder.

Wet- en regelgeving
Het Fonds is onderworpen aan juridische en fiscale wetgeving. 
Het risico bestaat dat gedurende de looptijd van het Fonds 
wijzigingen optreden in de toepasselijke wet- en regelgeving. 
Deze wijzigingen kunnen een negatief effect hebben op het 
rendement. 

Milieurisico
Het betreft een nieuwbouw object welke op een door 
de gemeente Haarlemmermeer uitgegeven stuk grond is 
gesitueerd. Mocht blijken dat er toch sprake is van enige 
vorm van milieuverontreiniging, dan kan dit een negatief effect 
hebben op de waarde van de belegging. Door wijzigingen in 
wet- en regelgeving kunnen milieueisen worden aangescherpt. 
Verwezenlijking van milieurisico’s kan tot extra kosten en/of 
(sterke) waardedaling van het vastgoed leiden en daarmee 
een negatief effect hebben op het rendement.
 

het geprognosticeerde rendement negatief beïnvloeden. De 
hoogte van de prijsinflatie heeft gevolgen voor de mate van 
waardevastheid van de belegging in het Fonds. Het risico 
bestaat dat in een bepaald jaar de inflatie hoger is dan het 
rendement van de belegging. Daarnaast heeft de uiteindelijke 
hoogte van de inflatie invloed op de waarde van de initiële 
inleg die aan het einde van de looptijd wordt uitgekeerd.

Financieringsrisico
Het Object is door het Fonds met een hypothecaire lening 
gefinancierd. Het financieringsrisico wordt gelopen door 
het Fonds en de Bewaarder. Worden de financieringsvoor-
waarden niet nagekomen, dan kan de lening vervroegd 
worden opgeëist en kunnen de zekerheden door de bank 
worden uitgewonnen. Als de hypothecaire lening van de 
Bewaarder vervroegd opeisbaar wordt, heeft dit direct 
gevolgen voor het Fonds. Hierdoor kunnen er onvoldoende 
middelen resteren om de initiële inleg van de Deelnemers 
geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

Looptijd- en verkooprisico
Het is mogelijk dat aan het eind van de beoogde looptijd er 
geen koper is voor het Object. Dit heeft een negatief effect 
op het rendement. Tevens is het mogelijk dat de beoogde 
verkoopopbrengst niet gerealiseerd wordt waardoor het 
rendement lager zal uitvallen en het Fonds niet na 7 jaar kan 
worden geliquideerd. Een lagere verkoopopbrengst zal in het 
uiterste geval leiden tot een geheel of gedeeltelijk verlies van 
de initiële inleg van de Deelnemers.

Verhuurrisico
Betalingsproblemen van de huurder kunnen ertoe leiden dat 
het rendement negatief wordt beïnvloed. Ingeval van niet-
nakoming van de betalingsverplichtingen door de huurder 
kan de huurovereenkomst namens het Fonds worden 
ontbonden. Dit kan leiden tot leegstand. Indien het Object 
opnieuw wordt verhuurd tegen een lagere huurprijs, zal dit 
eveneens een negatief effect hebben op het rendement.

Onderhoudsrisico
Het Object is recent opgeleverd. Dit betekent dat gedurende 
de looptijd van het Fonds er geen bijzondere onderhouds-
kosten zijn geprognosticeerd. In de exploitatiebegroting is 
rekening gehouden met 5,0% jaarlijkse onderhoudskosten. 
Indien onverhoopt bijzonder onderhoud nodig mocht blijken 
te zijn, zal dit een negatief effect hebben op het rendement.

Kostenrisico
In de rendementsberekeningen zijn bepaalde aannames 
gemaakt ten aanzien van de (exploitatie)kosten. Indien de 
werkelijke kosten hoger uitvallen wordt het rendement 
hierdoor negatief beïnvloed.

Verzekeringsrisico
Voor het Object is een opstalverzekering afgesloten om 
gebruikelijke risico’s, zoals brand- en waterschade, af te 
dekken. Bij dergelijke schade zal het eigen risico onvoorziene 
kosten voor het Fonds met zich meebrengen. Dit zal het 
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Object
Het gebouw gelegen op het nieuw ontwikkelde 
bedrijventerrein De President’ aan de Jacobus Spijkerdreef 
20-24 te Hoofddorp. 

Participaties
Een evenredig deel van een Deelnemer in de netto 
vermogenswaarde van het Fonds, zoals vastgesteld 
overeenkomstig de Fondsvoorwaarden.

Prospectus 
Het Prospectus inclusief alle Bijlagen.

Bruto aanvangsrendement (BAR)
Bruto huurinkomsten van het eerste exploitatiejaar (op 
jaarbasis) van het Object in verhouding tot de koopprijs 
van het Object, vermeerderd met de kosten koper van het 
Object.

Bewaarder / Stichting Homburg De President
Stichting Homburg De President is een stichting naar 
Nederlands recht, statutair gevestigd en kantoorhoudend 
aan de Beckeringhstraat 36, 3762 EX te Soest. Stichting 
Homburg De President is opgericht op 30 oktober 2009 
en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eem- en Flevoland 
onder nummer 32161000.

Stichting Deelneming De President
De Stichting Deelneming De President is enig aandeelhouder 
van Homburg De President B.V. Stichting Deelneming De 
President zal worden opgericht vóór 14 november 2009 en 
worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken van Gooi-, Eem- en Flevoland. 
Het bestuur van Stichting Deelneming De President 
wordt gevormd door de heer L. Albers en de heer E. A. 
Schoonderwoerd. 

Homburg De President B.V.
Homburg De President B.V., met statutaire zetel en 
kantoorhoudende te Soest zal voor 14 november 2009 
worden opgericht en worden ingeschreven in het Handels-
register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Gooi-, Eem- en Flevoland. Het bestuur van Homburg De 
President B.V. wordt gevormd door Homburg Trust Services 
B.V. Homburg De President B.V. is de erfpachter van het 
Object en treedt in die hoedanigheid op als verhuurder 
van het pand. Stichting Deelneming De President is enig 
aandeelhouder van Homburg De President B.V.

Wft
Wet op het financieel toezicht, zoals van tijd tot tijd 
gewijzigd.

In deze brochure hebben de met een hoofdletter aangeduide 
begrippen, die niet elders in deze brochure zijn gedefinieerd 
de betekenis zoals hieraan toegekend in dit hoofdstuk 
“Definities”. 

AFM 
De Stichting Autoriteit Financiële Markten. 

Algemene Vergadering van Deelnemers
De jaarlijkse algemene vergadering van Deelnemers in 
Homburg De President.

Deelnemer
Een persoon of entiteit die rechtstreeks deelneemt in het 
Fonds overeenkomstig diens inschrijvingsformulier.

Fonds
Het besloten fonds voor gemene rekening, genaamd 
Homburg De President.

Fondsvoorwaarden
De voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds, 
zoals opgenomen in Bijlage 1 bij het Prospectus zoals van tijd 
tot tijd aangepast.

Homburg Participaties B.V. / de Beheerder 
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
naar Nederlands recht: Homburg Participaties B.V. statutaire 
zetel te Soest en kantoorhoudende aan de Prinsestraat 
3, 7513 AM te Enschede. Homburg Participaties is voor 
onbepaalde tijd opgericht op 4 juni 1999 en ingeschreven 
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 
08082007. 

Homburg Real Estate Management B.V.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
naar Nederlands recht: Homburg Real Estate Management 
B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudend aan de 
Beckeringhstraat 36, 3762 EX te Soest. Homburg Real Estate 
Management is voor onbepaalde tijd opgericht op 15 mei 
1991 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eem- en 
Flevoland onder nummer 27134417. 

Internal Rate of Return (IRR)
De Internal Rate of Return, oftewel de interne rentevoet, is 
het rendement waarbij de oorspronkelijke investering gelijk 
is aan de contante waarde van de inkomsten en uitgaven. 
De IRR is een uitdrukking voor het rendement dat een 
Deelnemer maakt op zijn investering waarbij rekening wordt 
gehouden met het tijdstip waarop uitgaven en inkomsten 
plaatsvinden.

DEFINITIES
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Verdeling verkoopresultaat en winstdeling Beheerder
De Beheerder deelt mee in het exploitatie- en 
verkoopresultaat. Dit is echter alleen het geval indien elke 
Deelnemer na verkoop van het gebouw ten minste de 
initiële inleg van de Participaties en een gemiddeld jaarlijks 
IRR rendement van 10% heeft ontvangen. In dat geval zal het 
meerdere voor 70% toekomen aan de Deelnemers en voor 
30% aan de Beheerder.

Waarderingsgrondslagen en - methoden
In het kader van transparantie en vergelijkbaarheid met andere 
vastgoedfondsen zal de verslaggeving van de betrokken 
juridische entiteiten opgesteld worden in overeenstemming 
met de “International Financial Reporting Standards” (IFRS).

Liquiditeitsreserve
Het liquiditeitssaldo dat wordt aangehouden voor onvoorziene 
uitgaven, dan wel tegenvallers in de ontvangsten.

Overig
Zie voor de omschrijving van de begrippen beheer,  
property management en asset management het hoofdstuk 
‘’Relevante verbonden partijen’’.
 

Direct rendement 
De contante uitkering aan een Deelnemer in enig jaar uit het 
exploitatieresultaat, gedeeld door de inleg van de Deelnemer, 
op jaarbasis berekend en uitgedrukt in een percentage (deze 
maatstaf houdt geen rekening met de tijdswaarde van geld. 
De IRR doet dit wel).

Indirect rendement 
De contante uitkering aan de belegger uit het netto 
verkoopresultaat van de exit (verkoop) van de vastgoed-
object(en) (of delen daarvan), gedeeld door de inleg van 
de belegger, op jaarbasis berekend en uitgedrukt in een 
percentage. (Deze maatstaf houdt geen rekening met de 
tijdswaarde van het geld. De IRR doet dit wel).

Totaal rendement
Direct en Indirect rendement tezamen.

Preferent Rendement
10% IRR rendement per jaar naar evenredigheid van de 
door de Deelnemer gehouden Participaties en uitgaande 
van hun respectievelijke inleg en de tijdspanne tussen de 
datum waarop de inleg heeft plaatsgevonden en de datum 
van uitbetaling, dat ten minste aan de Deelnemer dient te 
worden uitgekeerd alvorens Homburg Participaties B.V. 
aanspraak kan maken op eventuele winstdeling van 30% over 
het meerdere uit het verkoopresultaat.

Total Expense Ratio
Verhoudingsgetal waarin de gemiddelde totale (exploitatie- 
en fondskosten) kosten (exclusief rentekosten) van het fonds 
gedeeld worden door de (gemiddelde) intrinsieke waarde 
(beiden) berekend over de looptijd van het fonds , uitgedrukt 
in een percentage. De Total Expense Ratio geeft informatie 
over de kostenstructuur van het fonds.

Exploitatieresultaat
De som van het totaal van de inkomsten minus het totaal van 
de exploitatiekosten en fondskosten, na belastingen en voor 
aflossingen op lening(en). Afhankelijk van de fiscale structuur 
wordt de belastingdruk van het fonds verwerkt. De mogelijke 
fiscale druk bij een Deelnemer wordt niet verwerkt.

Gevoeligheidsanalyse
Analyse van het effect van de positieve (optimistisch) en 
negatieve (defensief) afwijkingen in de aannames die gebruikt 
zijn in de financiële prognoses (realistisch) waarover het Direct 
en het Indirect rendement is berekend in het Prospectus. 
De analyse verschaft inzicht in de invloed van aannames op 
de risico factoren zoals toegelicht in de risico paragraaf van 
het Prospectus. Uit het defensieve scenario blijkt wanneer 
de Deelnemer zijn/haar inleg kan verliezen, waarmee tevens 
aangegeven wordt wanneer dit scenario zich kan voordoen.
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meters verhuurd in Hoofddorp. Enkele omvangrijke 
transacties waren die van NEC Logistics, Bananas, DSV 
Solutions en Triple Trans Port. 

Grote bedrijventerreinen in Hoofddorp zijn De President, 
Graan voor Visch, Hoofddorp Noord en De Hoek. De 
huurprijzen in dit gebied bevinden zich aan de bovenkant 
van de markt. Sterker nog, de hoogste huurprijzen van 
Nederland worden momenteel gerealiseerd in de gemeente 
Haarlemmermeer. Voor logistieke ruimte nabij de luchthaven 
Schiphol werden zelfs huurprijzen van boven de € 100 per 
m² gerealiseerd.

Hoofddorp telde in 2008 een bedrijfsruimtevoorraad van 
430.000 m². Een groot deel van de bedrijfsruimtevoorraad in 
Hoofddorp is ouder dan 15 jaar ; slechts 3% van de voorraad 
is jonger dan 5 jaar. Door de nieuwbouwontwikkelingen in 
Hoofddorp zal het aandeel van jonge voorraad uiteindelijk 
toenemen. Wanneer gekeken wordt naar de voorraad 
bedrijfsruimte per grootteklasse, dan blijkt dat het merendeel 
van de voorraad valt in de grootteklasse tussen de 500 en 
5.000 m².

VOORUITZICHTEN 3

Naar verwachting zal de markt op zijn vroegst in 2010 
weer tekenen van herstel laten zien. De ruimte voor 
stijging van huurprijzen is echter beperkt. De komende 
jaren wordt ten hoogste een stabilisatie van de huurprijzen 
voor bedrijfsruimte verwacht. Bij economisch herstel zal de 
vraag naar bedrijfsruimte naar verwachting ook weer snel 
toenemen.
 

LANDELIJKE MARKT 1

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt is nog altijd zeer ruim. 
Wel is er een tekort aan moderne logistieke bedrijfsruimte 
op goede locaties. Nederland heeft van oudsher een sterke 
positie als toegangspoort naar Europa en de groei van 
transportstromen heeft de laatste jaren vooral tot meer 
vraag naar distributiecentra geleid.

Voor moderne logistieke distributiecentra met langjarige 
huurcontracten worden nog steeds aanvangs rendementen 
van onder de 8% gerealiseerd. Dit is echter wel ruim hoger 
dan de aanvangsrendementen van net onder de 7% die in 
2007 werden gerealiseerd.

Door de sterke vraag naar moderne bedrijfscomplexen is 
in de afgelopen jaren een aantal ontwikkelende beleggers 
gestart met de bouw van grootschalige bedrijfsruimten. 
Omdat deze ruimten ook relatief snel worden verhuurd, is 
het aandeel van nieuwbouw in het aanbod nog altijd zeer 
klein. Het huidige aanbod bestaat voor een groot deel 
uit grootschalige en verouderde gebouwen, die moeilijk 
verhuurbaar of verkoopbaar blijken.

HAARLEMMERMEER 2

In de gemeente Haarlemmermeer was aan het einde van het 
derde kwartaal van 2008 een aanbod van zo’n 227.000 m² 
bedrijfsruimte. In Hoofddorp bedroeg het bedrijfsruimte-
aanbod aan het einde van het derde kwartaal van 2008 zo’n 
78.000 m². In de gemeente Haarlemmermeer is tot en met 
het derde kwartaal van 2008 zo’n 110.000 m² bedrijfsruimte 
verhuurd. Hiervan is met 46.000 m² een groot deel van de 

DE VASTGOEDMARKT

1 (Bronnen: market reports of: BHH, DTZ, CBRE, Jll, weareamsterdam.nl).
2 (Bronnen: market reports of: BHH, DTZ, CBRE, Jll, weareamsterdam.nl); Rapport Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2008/2009, Troostwijk Taxaties.
3 Rapport Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2008/2009, Troostwijk Taxaties.
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De begane grond en eerste verdieping van het gebouw 
bestaan uit ruim 7.500 m² bedrijfsruimte. Ongeveer 1.900 m² 
hiervan heeft een vrije hoogte van circa 8 meter. De  
huurder zal de bedrijfsruimte gebruiken als logistiek centrum 
en magazijn. Om de bedrijfsruimte optimaal te laten 
functioneren zijn er aan de zijkant 4 loading docks voor 
vrachtwagens gerealiseerd. Aan de achterzijde zit een hoge 
overheaddeur waar vrachtwagens in zijn geheel naar binnen 
kunnen rijden.

Het hoogwaardig afgewerkte kantoor met grote show-
roomruimte heeft een vloeroppervlakte van 2.100 m² en 
bevindt zich boven op het dak van de bedrijfsruimte. De 
huurder zal het kantoor als haar hoofdkantoor voor de 
verkoop, administratie en after-sales gaan gebruiken. Het 
kantoor en de showroom zijn zowel via een aparte opgang 
aan de zijkant van het gebouw alsmede via het bovenliggende 
parkeerdek te bereiken.

In het ontwerp is rekening gehouden met het bevorderen 
van de ruimtelijke beleving en het creëren van een optimale 
werksfeer. Om dit te realiseren is gekozen voor hoge 
plafonds in de kantoor- en showroomruimte en is er een 
groot aantal ramen verwerkt die doorlopen tot aan het 
plafond. Om op warme dagen optimaal te kunnen koelen is 
er een hoogwaardige installatie geïnstalleerd. Deze installatie 
kan de luchtbehandeling per kantoor regelen. Tevens wordt 
er gebruik gemaakt van warmte terugwinning. Door gebruik 
te maken van robuuste materialen heeft het kantoor een 
industriële look en door het gebruik van houten en marmeren 
vloeren heeft het geheel een moderne uitstraling gekregen. 

Het ruime parkeerdek is eveneens gesitueerd boven op het 
dak van de bedrijfsruimte en is bereikbaar via een oprit langs 
het pand. Het parkeerdek biedt plaats aan 65 voertuigen. Op 
het dak zal een vijver alsmede een daktuin door de huurder 
worden aangelegd. Rond het gebouw is tevens plaats voor 
nog eens 80 voertuigen. 

Omschrijving Bruto vloeroppervlakte

Bedrijfsruimte (extra hoog)  1.937 m²

Bedrijfsruimte begane grond  3.391 m²

Bedrijfsruimte 1ste verdieping 2.393 m²

Kantoor/showroom (v.v.o.) 2.316 m²

Parkeerplaatsen dak 65

Parkeerplaatsen begane grond 80

Beleggingsdoelstelling
Het Fonds heeft als doelstelling het behalen van rendement 
door middel van het rechtstreeks of middellijk verkrijgen, 
(actief) beheren en vervreemden van het object gelegen aan 
de Jacobus Spijkerdreef 20-24 te Hoofddorp. De in juni 2009 
opgeleverde bedrijfsruimte met kantoor- en showroom-
ruimte is voor 12,5 jaar verhuurd aan Scotch & Soda B.V.,  
een bedrijf dat actief is in de kledingsector. De exacte 
omschrijving van het doel van het Fonds staat omschreven in 
artikel 3 van de Fondsvoorwaarden (zie Bijlage 1).

De totale fondsinvestering bedraagt € 12.705.000 waar-
van ca. 45% (€ 5.600.000) wordt gefinancierd door een 
bankfinanciering met hypothecaire zekerheid. Dit percentage 
vreemd vermogen geldt niet als een grenswaarde bij een 
eventuele herfinanciering van de lening. 

Het geprognosticeerde Totaal rendement vóór belastingen 
over het ingelegde eigen vermogen bedraagt 11,60% 
enkelvoudig op jaarbasis. Het geprognosticeerde Totaal 
rendement per jaar is opgebouwd uit: (I) een verwacht 
exploitatierendement van 8,08% (Direct rendement), en 
(II) een verwacht verkoopresultaat van 3,52% (Indirect 
rendement). 

De Internal Rate of Return (IRR), oftewel de interne rente  voet, 
is het rendement waarbij de oorspronkelijke investering gelijk 
is aan de contante waarde van de inkomsten en uitgaven. De 
IRR is een uitdrukking voor het rendement dat de Deelnemer 
maakt op zijn investering waarbij rekening wordt gehouden 
met het tijdstip waarop uitgaven en inkomsten plaatsvinden. 
Het Fonds streeft een IRR na van 10,54%. De IRR is berekend 
zonder rekening te houden met 3% emissiekosten.

Om een zo groot mogelijke betrokkenheid bij een goed 
resultaat te bewerkstelligen deelt de Beheerder mee in het 
exploitatie- en verkoopresultaat. Dit is echter alleen het geval 
indien elke Deelnemer na verkoop van het gebouw ten 
minste de initiële inleg van de Participaties en een gemiddeld 
jaarlijks IRR rendement van 10% heeft ontvangen. In dat geval 
zal het meerdere voor 70% toekomen aan de Deelnemers 
en voor 30% aan de Beheerder. 

Beleggingsobject
Het Object is op 30 juni 2009 geheel nieuw opgeleverd. 
Het Object bestaat uit bedrijfs- en kantoorruimte en is 
ontworpen door het gerenommeerde architectenbureau 
Dam & Partners Architecten uit Amsterdam. Het bijna  
10.000 m² grote gebouw is opgebouwd uit een skelet-
constructie van beton. Het robuuste ontwerp tezamen met 
de moderne afwerking en smaakvolle inrichting, maken het 
geheel tot een uniek object.

FONDSINVESTERING
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LOCATIE
vestigingslocatie gevonden zoals Lexpoint, de autodealer 
voor Audi en Volkswagen, Range King (golf), Office Centre 
en Anglo Dutch (banden). De komst van het nieuwe 
Europese hoofdkwartier van Kawasaki Motors geeft het 
bedrijventerrein een extra impuls. Het Japanse bedrijf 
heeft namelijk besloten alle Nederlandse afdelingen op De 
President te gaan samenbrengen. 

Het bedrijventerrein De President is onlangs opgenomen 
in het Jaarboek Beste Bedrijventerreinen van Nederland. 
Sterke punten van De President zijn, aldus het jaarboek, de 
bereikbaarheid per openbaar vervoer, de grote vrijheid tot 
bouwen en de overzichtelijkheid van het terrein door de 
indeling van het wegennet. 

De bovengenoemde voordelen alsmede centrale ligging 
binnen het gebied Haarlemmermeer en korte afstand naar 
de luchthaven Schiphol hebben ervoor gezorgd dat bedrijven 
voor deze locatie hebben gekozen. Een andere en zeker in 
deze economisch zware tijden belangrijke reden is dat de 
huurprijs van bedrijfsruimte op De President in vergelijking 
met Schiphol een stuk lager ligt. De gemiddelde huurprijzen 
voor bedrijfsruimte op De President liggen rond de € 80 
per m2 bedrijfsruimte terwijl er zoals eerder genoemd 
op Schiphol prijzen van boven de € 100 per m2 worden 
gerealiseerd.

Parkmanagement
Het bedrijventerrein De President kent een actief 
parkmanagement. Parkmanagement is een vorm van beheer 
waarbij bedrijven onderling en met de gemeente samenwerken 
om de gewenste kwaliteit van het bedrijvenpark te realiseren 
en op lange termijn te behouden. Belangrijke onderdelen 
die in het verplichte basispakket zijn opgenomen zijn onder 
andere het onderhoud van de openbare ruimte en groene 
wanden, parkbeveiliging, bewegwijzering, een periodieke 
milieuscan en de algehele organisatie van het park.

Tevens is er een facultatief pakket waar bedrijven vrijwillig 
diensten kunnen afnemen zoals het onderhoud van private 
ruimte, gebouwbeveiliging en gezamenlijke afvalinzameling.

Bereikbaarheid
Haarlemmermeer is een zeer goed ontsloten gebied. Een 
van de meest gebruikte wegen in Nederland, de A4 van 
Amsterdam naar Den Haag, doorkruist Haarlemmermeer. 
Andere wegen zijn de A5, de A9 en de A44. Hoofddorp zelf 
is uitstekend bereikbaar aangezien het op de kruising van de 
twee belangrijke secundaire wegen in Haarlemmermeer ligt, 
zijnde de N201 en N520, die naast het belangrijkste kanaal 

Het gebouw is gelegen op het nieuw ontwikkelde 
bedrijventerrein De President aan de Jacobus Spijkerdreef 
20-24 te Hoofddorp.

Hoofddorp 4

Hoofddorp, Schiphol, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp, Lijnden 
en Cruquius vormen samen de gemeente Haarlemmermeer. 
Met een bevolking van meer dan 140.000 inwoners valt 
de gemeente Haarlemmermeer onder de twintig grootste 
gemeenten in Nederland. 

Haarlemmermeer heeft zich sinds 1945 snel ontwikkeld. 
Dit is mede te danken aan de enorme groei in luchthaven 
gerelateerde activiteiten, bedrijfsterreinen en de daarbij 
behorende infrastructuur. 

Hoofddorp is samen met de snel groeiende steden 
Nieuw Vennep en Badhoevedorp strategisch gevestigd 
in het commerciële hart van de Randstad dat één van de 
belangrijkste economische sectoren van Europa is. Dit komt 
mede doordat de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Schiphol ligt op het 
grondgebied van Haarlemmermeer.

Hoofddorp is de grootste kern van de gemeente 
Haarlemmermeer en telt zo’n 72.000 inwoners. Hoofddorp 
is door haar economische en administratieve functies en 
gunstige ligging binnen korte tijd de belangrijkste stad binnen 
het district geworden. Als resultaat van deze strategische 
positie hebben vele belangrijke internationale bedrijven hun 
(Europese) hoofdkwartier, marketing- en verkoopafdelingen 
en distributiecentra in Haarlemmermeer gevestigd. Er zijn 
circa 600 bedrijven gevestigd waar ruim 62.000 mensen 
werken. Een groot deel van deze mensen woont ook in 
Haarlemmermeer.

Bedrijventerrein De President 5

Ten zuiden van Hoofddorp ligt het nieuwe bedrijventerrein De 
President. De President wordt gefaseerd door de gemeente 
uitgegeven. Uiteindelijk zal het terrein 100 hectare groot zijn, 
waarvan 70 hectare uitgeefbaar is. Het park wordt begrensd 
door de Hoofdweg-Oostzijde, de Bennebroekerweg, De 
Spoorlaan en het bedrijventerrein Graan voor Visch. Bij de 
ontwikkeling van De President wordt veel aandacht besteed 
aan zaken als een professionele en stijlvolle uitstraling, 
duurzaamheid en up-to-date ICT-voorzieningen.

Het park biedt vestigingsruimte aan lokale, regionale 
en internationaal georiënteerde bedrijven. Bedrijven uit 
het midden- en hoge segment hebben hier reeds hun 

4 Bronnen: market reports of: BHH, DTZ, CBRE, Jll, weareamsterdam.nl
5 Bron: weareamsterdam.nl, Jaarboek beste bedrijventerrein, Rapport Amsterdam at Work 2008, DTZ Factsheet Bedrijfsruimte markt 2009, realnext.nl.
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leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar. In 2009 heeft Scotch & 
Soda de eerste damescollectie gelanceerd.

Scotch & Soda is in 1985 opgericht en was sindsdien met 
het hoofdkantoor gevestigd aan de Saffierlaan in Hoofddorp. 
In 2001 is het merk en het bedrijf voor een groot deel 
overgenomen door de huidige eigenaren. De collectie Scotch 
& Soda wordt omschreven als een “eigentijdse collectie 
met een twist”. De stylingafdeling van de mannen- en 
kinderkleding bevindt zich in een monumentaal pand aan de 
Keizersgracht te Amsterdam Centrum en de stylingafdeling 
van de dameslijn beschikt over een apart gebouw aan de 
Passeerdersgracht te Amsterdam Centrum. Er werken ruim 
80 werknemers voor het bedrijf. 

Scotch & Soda is te vinden tussen de merken in het hogere 
segment maar is wel ongeveer 30 tot 40 procent voordeliger. 
Dat wordt mogelijk gemaakt doordat er scherp wordt 
ingekocht, maar ook omdat er niet gewerkt wordt met een 
traditioneel marketingbudget. Scotch & Soda voert welis waar 
een non-marketing beleid, maar speelt daarentegen heel snel 
in op de markt. De filosofie van het merk is namelijk dat als 
het product zich positief onderscheidt en creativiteit wordt 
gebruikt als ruggengraat, er weinig tot geen marketing nodig is.

Scotch & Soda heeft drie eigen winkels op A1-locaties in 
Amsterdam, Utrecht, Breda en een franchisewinkel in Haarlem. 
Voor het eind van het jaar verwacht men twee franchise winkels 
in Parijs te openen en een in Antwerpen. Voor het einde van 
volgend jaar verwacht men het aantal winkels (franchise en 
eigen) uit te breiden naar circa 30. Daarnaast is Scotch & Soda 
actief op het internet met een eigen webwinkel waar een deel 
van de collectie te verkrijgen is.

Naast de eigen winkels zijn er circa 4.000 verkooppunten in 
de hele wereld waar het merk verkocht wordt. De kleding 
is vooral te vinden bij de betere jeans speciaalzaken zoals in 
De Bijenkorf, Men at Work, Maison de Bonneterie Nederland, 
Printemps en Lafayette Frankrijk, Peek en Cloppenburg 
Duitsland, El Corte Ingles Spanje, Harvey Nichols Engeland en 
Sachs Fifth Avenue New York.

van Haarlemmermeer loopt en de polder van noord tot 
zuid verdeelt. De N201 vormt een deel van de ring rond 
Hoofddorp. Amsterdam en de luchthaven Schiphol kunnen 
hierdoor binnen 15 minuten worden bereikt.

Ten gevolge van het belang van de luchthaven Schiphol, 
zijn de autoriteiten bereid om te blijven investeren in de 
infrastructuur van dit gebied. Hoofddorp maakt deel uit van 
de ‘Schiphollijn’ en heeft daarom een spoorverbinding met 
hoge frequentie naar Den Haag, Leiden, luchthaven Schiphol 
en Amsterdam. Voorts wordt Hoofddorp verbonden door 
vele buslijnen met alle omringende steden en dorpen. Sinds 
2002 is Hoofddorp verbonden met Haarlem, Schiphol, 
en Amsterdam Zuidoost door de busroute genaamd de 
‘Zuidtangent’, die grotendeels zijn eigen busstrook heeft, met 
prioriteit op de kruisingen. 

Om de bereikbaarheid van het zuidelijke deel van 
Haarlemmermeer verder te optimaliseren heeft het college 
van Haarlemmermeer in een realisatiebesluit twee nieuwe 
aansluitingen van de N201 op de A4 opgenomen. Voor 
Haarlemmermeer heeft het plan als doel de doorstroming van 
het verkeer en de bereikbaarheid van woon-werklocaties te 
verbeteren en moet dit plan ervoor zorgen dat de groei van 
de bevolking en de toenemende bedrijvigheid in dit gebied 
kunnen worden opgevangen. Deze zuidelijke aansluiting 
van de N201 zal hoogstwaarschijnlijk begin 2012 in gebruik 
genomen kunnen worden. Het bedrijventerrein De President 
zal gezien zijn ligging optimaal kunnen profiteren van deze 
nieuwe ontsluitingswegen. 

HUURDER 6

De huurder van het pand, Scotch & Soda B.V. is een inter-
nationaal succesvol Nederlands modemerk. De kleding wordt 
op de markt gebracht onder de naam “Scotch & Soda”. 

Het bedrijf legt zich toe op het stylen en laten produceren 
van herenkleding voor de leeftijdgroep 15 tot 35 jaar. In 
2008 heeft Scotch & Soda een kledinglijn onder de naam 
Scotch & Soda Shrunk geïntroduceerd voor jongens in de 

6 Bronnen: artikel Gerwen Holwerda, website en jaarcijfers Scotch & Soda.
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Centraal Bureau voor de Statistiek. De huurder heeft tevens 
bij aanvang een bankgarantie afgegeven voor een bedrag 
van € 278.621,40. 

INVESTERINGSSTRUCTUUR
Om een zo hoog mogelijk exploitatie- en verkoopresultaat 
te bewerkstelligen is gekozen voor een structuur waarin 
het Fonds de eigendom van het Object verkrijgt onder 
voorbehoud van een zakelijk recht van erfpacht waardoor 
er geen overdrachtsbelasting hoeft te worden betaald bij 
verkoop. De voorgenomen investeringsstructuur is als volgt.
Homburg De President B.V. verkrijgt de eigendom van het 
Object tegen betaling van de aankoopprijs van het Object en 
alle bijkomende kosten. De totale investering door Homburg 
De President B.V. inclusief kosten bedraagt € 12.705.000.

Vervolgens draagt Homburg De President B.V. de eigendom 
van het Object over aan de Stichting Homburg De President 
ten titel van bewaring voor het Fonds tegen betaling van  
€ 12.705.000. Homburg De President B.V. behoudt zich 
echter het zakelijk recht van erfpacht voor. Homburg De 
President B.V. zal in de hoedanigheid van erfpachter het 
pand verhuren aan Scotch & Soda B.V. Stichting Homburg 
De President zal als juridische eigenaar van het Object van 
Homburg De President B.V. canon ontvangen voor rekening 
en risico van de Deelnemers. 

Homburg De President B.V. incasseert de huur van 
Scotch & Soda B.V. Homburg De President B.V. zal de 
huurinkomsten aanwenden voor het betalen van de canon 
aan het Fonds en voor het betalen van de onderhouds- 
en andere exploitatiekosten. De exacte omschrijving van 
de kosten worden behandeld in het hoofdstuk “Kosten en 
vergoedingen”. De erfpachtovereenkomst kent een looptijd 
van 99 jaar. De canon zal worden gefixeerd op een percentage 
van de huurinkomsten minus de daadwerkelijk gemaakte 
onderhouds- en andere exploitatiekosten. Dit percentage zal 
periodiek worden aangepast al naar gelang de daadwerkelijk 
gemaakte onderhouds- en andere exploitatiekosten. 

Key facts omzet Scotch & Soda B.V. 7

De Beheerder heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de 
liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de huurder, Scotch 
& Soda B.V. Hiervoor is gebruik gemaakt van de jaarcijfers 
van 2006 tot en met 2008. Daarnaast heeft de huurder de 
voorlopige niet gecontroleerde cijfers over de eerste helft 
van 2009 beschikbaar gesteld. Uit het onderzoek is gebleken 
dat de netto omzet en winst na belasting van Scotch & Soda 
B.V. zich de afgelopen 2 jaar positief hebben ontwikkeld. 
Bovendien is het een solvabele onderneming. Ondanks 
de wereldwijde economische teruggang die is ingezet in 
2008 heeft de onderneming haar netto omzet gestaag zien 
toenemen. Zo laten de voorlopige cijfers over de eerste helft 
van 2009 een stijging zien van de netto omzet ten opzichte 
van het eerste half jaar van 2008 en komt deze omzet boven 
het gestelde budget dat eveneens uitgaat van een stijging ten 
opzichte van het voorafgaande jaar. 

HUUROVEREENKOMST
De huurovereenkomst is aangegaan met Scotch & Soda B.V. 
voor de duur van 12,5 jaar ingaande op 1 juli 2009 en lopende 
tot en met 31 december 2021. De huurovereenkomst is 
gebaseerd op het standaard ROZ model.

Na het verstrijken van deze periode kan de overeenkomst 
worden voortgezet voor twee aansluitende perioden van  
5 jaar, derhalve tot en met 31 december 2026 en tot en met 
31 december 2031. Beëindiging van de huurovereenkomst 
vindt plaats door opzegging tegen het einde van een 
huurperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 
ten minste 12 maanden. Beide partijen zijn bevoegd om 
aanpassing van de huurprijs aan de markt te verlangen voor 
het eerst op 1 januari 2022 en vervolgens na een periode 
van ten minste 5 jaar.

De aanvangshuur is vastgesteld op € 936.542,50 exclusief 
BTW per jaar en zal door de huurder per kwartaal worden 
voldaan. De huurprijs is geïndexeerd, wat inhoudt dat de 
huur elk jaar zal worden gecorrigeerd voor inflatie. Dit 
gebeurt op basis van “CPI-index” gepubliceerd door het 

7 Jaarverslagen Scotch & Soda B.V.
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door een nieuwe eigenaar is onderworpen aan de heffing 
van overdrachtsbelasting. De nieuwe eigenaar is in beginsel 
overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde (koopprijs) 
van het Object. Deze waarde wordt echter verminderd met 
de contante waarde van de canon die afhankelijk is van de 
hoogte van de canon en de nog resterende looptijd van het 
recht van erfpacht.

VERKOOPSTRUCTUUR
De structuur is zodanig opgezet dat de eigendom van het 
Object, bezwaard met het recht van erfpacht, dat gehouden 
wordt door de Stichting Homburg De President ten 
behoeve van het Fonds, samen met het recht van erfpacht 
dat gehouden wordt door Homburg De President B.V. aan 
het einde van de looptijd van het Fonds worden verkocht 
aan een nieuwe eigenaar. De verkrijging van het Object 

Deelnemers

Fonds voor 
Gemene Rekening 

Homburg De President

Stichting 
Deelneming De President

Homburg 
De President BV

Scotch & Soda BV

Bewaarovereenkomst

Economisch eigendom Huurovereenkomst

Juridisch eigendom

Erfpachtovereenkomst

Stichting 
Homburg De President

Juridische structuur

Deelnemers

Fonds voor 
Gemene Rekening 

Homburg De President

Bank
Homburg Participaties BV

Homburg Real Estate
Management BV

Homburg 
De President BV

Scotch & Soda BV

Bewaarvergoeding

Rente op geldlening

Wnstuitkering deelnemers

Huur

Managementvergoeding

Beheervergoeding

Huurafhankelijke canonStichting 
Homburg De President

Geldstromen van de jaarlijkse exploitatie



17

Dividendbeleid
De Beheerder is voornemens, na verkregen goedkeuring 
van de Bewaarder, binnen 15 werkdagen na afloop van elk 
kwartaal (en voor de eerste keer binnen 15 werkdagen na 
31 maart 2010), de netto-opbrengst namens de Bewaarder 
uit te keren aan de Deelnemers.
Uitkeringen geschieden aan de Deelnemers naar rato van het 
aantal Participaties dat door ieder van hen wordt gehouden, 
met dien verstande dat Deelnemers die gedurende het 
desbetreffende kwartaal Participaties hebben verkregen dan 
wel Participaties hebben laten inkopen in overeenstemming 
met de Fondsvoorwaarden, aanspraak maken op een uitkering 
over de periode waarin zij de desbetreffende Participaties 
gedurende het kwartaal hielden.

De Beheerder zal de Deelnemers schriftelijk informeren 
over de betaalbaarstelling van uitkeringen aan Deelnemers, 
de samenstelling van de uitkeringen alsmede de wijze van 
betaalbaarstelling en zal deze informatie tevens algemeen 
beschikbaar stellen op de website van de Beheerder.

Looptijd
Het Fonds is tot stand gekomen op 30 oktober 2009 voor 
een periode van 7 jaar, behoudens verlenging door de 
Beheerder na voorafgaande goedkeuring van de Bewaarder, 
met 2 opeenvolgende periodes van 1 jaar om een ordelijke 
liquidatie van het Fonds mogelijk te maken. De Beheerder kan 
de duur van het Fonds voor een langere periode verlengen, 
indien dit in het belang van de Deelnemers wordt geacht.

Het is de intentie van de Beheerder om na 7 jaar het Object 
te verkopen. De verkoopopbrengst van het Object zal als 
volgt worden aangewend:
• aflossing hypotheek
•  terugbetaling van de initiële investering ten bedrage van  
€ 5.000 per Participatie aan de Deelnemers

•  na uitkering aan de Deelnemers van een gemiddeld 
jaarlijks IRR rendement van 10% zal 70% van het meerdere 
toekomen aan de Deelnemers en is de Beheerder 
gerechtigd tot de overige 30%

Investering
De totale investering van het Fonds inclusief kosten bedraagt 
€ 12.705.000. Hiervan zal door de Deelnemers maximaal 
€ 7.105.000 als eigen vermogen worden bijeengebracht, 
verdeeld over 1.421 participaties van € 5.000 (exclusief 3% 
emissiekosten). Homburg de President B.V. heeft het recht 
tot koop van het Object tot 15 december 2009. Het object 
zal worden gekocht van Bots & Partners Ventures I B.V.

De Beheerder verklaart dat het bijeen te brengen kapitaal 
naar zijn oordeel voor tenminste de eerste 12 maanden 
toereikend is om aan zijn verplichtingen inzake het Object 
te voldoen. Mocht het kapitaal ontoereikend zijn dan zal 
het Fonds door het doen van vervolgemissie(s) extra 
werkkapitaal aantrekken.

Due diligence onderzoek
De diverse onderdelen van het due diligence onderzoek zijn 
onder coördinatie van de Beheerder door Homburg Real 
Estate Management uitgevoerd. 

Op grond van dit due diligence onderzoek is onder andere 
vastgesteld dat alle relevante wettelijke vergunningen met 
betrekking tot het Object aanwezig zijn.

Taxatie
De netto aankoopprijs van het Object bedraagt € 12.130.000 
vrij op naam. Het Object is op 30 september 2009 getaxeerd 
door Savills Taxaties voor een bedrag van € 12.170.000. Op 
grond van de Wft, dient jaarlijks de vastgoedportefeuille te 
worden gewaardeerd door een onafhankelijke taxateur.  
Per half jaar wordt het Object door de externe taxateur 
gewaardeerd op een cijfermatige actualisering (desktop-
taxatie) van de bij de vorige taxatie gehanteerde 
rekenmodellen. De uitkomsten van de waarderingen en de 
invloed daarvan op de netto vermogenswaarde worden 
schriftelijk medegedeeld aan de Deelnemers in de 
jaarverslaggeving en de halfjaarverslaggeving van het Fonds. 
De taxateur wordt geselecteerd op basis van onafhankelijk-
heid, deskundigheid en prijs.

INVESTERING EN RENDEMENT
In dit hoofdstuk worden prognoses gegeven over het verwachte  
rendement en zijn tevens de verwachte aankoopprijs en toekomstige 
verwachte kosten weergegeven. Deze verwachte kosten zijn berekend 
door Homburg Participaties en Homburg Real Estate Management  
en zijn door een externe accountant gecontroleerd. De aangehechte 
verklaring van de externe accountant is gebaseerd op de hypothesen 
zoals vermeld in dit hoofdstuk.
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Aankoop en financiering
bedragen in euro’s

Aankoop- en oprichtingskosten  

Netto aankoopprijs (7,72% BAR)  12.130.000   

Structureringskosten Homburg  242.600  2,00% 

Notaris /overige adviseurs  61.800  0,51% 

Aankoopkosten  242.600  2,00% 

Totale kosten (excl. financiering kosten)  12.677.000  

Totale bankkosten  28.000   

Total kosten (incl. financiering kosten)  12.705.000   

   

Hypothecaire lening:   

Aankoopprijs   12.705.000 (100%) 

Hypothecaire financiering     5.600.000 (44%)

Eigen vermogen    7.105.000 (56%) 

Hypotheekgegevens

Bedrag € 5.600.000

Geldgever FGH Bank

Geldnemer Homburg De President B.V. en Stichting Homburg De President

Geprognosticeerde rente 4,92% (de uiteindelijke rentevoet wordt bepaald op het moment van transport van het Object)

Looptijd Lening 10 jaar

Looptijd renteperiode 5 jaar

Aflossing Geen

Afsluitkosten € 28.000 (0,5%)

Zekerheden hypothecaire zekerheid

Leningsschema 
bedragen in euro’s       

 jaar 0 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7

 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 dec-15 dec-16

        

Initiële opname -5.600.000        

        

Opening balans  -5.600.000  -5.600.000  -5.600.000   -5.600.000  -5.600.000  -5.600.000  -5.600.000 

Sluiting balans  -5.600.000  -5.600.000  -5.600.000  -5.600.000  -5.600.000  -5.600.000   0 

        

Rente   275.520   275.520   275.520   275.520   275.520   275.520   275.520 

        

Finale terugbetaling         5.600.000 

        

totaal -5.600.000   275.520  275.520  275.520  275.520  275.520  275.520  275.520 
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een inflatiepercentage van 2%. De huurinkomsten en 
kosten en vergoedingen worden verondersteld jaarlijks 
met hetzelfde percentage te stijgen.

-  De verwachte looptijd van het Fonds bedraagt 7 jaar.
-  Bij de aankoop van het Object wordt uitgegaan van een 

BAR van 7,72%.
-  Bij de verkoop van het Object wordt in het rekenmodel 

uitgegaan van een opbrengst die berekend is aan de 
hand van een BAR van 7,50%. Het verschil met de BAR 
bij aankoop reflecteert de positieve verwachting over 
de ontwikkeling van aanvangsrendementen van aan- en 
verkoop van vastgoed in de komende 7 jaar.

-  In de berekening is voor de financieringsrente uitgegaan 
van een gelijkblijvende rente gedurende 7 jaar en een 
aflossing van de hoofdsom aan het einde van de looptijd.

-  Op basis van de verrichte (technische) due diligence is in het 
model een percentage van 5,0% van de huur gereserveerd 
voor onderhoud en overige exploitatiekosten. 

-  Het liquiditeitssaldo bedraagt 0,5% van de huurinkomsten 
en wordt aangehouden voor het betalen van mogelijke 
onvoorziene uitgaven, danwel het opvangen van 
tegenvallers in de ontvangsten. Mocht door onvoorziene 
omstandigheden de liquiditeitsreserve onvoldoende blijken 
te zijn voor het opvangen van tekorten dan zal een beroep 
gedaan worden op de Deelnemers om deze tekorten te 
financieren. De Deelnemers zijn niet gehouden tot bij 
storting op de Participaties die zij houden.

-  Bij de te realiseren verkoop na 7 jaar is uitgegaan van een 
“structuurtransactie” in plaats van een ‘’stenentransactie” 
op basis waarvan verondersteld wordt dat geen 6% 
overdrachtsbelasting verschuldigd zal zijn. Dit 6% 
overdrachtsbelastingvoordeel is in de berekeningen 
verondersteld voor 50/50 gedeeld te worden door het 
Fonds en de koper van het Object.

Rendement
Het geprognosticeerde Totaal rendement vóór belastingen 
over het ingelegde eigen vermogen bedraagt 11,60% 
enkelvoudig op jaarbasis. Het geprognosticeerde Totaal 
rendement per jaar is opgebouwd uit: (I) een verwacht 
exploitatierendement van 8,08% (Direct rendement), en 
(II) een verwacht verkoopresultaat van 3,52% (Indirect 
rendement). 

De Internal Rate of Return (IRR), oftewel de interne rentevoet, 
is het rendement waarbij de oorspronkelijke investering gelijk 
is aan de contante waarde van de inkomsten en uitgaven. De 
IRR is een uitdrukking voor het rendement dat de Deelnemer 
maakt op zijn investering waarbij rekening wordt gehouden 
met het tijdstip waarop uitgaven en inkomsten plaatsvinden. 
Het Fonds streeft een IRR na van 10,54%. De IRR is berekend 
zonder rekening te houden met 3% emissiekosten.

Om een zo groot mogelijke betrokkenheid bij een goed 
resultaat te bewerkstelligen deelt de Beheerder mee in het 
exploitatie- en verkoopresultaat. Dit is echter alleen het geval 
indien elke Deelnemer na verkoop van het gebouw ten 
minste de initiële inleg van de Participaties en een gemiddeld 
jaarlijks IRR rendement van 10% heeft ontvangen. In dat geval 
zal het meerdere voor 70% toekomen aan de Deelnemers 
en voor 30% aan de Beheerder. 

Bij de berekening van de prognose is gebruik gemaakt van 
een rekenmodel waarbij uitgegaan wordt van de volgende 
veronderstellingen. Afwijkingen in deze veronderstellingen 
hebben invloed op het geprognosticeerde rendement.

-  Er is een indexering toegepast op zowel de huurinkomsten 
en de kosten en vergoedingen. Hierbij is de index gekoppeld 
aan het inflatiepercentage. In het model is uitgegaan van 
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Exploitatieoverzicht Homburg De President B.V. 
Periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2016, bedragen in euro’s      

  Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7

Inkomsten        

Huurinkomsten  936.543 955.273 974.379 993.866 1.013.744 1.034.019 1.054.699 

        

Kosten        

Asset management 0,30% 36.390 36.394 37.122 37.864 38.622 39.394 40.182

Property management 2,50% 23.414 23.882 24.359 24.847 25.344 25.850 26.367

Exploitatiekosten 5,00% 46.827 47.764 48.719 49.693 50.687 51.701 52.735

Totale kosten  106.631 108.040 110.200 112.404 114.653 116.945 119.284

Liquiditeitsreserve 0,50% 4.683 4.776 4.872 4.969 5.069 5.170 5.273

Canon  823.356 840.546 857.358 874.505 891.995 909.836 928.033

        

Bruto resultaat  1.873 1.911 1.949 1.988 2.027 2.068 2.109

Exploitatiebegroting Fonds
bedragen in euro’s 

  Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7

Inkomsten        

Canon opbrengsten  823.356 840.546 857.358 874.505 891.995 909.836 928.033 

Kosten

Beheervergoeding 2,00% 18.731 19.105 19.488 19.877 20.275 20.680 21.094

Bewaarvergoeding  5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631

Rentekosten  275.520 275.520 275.520 275.520 275.520 275.520 275.520

Totale kosten  299.251 299.725 300.210 300.703 301.207 301.720 302.245 

Bruto resultaat  524.105 540.821 557.148 573.802 590.788 608.116 625.788 

Direct rendement  7,4% 7,6% 7,8% 8,1% 8,3% 8,6% 8,8% 

Gemiddeld Direct rendement per jaar 8,08%

De hierboven weergegeven tabel geeft op basis van de 
veronderstellingen in het Prospectus een geprognosticeerd 
Gemiddeld Direct rendement weer van het Fonds. Het  
Direct rendement is gebaseerd op de jaarlijkse operationele 
kasstromen van het Fonds. Deze weergave van het resultaat 
(op kasbasis) kan afwijken van de in de jaarlijkse verslaggeving 
gepresenteerde overzichten.

Om inzicht te geven in alle kosten en vergoedingen 
verbandhoudende met de onderhavige emissie, alsmede de 
jaarlijkse terugkerende kosten en hoe deze ten laste komen 
van het resultaat wordt verwezen naar hoofdstuk “Kosten en 
vergoedingen”.

De verwachte herwaarderingen zijn in bovenstaande 
overzichten niet meegenomen, daar zij niet direct leiden tot 
een directe kasstroom. 
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Verkoopbegroting 
bedragen in euro’s  

Opbrengsten 

Verkoopopbrengst (7,5% BAR)  14.487.345  

Verwacht voordeel uit structuurtransactie  434.620 

Totale opbrengsten   14.921.965

  

Uitgaven  

Verkoopkosten (2%)  298.439 

Totale uitgaven   -298.439

  

Terugbetaling eigen vermogen 7.105.000 

Terugbetaling hypothecaire lening  5.600.000  

Totale investering  -12.705.000

Verkoopresultaat vóór belasting   1.918.526

Verdeling verkoopresultaat

Aanvulling Preferent rendement  1.358.526

Overwinst 560.000

70% winstdeling Deelnemers 392.000

30% winstdeling Beheerder 168.000

Totaal resultaat Deelnemers:  1.750.526

   

Gemiddeld Indirect rendement over 7 jaar: 3,52% per jaar

Rendementsopbouw  

Gemiddeld Direct rendement per jaar gedurende 7 jaar    8,08%

Gemiddeld verkoopresultaat per jaar gedurende 7 jaar    3,52%

Totaal bruto rendement per jaar   11,60%

IRR   10,54%

(De IRR is berekend zonder rekening te houden met 3% emissiekosten)
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Gevoeligheidsanalyse inflatie en BAR
De geprognosticeerde rendementscijfers zijn gebaseerd op 
veronderstellingen die in het Prospectus zijn toegelicht. Indien 
de werkelijkheid in negatieve zin afwijkt van de gehanteerde 
veronderstellingen, dan heeft dit een negatieve invloed op 
het geprognosticeerde rendement. Indien het positief afwijkt 
kan dit uiteraard een positief effect hebben. Om inzichtelijk te 
maken wat de invloed is van een tweetal belangrijke factoren 
op het geprognosticeerde rendement, te weten: de hoogte 
van de inflatie en de invloed hiervan op de huuropbrengsten 
en de BAR bij verkoop, is er een Gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd. In de Gevoeligheidsanalyse is weergegeven wat 
de effecten zijn op het rendement indien de inflatie niet 2% 
is maar 2,5% of 1,5%. Tevens is de gevoeligheid weergegeven 
op het rendement van een afwijkende BAR. In het model 
is gebruik gemaakt van een exit BAR van 7,5%, in de 
Gevoeligheidsanalyse zijn de effecten weergegeven van een 
exit BAR van 7,75% en 7,25%. Onderstaande tabel geeft de 
uitkomsten weer van de invloed van deze factoren op het te 
verwachten rendement.
 

Gevoeligheidsanalyse structuurtransactie
Bij de te realiseren verkoop na het einde van de looptijd 
van het Fonds wordt uitgegaan van een zogenaamde 
“structuurtransactie” in plaats van een “stenentransactie”. Als 
gevolg van deze structuur wordt bij de berekening van het te 
verwachten rendement verondersteld dat over deze verkoop 
geen 6% overdrachtsbelasting verschuldigd zal zijn. Dit 6% 
overdrachtsbelastingvoordeel wordt in de berekeningen 
van het rendement verondersteld gelijk te worden gedeeld 
door het Fonds en de uiteindelijke koper. Mocht bij verkoop 
toch overdrachtsbelasting verschuldigd zijn, dan heeft dit 
een negatief effect van 0,6% per jaar op het te verwachten 
rendement.

Gevoeligheidsanalyse

 2,50% 11,80% 12,49% 13,23% Totaal rendement samengesteld

  10,69% 11,14% 11,61% Totaal rendement IRR 

 2,00% 10,94% 11,60% 12,31% Totaal rendement samengesteld
Inflatie

  10,09% 10,54% 11,00% Totaal rendement IRR 

 1,50% 9,78% 10,70% 11,43% Totaal rendement samengesteld

  9,25% 9,90% 10,39% Totaal rendement IRR 

  7,75% 7,50% 7,25%   

                        BAR

Afwijking niet-gefixeerde rente Gemiddeld totaal rendement

in jaar 6 en 7 op jaarbasis

-/- 2% 11,87%

-/- 1% 11,74%

Prognose = 4,92% 11,60%

+/+ 1% 11,47%

+/+ 2% 11,347%

Gevoeligheidsanalyse rente
Na afloop van de 5 jaar rentefixatie zal de hypothecaire 
rente worden vastgesteld op basis van de geldende 
kapitaalmarktrente. Afhankelijk van de rente ontwikkelingen 
kan gekozen worden voor een kortere rentefixatie periode 
of voor variabele rente. Indien na afloop van 5 jaar het 
marktniveau afwijkt van de gehanteerde rekenrente, kan het 
effect op het rendement als volgt worden samengevat:
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Juridische structuur

Aard

Het Fonds is een beleggingsinstelling en heeft de vorm 
van een fonds voor gemene rekening. Het Fonds is een 
contractuele regeling tussen Homburg Participaties in haar 
hoedanigheid als Beheerder, de Stichting Homburg De 
President, een stichting naar Nederlands recht opgericht 
met als enig doel op te treden als Bewaarder van het Fonds 
en elk van de beleggers die deelnemen in het Fonds (de 
“Deelnemers”). Het onderstaande geeft de structuur waarin 
het Fonds opereert sterk vereenvoudigd weer.

Het Fonds is geen rechtspersoon en kan daarom zelf geen 
overeenkomsten aangaan, activa verkrijgen of onder zich 
houden, of verplichtingen aangaan onder eigen naam. De 
Beheerder en de Bewaarder zijn rechtspersonen en kunnen 
als zodanig wel overeenkomsten aangaan, activa verkrijgen 
of onder zich houden en schulden aangaan onder eigen 
naam. Voor de contactgegevens en informatie omtrent de 
statutaire zetel van de Beheerder en de Bewaarder wordt 
verwezen naar het hoofdstuk “Adresgegevens van relevante 
partijen en adviseurs”.

Beheer

Op grond van de Fondsvoorwaarden is de Beheerder belast 
met het beheer en de administratie van het Fonds en is de 
Beheerder gerechtigd en bevoegd om in overeenstemming 
met de Fondsvoorwaarden (I) activa te verwerven in 
naam van de Bewaarder en daarover te beschikken en om 
verplichtingen aan te gaan in naam van de Bewaarder; en 
(II) alle overige handelingen te verrichten die noodzakelijk of 

bevorderlijk zijn voor de beleggingsdoelstelling van het Fonds 
en alle verplichtingen na te komen die het Fonds is aangegaan 
op grond van de documentatie die van toepassing is op de 
desbetreffende belegging, Bij het beheer en de administratie 
van het Fonds zal de Beheerder uitsluitend in het belang van 
de Deelnemers handelen. De Beheerder kan zijn werkzaam-
heden uitbesteden aan derden. Hoofdstuk “Initiatiefnemer en 
beheerder” bevat nadere informatie over de Beheerder.

Het beheer en de administratie van het Fonds worden 
uitgevoerd voor rekening en risico van de Deelnemers. 
Dienovereenkomstig komen alle winsten, verliezen, schulden, 
kosten en onkosten die voortvloeien uit het beheer en 
de administratie van het Fonds ten gunste of ten laste van 
de Deelnemers naar evenredigheid van hun belegging in 
het Fonds, met dien verstande dat de verplichtingen en 
verliezen van een Deelnemer zijn gemaximeerd tot het 
inschrijvingsbedrag van de desbetreffende Deelnemer.

HET FONDS

Deelnemers

Fonds Homburg Participaties BV
(als de beheerder)

Participaties

Stichting 
Bewaarder
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Verslaglegging

Het boekjaar van het Fonds, Homburg De President B.V. 
en de Stichting Homburg De President loopt gelijk aan het 
kalenderjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 
2010. 

Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar van 
het Fonds maakt de Beheerder de jaarrekening, het jaarverslag 
en de overige gegevens van het Fonds op overeenkomstig de 
daaraan door de wet gestelde eisen. De jaarrekening wordt 
voorzien van een accountantsverklaring.

Jaarlijks binnen 2 maanden na afloop van de eerste helft 
van het boekjaar van het Fonds maakt de Beheerder de 
halfjaarcijfers van het Fonds op overeenkomstig de daaraan 
door de wet gestelde eisen.

De jaarverslaggeving en de halfjaarverslaggeving van het 
Fonds worden ten tijde van de publicatie tevens naar de 
Deelnemers gestuurd en op de website van de Beheerder 
beschikbaar gesteld.

In het kader van transparantie en vergelijkbaarheid met andere 
vastgoedfondsen zullen de jaarrekeningen van de betrokken 
juridische entiteiten opgesteld worden in overeenstemming 
met de “International Financial Reporting Standards” (IFRS). 
Zie tevens hieronder “Waardering”.

Vergadering van Deelnemers

Binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar wordt een 
gewone jaarlijkse vergadering van Deelnemers gehouden. 
Vergaderingen worden tevens gehouden op schriftelijk 
verzoek van Deelnemers die tenminste 10% van het 
totaal aantal uitstaande Participaties vertegenwoordigen. 
Elke Participatie geeft recht tot het uitbrengen van één 
stem. Een Deelnemer kan zich tijdens een vergadering van 
Deelnemers laten vertegenwoordigen door middel van een 
schriftelijke volmacht. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald 
in deze Voorwaarden, worden alle besluiten genomen met 
een gewone meerderheid van stemmen van de tijdens 
de Vergadering van Deelnemers vertegenwoordigde 
Participaties.

De oproeptermijn voor een vergadering van Deelnemers 
bedraagt ten minste tien (10) werkdagen (de dag van de 
oproeping en de vergadering niet meegerekend). De plaats 
van de vergadering van Deelnemers wordt bepaald door 
degene die de vergadering rechtsgeldig bijeenroept en 
bevindt zich in Nederland.

Inkoop en verkoop van Participaties

Participaties kunnen niet worden overgedragen anders dan 
aan het Fonds. Indien een Deelnemer heeft aangegeven 
dat hij zijn Participaties geheel of gedeeltelijk wil laten 
inkopen door het Fonds, zal deze inkoop uitsluitend kunnen 
plaatsvinden overeenkomstig de Fondsvoorwaarden en 
uitsluitend na toestemming van de Beheerder. De Beheerder 
is niet verplicht tot inkoop over te gaan.

Vertegenwoordiging

Aangezien het juridische eigendom van alle activa (waaronder 
het Object) van het Fonds berust bij de Bewaarder en 
alle verplichtingen worden aangegaan in naam van de 
Bewaarder, worden contracten met derden aangegaan door 
de Beheerder in naam van de Bewaarder voor rekening en 
risico van de Deelnemers. Hiertoe is door de Bewaarder een 
volmacht verleend aan de Beheerder op grond waarvan de 
Beheerder bevoegd is om in naam van de Bewaarder activa 
te verkrijgen en daarover te beschikken en om verplichtingen 
en overeenkomsten aan te gaan met betrekking tot het 
Object in overeenstemming met de Fondsvoorwaarden.

Bewaring van activa

Om de activa en passiva van het Fonds te scheiden van het 
vermogen van de Beheerder, is voor het Fonds een aparte 
stichting naar Nederlands recht opgericht die optreedt als 
de Bewaarder. Om onderlinge vermenging van activa te 
voorkomen en het risico van faillissement zoveel mogelijk te 
beperken, mag de Bewaarder op grond van haar statuten 
geen andere activiteiten verrichten dan het optreden 
als bewaarder van het Fonds. De Bewaarder moet er 
bovendien voor zorgen dat, ten aanzien van verplichtingen 
en contracten aangegaan met betrekking tot het Fonds, er 
uitdrukkelijk wordt bepaald dat de tegenpartij uitsluitend 
verhaal kan zoeken op activa die worden gehouden door 
de Bewaarder voor het Fonds. In overeenstemming met de 
Fondsvoorwaarden dient de Bewaarder te handelen in het 
belang van de Deelnemers van het Fonds. De Bewaarder kan 
bepaalde taken uitbesteden aan derden.

Fondsvoorwaarden
De Fondsvoorwaarden vormen samen met het 
inschrijvingsformulier de contractuele regeling tussen de 
Beheerder, de Bewaarder en ieder van de Deelnemers. 
De Fondsvoorwaarden en het inschrijvingsformulier zijn 
opgenomen in Bijlage 1 bij het Prospectus. 

De Fondsvoorwaarden voorzien onder meer in de volgende 
onderwerpen: (I) naam en duur van het Fonds, (II) aard; 
(III) beleggingsdoelstelling; (IV) beheer en administratie; (V) 
aansprakelijkheid jegens derden en vrijwaring; (VI) eigendom 
en bewaring; (VII) deelnemers; (VIII) participaties; (IX) 
uitgifte van Participaties; (X) inkoop van Participaties; (XI) 
overdracht en bezwaring van Participaties; (XII) waardering: 
(XIII) kennisgevingen; (XIV) verslaglegging; (XV) uitkeringen; 
(XVI) vergoedingen en kosten, (XVII) ontslag en vervanging 
van de Beheerder of de Bewaarder, (XVIII) vergadering 
van deelnemers, (XIX) wijziging van de voorwaarden, 
(XX) beëindiging en liquidatie, (XXI) toepasselijk recht en 
bevoegde rechtbank.

Enkele van deze onderwerpen zijn hieronder nader 
uitgewerkt. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar 
de Fondsvoorwaarden in Bijlage 1 bij het Prospectus. 
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De Beheerder stelt de netto vermogenswaarde vast 
overeenkomstig de waarderingsgrondslagen en -methoden. 
De netto vermogenswaarde per Participatie zal op elk 
moment gelijk zijn aan de netto vermogenswaarde van 
het Fonds gedeeld door het aantal Participaties dat op dat 
moment uitstaat.

De Beheerder is bevoegd om vaste data voor het inkopen 
en verkopen van Participaties vast te stellen. Vooralsnog 
heeft de Beheerder ervoor gekozen half jaarlijks op 30 juni 
en 31 december de inkoop en verkoop van Participaties te 
faciliteren.

Overdracht en bezwaring van Participaties

Participaties kunnen niet worden overgedragen anders dan aan 
het Fonds. Er mag geen pandrecht, hypotheek, vruchtgebruik, 
eigendomsvoorbehoud of andere zekerheidsrecht, van welke 
aard dan ook, op de Participaties worden gevestigd (ongeacht 
of het een beperkt recht is of niet).

Waardering

De Beheerder stelt op elke waarderingsdatum de netto 
vermogenswaarde en de netto vermogenswaarde per 
Participatie vast. De netto vermogenswaarde wordt in Euro’s 
uitgedrukt. De Beheerder stelt de Netto Vermogenswaarde 
vast overeenkomstig de waarderingsgrondslagen en 
-methoden.

De netto vermogenswaarde per Participatie zal op elk 
moment gelijk zijn aan de netto vermogenswaarde gedeeld 
door het aantal Participaties dat op dat moment uitstaat.

Bevoegdheid en aansprakelijkheid van de Bewaarder

De Bewaarder zal niet zonder medewerking van de 
Beheerder beschikken over de fondsactiva en fondspassiva. 
De Bewaarder verleent op grond van de Fondsvoorwaarden 
een algemene volmacht aan de Beheerder om namens de 
Bewaarder over de fondsactiva en fondspassiva te beschikken 
in overeenstemming met de Fondsvoorwaarden. 

De Beheerder zal de fondsactiva en fondspassiva uitsluitend 
gebruiken in het kader van de regelmatige uitoefening van 
zijn beheerfunctie. De Beheerder zal maandelijks aan de 
Bewaarder rapporteren over de wijze waarop van deze 
volmacht gebruik is gemaakt. De Bewaarder zal de Beheerder 
kunnen verplichten om transacties die door de Beheerder zijn 
uitgevoerd en niet binnen de rechtmatige uitoefening van de 
beheerfunctie passen of anderszins niet onder de reikwijdte 
van de eerdergenoemde algemene volmacht vallen, ongedaan 
te maken op voor het Fonds kosten neutrale basis.

De Bewaarder is uitsluitend aansprakelijk jegens de 
Deelnemers voor door hen geleden verliezen in verband 
met de uitvoering van zijn werkzaamheden op grond 
van de Fondsvoorwaarden, indien en voor zover in een 
definitieve gerechtelijke uitspraak wordt bepaald dat het 
verlies rechtstreeks is veroorzaakt door verwijtbare niet-
nakoming of gebrekkige nakoming van de verplichtingen 

Participaties worden (uitsluitend) ingekocht voor zover 
de Beheerder verwacht dat Participaties kunnen worden 
uitgegeven en tegen betaling door het Fonds van het 
inkoopbedrag. Het inkoopbedrag is gelijk aan de netto 
vermogenswaarde van de Participatie zoals vastgesteld per 
transactiedatum, zoals vastgesteld door de Beheerder, na 
aftrek van de inkoopkosten gelijk aan 1% per Participatie 
en de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, 
vermenigvuldigd met het aantal ingekochte Participaties. 
Aanvragen voor de inkoop van Participaties moeten aan de 
Beheerder worden gestuurd met behulp van het daarvoor 
bestemde inkoopformulier. Deze inkoopkosten komen ten 
goede aan de Beheerder.

De aanvraag kan om welke reden dan ook, en ook zonder 
opgave van reden, geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. 
Aanvragen worden in ieder geval geweigerd indien:
(I)  de aanvraag de fiscale status van het Fonds zou 

aantasten;
(II)  de aanvraag naar de mening van de Beheerder de 

ordelijke liquidatie van de Fondsactiva na ontbinding van 
het Fonds zou verstoren of verhinderen;

(III)  de belangen van de Deelnemers nadelig door de inkoop 
(kunnen) worden beïnvloed;

(IIII)  de aanvraag anderszins in strijd met de Fondsvoorwaarden 
is gedaan.

Indien een aanvraag is geweigerd, zal het Inkoopformulier 
worden beschouwd als zonder (verdere) kracht en werking. 
Participaties worden ingekocht door middel van registratie 
in het Register.
 
Binnen 10 werkdagen na de inkoop van de Participaties zal de 
Bewaarder het inkoopbedrag (na aftrek van de inkoopkosten 
en de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting) op 
de rekening van de Deelnemer zoals vermeld op het 
inkoopformulier overmaken.

Participaties worden verkocht voor zover het Fonds 
Participaties heeft ingekocht tegen betaling aan het Fonds 
van de netto vermogenswaarde per Participatie per de 
transactiedatum, verhoogd met 1% inschrijvingskosten 
per Participatie en de eventueel verschuldigde 
overdrachtsbelasting, vermenigvuldigd met het aantal 
ingekochte Participaties. Deze inschrijvingskosten komen ten 
goede aan de Beheerder.

Indien op enig moment blijkt dat de netto vermogenswaarde 
van een Participatie onjuist is berekend zal de Deelnemer niet 
worden gecompenseerd door het Fonds noch de Beheerder 
of de Bewaarder.

De Beheerder stelt op elke waarderingsdatum de 
netto vermogenswaarde van het Fonds en de netto 
vermogenswaarde per Participatie vast. De netto 
vermogenswaarde wordt in euro’s uitgedrukt.
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Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop 
ze betrekking hebben. Verliezen die hun oorsprong vinden 
voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.

De Participaties luiden in euro’s en aangezien het Fonds 
belegt in Nederland zal voor de financiële verslaglegging de 
euro als rapportagevaluta worden gebruikt.

Waardebepaling beleggingen direct in onroerend goed

Beleggingen direct in onroerend goed betreffen onroerende 
zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten en/of 
waardestijgingen te realiseren. Beleggingen direct in onroerend 
goed worden gewaardeerd tegen reële waarde, gecorrigeerd 
voor eventuele balansposten samenhangend met huur 
incentives (zie hieronder onder “Bruto huuropbrengsten uit 
beleggingen direct in onroerend goed”).

De reële waarde is de geschatte waarde van de beleggingen 
direct in onroerend goed, bij verkoop aan ter zake goed 
geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen 
die onafhankelijk zijn. Bij de bepaling van de reële waarde 
wordt onder andere rekening gehouden met verschillen 
tussen markthuur en contractuele huur, resterende looptijd 
huurcontracten, leegstand en exploitatiekosten.

De waarderingsmethodologie is gebaseerd op de netto 
contante waarde methode. Bij de contante waarde methode 
gaat men uit van een waardebepaling op basis van een 
kasstroomoverzicht van ten minste tien (10) jaar. 

De aankoopkosten worden in beginsel verwerkt als onder-
deel van de verkrijgingprijs van de beleggingen direct in 
onroerend goed. De aankoopkosten vormen een onderdeel 
van de waardeverandering van de beleggingen direct in 
onroerend goed bij de eerstvolgende waardering na 
aankoop.

Op beleggingen direct in onroerend goed wordt niet 
afgeschreven. Winsten of verliezen die voortvloeien uit 
een wijziging in de reële waarde van beleggingen direct 
in onroerend goed worden opgenomen in de winst en 
verliesrekening over de periode waarin ze ontstaan.

Structureringskosten en overige oprichtingskosten

De structureringskosten en de overige oprichtingskosten 
die in rekening zijn gebracht door Homburg Participaties 
en haar adviseurs en die zijn gerelateerd aan het oprichten 
van het Fonds en het plaatsen van de Participaties worden 
rechtstreeks ten laste van de emissie opbrengst gebracht.
 

door de Bewaarder of een derde waaraan de Bewaarder 
de bewaring van een of meer fondsactiva of fondspassiva 
heeft toevertrouwd uit hoofde van de Fondsvoorwaarden. 
Onverminderd het vorenstaande, is de Bewaarder niet 
aansprakelijk voor verliezen geleden door Deelnemers als 
gevolg van het handelen of nalaten van een derde (waaronder 
een Deelnemer) of als gevolg van het handelen of nalaten 
van de Bewaarder waarbij de Bewaarder is afgegaan op een 
garantie of verklaring van een Deelnemer.

Wijziging van de Fondsvoorwaarden

Wijziging van de Fondsvoorwaarden is uitsluitend geldig, 
wanneer een dergelijke wijziging schriftelijk is vastgelegd 
en tot stand is gekomen op grond van een besluit van de 
Beheerder en de Bewaarder tezamen, met dien verstande 
dat het niet is toegestaan de Fondsvoorwaarden zodanig te 
wijzigen dat (I) rechten of zekerheden van de Deelnemers 
worden verminderd of lasten aan de Deelnemers worden 
opgelegd, of (II) het beleggingsbeleid van het Fonds wordt 
gewijzigd

De Beheerder zal de tekst van de gewijzigde Fondsvoorwaarden 
minimaal tien werkdagen vóór de dag waarop de wijziging 
in werking treedt (I) aan de Deelnemers sturen, en (II) op 
de website van de Beheerder bekend maken. Het voorstel 
tot wijziging van de Fondsvoorwaarden zal op de website 
van de Beheerder worden toegelicht. Alle Deelnemers zijn 
gebonden aan de gewijzigde Fondsvoorwaarden.

Beëindiging en liquidatie

Het Fonds zal worden beëindigd na een van de volgende 
gebeurtenissen:
I  faillietverklaring, ontbinding, of verlening van surseance van 

betaling van de Beheerder;
II  kennisgeving door de Bewaarder aan de Deelnemers 

ingeval van een wetswijziging waardoor, naar de redelijke 
mening van de Bewaarder, voortzetting van het Fonds 
onwettig, onuitvoerbaar of niet langer rendabel is; of

III  wegens het einde van de looptijd zoals bepaald in de 
Fondsvoorwaarden.

 
Na beëindiging van het Fonds zullen verder geen 
werkzaamheden meer worden verricht, behalve de 
handelingen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van 
het Fonds en de uitkering van eventuele overgebleven 
Fondsactiva aan de Deelnemers. 

Toepasselijk recht

Op de Fondsvoorwaarden en de Participaties is het 
Nederlandse recht van toepassing.

Waarderingsmethode
De waardering van activa en passiva en de bepaling van 
het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
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Stichting Homburg De President is in haar hoedanigheid van 
bewaarder de juridische eigenaar van het Object. 

Homburg Real Estate Management
Homburg Real Estate Management B.V. draagt zorg voor het 
asset- en property management van het Object. Property 
management behelst voornamelijk werkzaamheden 
op operationeel niveau van het vastgoed en het asset 
management is voornamelijk gericht op het tactische beleid 
omtrent het vastgoed. Hiervoor ontvangt Homburg Real 
Estate Management een property – en asset management 
vergoeding.

De belangrijkste property  De belangrijkste
management taken  asset management taken
• Administratief beheer • Complex beleid
• Technisch beheer • Marketing beleid 
• Commercieel beheer • Relatiebeheer

Stichting Deelneming De President
De Stichting Deelneming De President is enig aandeelhouder 
van Homburg De President B.V. Stichting Deelneming De 
President zal worden opgericht vóór 14 november 2009 en 
worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken van Gooi-, Eem- en Flevoland. 
Het bestuur van Stichting Deelneming De President 
wordt gevormd door de heer L. Albers en de heer E. A. 
Schoonderwoerd. 
 
Homburg De President B.V.
Homburg De President B.V., met statutaire zetel en 
kantoorhoudende te Soest zal vóór 14 november 2009 worden 
opgericht en worden ingeschreven in het Handelsregister van 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi-, Eem- 
en Flevoland. Het bestuur van Homburg De President B.V. 
wordt gevormd door Homburg Trust Services B.V. Homburg 
De President B.V. is de erfpachter van het Object en treedt 
in die hoedanigheid op als verhuurder van het pand. Stichting 
Deelneming De President is enig aandeelhouder van 
Homburg De President B.V.
 

Homburg De President
Het Fonds is opgezet in de vorm van een besloten fonds 
voor gemene rekening en is zodanig gestructureerd dat het 
niet onder de Nederlandse vennootschapsbelasting valt. Het 
Fonds is geen rechtspersoon onder de Nederlandse wet, 
maar een contractuele regeling waarvan de inhoud bepaald 
wordt door de Fondsvoorwaarden. 

Het Fonds is de economische eigenaar van het Object. 
De eigendom van het Object is bezwaard met een recht 
van erfpacht ten behoeve van Homburg de President 
B.V., de verhuurder van het Object. (Zie het Hoofdstuk 
‘’Fondsinvestering” onder ”Investeringsstructuur”) 

Beheerder
Homburg Participaties treedt op als beheerder van het Fonds. 
De Beheerder is opgericht op 4 juni 1999 en ingeschreven 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken van Gooi- , Eem- en Flevoland onder nummer 
08082007. Voor meer informatie over de Beheerder wordt 
verwezen naar het hoofdstuk “Initiatiefnemer en beheerder”. 
De Beheerder is belast met het beheer van het Fonds 
overeenkomstig de Fondsvoorwaarden. Tot haar taken 
behoren onder andere het opstellen van de jaarrekening en 
halfjaarrekening van het Fonds alsmede het informeren van de 
Deelnemers ten aanzien van de ontwikkelingen in het Fonds. 
Hiervoor ontvangt de Beheerder een beheervergoeding.

Bewaarder
De Stichting Homburg De President treedt op als bewaarder 
van het Fonds. Stichting Homburg De President is opgericht 
op 30 oktober 2009 en ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Gooi-, 
Eem- en Flevoland onder nummer 32161000. Als bestuur 
van Stichting Homburg De President treedt Homburg Trust 
Services B.V. op. De Nederlandsche Bank heeft Homburg 
Trust Services B.V. een vergunning verleend als bedoeld in de 
Wet toezicht trustkantoren. Het bestuur van Homburg Trust 
Services B.V. wordt gevormd door de heer H.R. Kranenberg 
en de heer M.J.E. Leenaers. 

Stichting Homburg De President heeft ten doel het optreden 
als bewaarder in de zin van de Wft ten behoeve van het Fonds, 
alsmede het verrichten van alles wat met het vorenstaande 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander 
met inachtneming van de Fondsvoorwaarden. Stichting 
Homburg De President is belast met de administratie van 
het Fonds en houdt tevens een register bij waarin de namen, 
adressen, datum van verkrijging en alle overige informatie 
die door de Beheerder noodzakelijk wordt geacht van alle 
Deelnemers worden vastgelegd in het Register. Het Register 
vormt sluitend bewijs jegens de Deelnemers van het aantal 
door hen gehouden Participaties.

RELEVANTE VERBONDEN PARTIJEN
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Notaris- en overige adviseurskosten
Dit zijn de kosten vergoed aan externe adviseurs, notarissen 
en fiscalisten in verband met de structurering van het 
Fonds. Deze kosten zijn begroot op € 61.800. Eventuele 
overschrijdingen van dit budget komen ten laste Homburg 
Participaties. Deze kosten worden in een keer ten laste van 
de emissie opbrengst gebracht.

Mogelijke adviseurskosten gedurende de looptijd van het 
Fonds zijn niet voorzien. Indien dergelijke kosten zich toch 
voordoen dan zullen deze kosten ten laste van de winst- en 
verliesrekening van het Fonds worden gebracht.

Beheervergoeding
Homburg Participaties zal als beheerder van het Fonds 
een beheervergoeding in rekening brengen. Deze 
beheervergoeding wordt per kwartaal in rekening gebracht 
en bedraagt 2% van de huurinkomsten. Deze kosten 
komen ten laste van de winst- en verliesrekening van het 
Fonds. De kosten voor het opstellen van de jaarrekening, de 
accountantscontrole, toezichtkosten en de kosten van de 
jaarlijkse taxatie komen ten laste van de Beheerder.

Bewaarvergoeding
Stichting Homburg De President zal als bewaarder van het 
Fonds een bewaarvergoeding in rekening brengen. Deze 
bewaarvergoeding bedraagt € 5.000 per jaar en wordt per 
kwartaal in rekening gebracht. Deze kosten komen ten laste 
van de winst- en verliesrekening van het Fonds.

Winstdeling Beheerder
De Beheerder is gerechtigd tot een resultaatafhankelijke 
vergoeding bij verkoop van het Object. Dit zal echter 
uitsluitend gebeuren indien de Deelnemers ten minste de 
initiële inleg van de Participaties en een gemiddeld jaarlijks 
IRR rendement van 10% hebben ontvangen. In dat geval 
deelt de Beheerder voor 30% mee over het meerdere. Deze 
kosten komen ten laste van de winst- en verliesrekening van 
het Fonds bij verkoop van het Object.

Bankkosten
Voor het afsluiten van de hypothecaire lening zal de bank 
bankkosten in rekening brengen. Deze kosten bedragen 
0,5% van het bedrag dat door de bank wordt verstrekt. 
De bankkosten worden geactiveerd als onderdeel van de 
verschuldigde hypotheek en zullen gedurende de looptijd 
van het Fonds ten laste van de winst- en verliesrekening van 
het Fonds worden gebracht.

Emissiekosten
De totale kapitaalinleg zal worden vermeerderd met 3% 
emissiekosten. Deze emissiekosten worden door Homburg 
Participaties bij de initiële kapitaalinleg aan de Deelnemers 
in rekening gebracht en komen aldus niet ten laste van het 
Fonds. Deze gelden worden met name aangewend voor de 
marketing van het Fonds.

De volgende kosten en vergoedingen komen ten laste van het 

Fonds:

Structureringskosten
Homburg Participaties zal als structureringskosten 2% over 
de netto aankoopprijs in rekening brengen aan het Fonds. 
Deze kosten bevatten onder andere het opstellen van het 
Prospectus en de kosten van de controle van het Prospectus 
door de accountant en de STV. Deze kosten worden in een 
keer ten laste van de emissie opbrengst gebracht. Als gevolg 
hiervan zullen de totale netto opbrengsten bij een emissie 
van € 7.105.000, € 6.862.400 bedragen, oftewel 96,5% van 
het geïnvesteerde eigen vermogen. 

KOSTEN EN VERGOEDINGEN
Hieronder wordt een opstelling gegeven van alle kosten verbandhoudende 
met de onderhavige emissie, alsmede de jaarlijkse terugkerende kosten.
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Aan- en verkoopkosten
Homburg Real Estate Management ontvangt van Homburg 
De President B.V. voor de bemiddeling bij de aankoop en 
bij verkoop van het Object een vergoeding van 2,0% over 
de aankoop- en verkoopprijs. De eventuele door Homburg 
Real Estate Management gemaakte due diligence kosten, 
taxatiekosten, transportkosten, makelaarskosten en andere 
(bemiddelings)kosten zijn voor haar eigen rekening. Deze 
kosten zullen als onderdeel van de verkrijgingsprijs worden 
geactiveerd in de eerste waardering van het Object.

Omzetbelasting
Alle vermelde kosten en vergoedingen zijn exclusief 
omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Total Expense Ratio
De Total Expense Ratio (ofwel totale kostenratio) geeft 
infor matie over de kostenstructuur van het Fonds. 
De totale kostenratio is de gemiddelde totale kosten 
(exploitatie-, verkoop- en (initiële) fondskosten) van het 
Fonds gedeeld door het totale initiële eigen vermogen. 
In onderstaande tabel is de berekening van de totale 
kostenratio vermeld. Tevens is een totale kostenratio 
berekend als percentage van de aankoopprijs. Bij de 
berekening van de Total Expense Ratio is geen rekening 
gehouden met de 3% emissiekosten.

De volgende kosten en vergoedingen komen ten laste van de 

canon die Homburg De President B.V. betaalt aan het Fonds 

waardoor deze kosten indirect ten laste komen van het Fonds:

Asset management vergoeding
Homburg Real Estate Management draagt zorg voor het 
asset management van het Object. Homburg Real Estate 
Management ontvangt van Homburg De President B.V. een 
asset management vergoeding van 0,3% per jaar van de 
waarde van het Object. Deze kosten komen ten laste van de 
winst- en verliesrekening van Homburg De President B.V.

Property management vergoeding
Homburg Real Estate Management B.V. draagt zorg voor het 
asset- en property management van het Object. Homburg 
Real Estate Management B.V. ontvangt van Homburg De 
President B.V. een property management vergoeding van  
2,5% van de huurinkomsten. Deze kosten komen ten laste van 
de winst- en verliesrekening van Homburg De President B.V.

Exploitatiekosten
De exploitatiekosten van onroerend goed zijn de periodiek 
terugkerende kosten die voortvloeien uit de volgende 
activiteiten:
• het in eigendom hebben van het Object
• het gebruiksklaar en in stand houden van het Object
• het gedeeltelijk of geheel gebruik van het Object
Deze kosten worden geraamd op 5,0% van de huurinkomsten 
van het Object. Deze kosten komen ten laste van de winst- 
en verliesrekening van Homburg De President B.V.

Kosten Derden Aanbieder, Beheerder,  Totaal

  Verbonden partijen 

Eenmalige kosten   

Initiële kosten € 12.829 € 69.314 € 81.143

Verkoopkosten  € 42.634 € 42.634

 

Doorlopende kosten   

Beheervergoeding  € 19.893 € 19.893

Bewaarvergoeding  € 5.310 € 5.310

Property management  € 24.866 € 24.866

Asset management  € 37.992 € 37.992

Exploitatiekosten € 49.732  € 49.732

Totaal € 62.561 € 200.010 €262.570

% van fondsinvestering 0,5% 1,6% 2,1%

Total Expense Ratio 0,9% 2,8% 3,7%
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alsmede van het aantal Participaties dat aan de Deelnemer is 
of wordt uitgegeven.

De Beheerder is tot 31 december 2009 bevoegd om haar 
moverende redenen de emissie in het geheel niet door te 
laten gaan, onverminderd het recht om het Aanbod op ieder 
moment tijdens de inschrijvingsperiode te annuleren. Reeds 
geïncasseerde gelden zullen in dat geval zonder rente binnen 
10 werkdagen worden terugbetaald. 

Uitgifte en levering van Participaties
Participaties worden uitgegeven door middel van registratie 
in het Register. Het Register vormt definitief bewijs jegens de 
Deelnemer van het aantal gehouden Participaties. Ten blijke 
van inschrijving ontvangt iedere Deelnemer een uittreksel 
uit het Register met betrekking tot zijn inschrijving. De 
verwachting is dat de definitieve uitgifte is afgerond binnen 4 
weken na sluiting van de emissie.

Deelnemen in Homburg De President kan met minimaal 
2 Participaties van € 5.000 te vermeerderen met 3% 
emissiekosten. Inschrijving is mogelijk vanaf 14 november 
2009.

Het Fonds zal maximaal 1.421 Participaties uitgeven 
van € 5.000 elk. Participaties luiden uitsluitend op naam. 
Er worden geen participatiebewijzen uitgegeven. Alle 
Participaties vertegenwoordigen een zelfde belang in de 
netto vermogenswaarde van het Fonds en hebben dezelfde 
rechten.

De belegging is in het bijzonder gericht op de Nederlandse 
particuliere belegger met een zekere vermogensbuffer.

Procedure
Deelname vindt plaats door:
•  Volledige invulling, ondertekening en inzending van 

het originele inschrijfformulier naar het adres van de 
Beheerder.

•  Identificatie: als gevolg van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen 
wij de Deelnemers te identificeren aan de hand van de 
documenten die in het inschrijfformulier staan opgesomd.

•  Inzending klantovereenkomst en passendheidstoets (indien 
nog niet eerder ingevuld).

•  Betaling van het inschrijvingsbedrag en de emissie kosten 
op een nader te specificeren rekeningnummer ten name 
van de Bewaarder. Uw overboeking dient te komen van 
een rekening die van uzelf is, lopend bij een bank die 
binnen de EU gevestigd is en die niet voorkomt op de 
zwarte lijst van De Nederlandsche Bank. 

Toewijzing
Toewijzing vindt plaats in volgorde van ontvangst van de 
originele inschrijfformulieren, geldige en volledige ingevulde 
identificatiedocumenten en ontvangst van het verschuldigde 
deelname bedrag. De Deelnemer dient binnen 7 dagen nadat 
hij een ontvangstbevestiging heeft ontvangen, de gelden te 
voldoen. Homburg Participaties behoudt zich het recht voor 
om inschrijvingen zonder opgave van redenen geheel of 
gedeeltelijk niet in aanmerking te nemen. 

Sluiting emissie
Zodra het totaal van 1.421 Participaties is geplaatst sluit 
de emissie. De inschrijvingsperiode eindigt uiterlijk op 31 
december 2009. Aanvragen voor inschrijving op Participaties 
moeten uiterlijk op 28 december 2009 om 17:00 uur door 
de Beheerder zijn ontvangen. Inschrijvingsformulieren die in 
goede orde zijn ingevuld en ondertekend zijn onherroepelijk 
zodra deze door de Beheerder zijn ontvangen. Zodra de 
emissie is gesloten, wordt de Deelnemer in kennis gesteld 
van de sluiting van de emissie en het opgehaalde bedrag 

DEELNAME
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Bestuur
De directie van Homburg Participaties bestaat uit de heren 
S. Haas, drs. J.R. Stolle en ir. H.H. Scholte. De curricula vitae 
van de directieleden zijn opgenomen in Bijlage 3 van het 
Prospectus.

Homburg Participaties treedt in Nederland op als beheerder 
van Homburg De President. Tot haar taken behoren naast 
het beheer van het Fonds het opstellen van de jaarrekening 
en halfjaarrekening van het Fonds alsmede het informeren 
van de Deelnemers ten aanzien van de ontwikkelingen in 
het Fonds.

Vergunning
Het Fonds is een beleggingsinstelling in de zin van de Wft. De 
AFM heeft Homburg Participaties een vergunning verleend 
voor het beheren van beleggingsinstellingen op grond van 
artikel 2:65 Wft.

Verder beschikt Homburg Participaties over een vergunning 
voor het verlenen van de volgende beleggingsdiensten: 
-  Het optreden als commissionair (art. 1:1 Wft verlenen van 

een beleggingsdienst sub b)
-  Het begeleiden en plaatsen van emissies (art. 1:1 Wft 

verlenen van een beleggingsdienst sub e). 

In het kader van deze vergunning zijn de heren S. Haas,  
drs. J.R. Stolle en ir. H.H. Scholte op betrouwbaarheid 
en deskundigheid getoetst in hun hoedanigheid van 
statutaire bestuurders van Homburg Participaties. Geen 
van de bestuurders zal (indirect) een belang verwerven 
in Homburg De President. Derhalve is er geen sprake van 
enig potentieel belangenconflict van de bestuurder tussen 
de plichten jegens het Fonds en hun eigen belangen. Tevens 
zullen bovengenoemde personen geen activiteiten buiten 
het Fonds uitoefenen die de belangen van de Deelnemers 
kunnen schaden. 

Verklaringen
De Beheerder, waarvan de directie gevoerd wordt door de 
heren S. Haas en J.R. Stolle en H.H. Scholte, is geen nadere 
informatie bekend omtrent:
1.  eventuele veroordelingen in verband met fraudemisdrijven 

in ten minste de voorafgaande vijf jaren;
2.  nadere bijzonderheden verband houdend met eventuele 

faillissementen, surseances of liquidaties in de voorafgaande 
vijf jaren terwijl zij deel uit maakten van de directie of enig 
toezichthoudend orgaan;

3.  nadere bijzonderheden over door wettelijke of 
toezichthoudende organen (inclusief erkende beroeps-
organisaties) officieel en openbaar geuite beschuldigingen 
en/of opgelegde sancties. Geen van de voornoemde 
personen is in ten minste de voorafgaande vijf jaren 

Homburg Participaties 
Initiatiefnemer en beheerder van Homburg De President 
is Homburg Participaties, met statutaire zetel te Soest en 
kantoorhoudende te Enschede. Homburg Participaties is 
opgericht op 4 juni 1999 en ingeschreven in het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- Eem- 
en Flevoland onder nummer 08082007. Laatstelijk werden de 
statuten gewijzigd op 9 november 2007.

De statuten en de jaarrekeningen van Homburg Participaties 
liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage en zijn 
gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Gooi- , Eem- en Flevoland. 
De statuten van Homburg Participaties zijn opvraagbaar via 
website, www.homburg.nl. 

Homburg Participaties maakt deel uit van de Homburg 
groep, een groep internationale, vastgoed georiënteerde 
ondernemingen. Haar kantorennetwerk bevindt zich in Canada, 
de Verenigde Staten en Europa. 

De Homburg groep staat onder leiding van de heer  
R. Homburg. De heer Homburg is tevens Voorzitter en  
Chief Executive Officer van Homburg Invest Inc.

INITIATIEFNEMER EN BEHEERDER

Wapenfeiten van Homburg Participaties8:

1. Het plaatsen en beheren van de vastgoedbeleggingsinstellingen: 

• Homburg Citadel Hill (Afgerond: gerealiseerd rendement 24,75% op jaarbasis)

• Homburg Vintage Park (Afgerond: gerealiseerd rendement 32,32% op jaarbasis)

• Homburg Bathurst Mall

• Homburg Bow Trail Fanny’s

• Homburg Red Deer (Afgerond: gerealiseerd rendement 26,09% op jaarbasis)

• Homburg Flamingo Block (Afgerond: gerealiseerd rendement 22,30% op jaarbasis)

• Homburg Fairmont (Afgerond: gerealiseerd rendement 13,76% op jaarbasis)

• Homburg Manhattan

• Homburg Bonavista Square (Afgerond: gerealiseerd rendement 16,90% op jaarbasis)

• Homburg Clareview

• Homburg MacEwan

• Homburg Wellington Courts

• Homburg Holland Gardens

• Homburg Riese B.V.

• Homburg Gulbe B.V.

• Homburg Gulbe 2 B.V.

• Homburg Mercurius B.V.

• Homburg Eastern Europe Fund B.V.

2.  Het plaatsen van de vastgoedobligaties Homburg (Mortgage) Bonds 1 t/m 11 en de 

Homburg Capital Security A.

8  De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst.
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4.  De Beheerder is bij verkoop van het Object, gerechtigd tot 
een winstdeling. Dit zal echter uitsluitend gebeuren indien 
de Deelnemers de initiële inleg van de Participaties en een 
gemiddeld jaarlijks IRR rendement van tenminste 10% over 
het eigen vermogen op jaarbasis hebben gerealiseerd. Over 
het meerdere deelt de Beheerder mee voor 30%.

5.  Homburg Real Estate Management ontvangt voor de 
bemiddeling bij de aankoop en bij verkoop van het 
Object een vergoeding van 2,0% over de aankoop- en 
verkoopprijs. De eventuele door Homburg Real Estate 
Management gemaakte due diligence kosten, taxatiekosten, 
transportkosten, makelaarskosten en of andere (bemid-
deling)kosten zijn voor haar eigen rekening. 

6.  Stichting Homburg De President zal als Bewaarder van 
het Fonds een bewaarvergoeding in rekening brengen van  
€ 5.000, - per jaar die ten gunste komt aan Homburg Trust 
Services B.V. die optreedt als bestuurder van de Stichting. 

De mogelijkheid bestaat dat Homburg Invest Inc. zal gaan 
participeren in het Fonds onder dezelfde voorwaarden als 
andere Deelnemers.

Bovenstaande afspraken zijn aangegaan tegen marktconforme 
condities.

Corporate governance
Uit de preambule van de Nederlandse Corporate 
Governance Code volgt dat deze niet van toepassing is 
op niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen. Als gevolg 
hiervan valt het Fonds buiten de reikwijdte van de Code. 
Ongeacht de reikwijdte van de Nederlandse Corporate 
Governance Code, onderschrijft Homburg Participaties de 
wenselijkheid van transparantie ter zake van het beheer van 
het Fonds en het afleggen van verantwoording daarover aan 
de Deelnemers. Onverkorte toepassing van de Nederlandse 
Corporate Governance Code is voor niet-beursgenoteerde 
beleggingsinstellingen echter niet goed mogelijk.

Klachtenprocedure
Beleggers met een klacht over het Fonds kunnen deze schriftelijk 
of telefonisch indienen bij de Beheerder. De Beheerder heeft 
voor de afhandeling van klachten een procedure in haar 
organisatie ingevoerd die waarborgt dat eventuele klachten 
tijdig en adequaat worden behandeld en geadministreerd. De 
Beheerder zal zorgen dat de klacht zorgvuldig, verifieerbaar, 
consistent en binnen een redelijke termijn wordt afgedaan.

Administratieve organisatie en interne gedragscode
De beheerder heeft een beschrijving opgesteld van de 
administratieve organisatie en de interne controle waarin 
onder andere de controle ten aanzien van cliëntacceptatie 
en registratie van overeenkomsten is vastgelegd. Daarnaast 
beschikt de Beheerder over een interne gedragscode en heeft 
de Beheerder als contribuant zich gecommitteerd dat deze 
gedragscode voldoet aan de minimumeisen gedragscode 
die zijn gesteld door de STV. De gedragscode zal op termijn 
getoetst worden door de STV.

door een rechterlijke instantie onbekwaam verklaard om 
te handelen als lid van de bestuurs-, leidinggevende-, of 
toezichthoudende organen van een uitgevende instelling 
of in het kader van het beheer of de uitoefening van de 
activiteiten van een uitgevende instelling.

De Beheerder verklaart dat het Prospectus onder haar 
verantwoordelijkheid is opgesteld en dat, voor zover haar 
redelijkerwijs bekend is of had kunnen zijn, de gegevens 
opgenomen in het Prospectus op de publicatiedatum daarvan 
in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Verder zijn er 
door de Beheerder voor zover haar bekend geen gegevens 
weggelaten waarvan vermelding de strekking van het 
Prospectus wezenlijk zou wijzigen.
Ter zake van de van overige derden afkomstige informatie die 
in het Prospectus is opgenomen, bevestigt de Beheerder dat 
deze informatie correct is weergegeven en dat, voor zover 
zij dat heeft kunnen opmaken uit door de betrokken derden 
gepubliceerde informatie, geen feiten zijn weggelaten waardoor 
de weergegeven informatie onjuist of misleidend zou worden.
Voor zover bij het bestuur van de Beheerder bekend, zijn er 
geen overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrages lopend dan 
wel te voorzien, die een invloed van betekenis kunnen hebben 
op de financiële positie of rentabiliteit van het Fonds.
Het Fonds is op 30 oktober 2009 tot stand gekomen en kent 
geen historie, en heeft derhalve geen historische financiële 
overzichten. 
Het prospectus verschijnt alleen in de Nederlandse taal. Op 
het Prospectus is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd ten aanzien 
van geschillen met betrekking tot het Prospectus en/of de 
uitgifte van Participaties.
Voor zover bekend zijn er geen (rechts)personen (anders 
dan bestuurs-, leidinggevende-, of toezichthoudende organen) 
die direct of indirect een belang hebben in het Fonds of de 
Beheerder dat onder Nederlandse regelgeving gemeld zou 
moeten worden.

Transacties met verbonden partijen
Bij transacties met verbonden partijen kunnen in het algemeen 
potentiële belangenconflicten ontstaan.

De Beheerder heeft namens de Bewaarder voor rekening 
en risico van de Deelnemers de volgende overeenkomsten 
gesloten c.q. afspraken gemaakt met de volgende aan  
de Beheerder verbonden partijen (bedragen/percentages 
exclusief omzetbelasting).
1.  Een beheerovereenkomst met Homburg Participaties 

waaronder een jaarlijkse vergoeding is verschuldigd van 
2,0% van de jaarlijkse huurinkomsten.

2.  Homburg Participaties zal structureringskosten in 
rekening brengen aan het Fonds. De hoogte van deze 
structureringskosten bedraagt 2,0% van de netto 
aanschafprijs van het Object.

3.  Een managementovereenkomst met Homburg Real Estate 
Management B.V. waaronder een jaarlijkse asset management 
vergoeding is verschuldigd van 0,3% per jaar over de waarde 
van het Object en een property management vergoeding 
van 2,5% van de huurinkomsten. 
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Uitgevende instelling FGR Homburg De President
 Beckeringhstraat 36
 3762 EX Soest
 Tel 035 609 1620
 info@homburg.nl

Initiatiefnemer en Beheerder Homburg Participaties B.V.
 Prinsestraat 3
 7513 AM Enschede
 Tel 0800-6667778
 info@homburg.nl
  
Bewaarder  Stichting Homburg De President
 Beckeringhstraat 36
 3762 EX Soest
 Tel 035 609 1620
 info@homburg.nl

Bestuurder Stichting Homburg De President Homburg Trust Services B.V.    
 Beckeringhstraat 36
 3762 EX Soest
 Tel 035 609 1620
 info@homburg.nl

Asset & Property Management Homburg Real Estate Management B.V.
 Beckeringhstraat 36 
 3762 Ex Soest
 Tel 035 609 1620
 info@homburg.nl

Taxateur Savills Taxaties
 Claude Debussylaan 48
 1082 MD Amsterdam

Juridisch adviseur Loyens & Loeff N.V.
 Fred. Roeskestraat 100
 1076 ED Amsterdam

Fiscaal adviseur Loyens & Loeff N.V.
 Utrechtseweg 165
 6862 AJ Oosterbeek

Accountant Deloitte Accountants
 Orlyplein 10
 1043 DP Amsterdam

RELEVANTE PARTIJEN EN ADVISEURS
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BIJLAGE 1 ONDERZOEKSRAPPORT ACCOUNTANT 

Onderzoeksrapport accountant 

Aan: Homburg Participaties B.V. 

Opdracht en verantwoordelijkheden 
Wij hebben de geprognosticeerde rendementscijfers, zoals opgenomen in Hoofdstuk “Investering en rendement” in bijgevoegde, 
door ons gewaarmerkte, prospectus van Homburg De President te Soest, over de periode 1 januari 2010 tot en met 31 
december 2016 onderzocht. Deze geprognosticeerde rendementscijfers, met inbegrip van de veronderstellingen waarop deze zijn 
gebaseerd (zoals opgenomen onder Hoofdstuk “ Investering en Rendement” alsmede het Hoofdstuk “Kosten en vergoedingen”) 
zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de beheerder van de beleggingsinstelling. Het is onze verantwoordelijkheid een 
onderzoeksrapport inzake deze geprognosticeerde rendementscijfers te verstrekken, zoals bedoeld in artikel 2:5 c Nadere 
Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. 

Werkzaamheden 
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder standaard 3400 „Onderzoek van 
toekomstgerichte financiële informatie”. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen 
van inlichtingen bij functionarissen van de beheerder van de beleggingsinstelling, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking 
tot de financiële gegevens, het nagaan van de rekenkundige juistheid van de geprognosticeerde cijfers, met inbegrip van de 
gehanteerde formules en het gehanteerde model, het beoordelen van de objectieve meetbaarheid en representativiteit en het 
vaststellen dat de veronderstellingen op de juiste wijze zijn verwerkt.
 
Ons onderzoek betreffende de veronderstellingen kan als gevolg van de aard van dit onderzoek, slechts resulteren in het geven 
van een conclusie die een beperkte mate van zekerheid geeft. Ons onderzoek betreffende de rekenkundige juistheid en de 
opstelling en toelichting van de prognose in overeenstemming met IFRS, zoals aanvaard binnen de EU resulteert in een oordeel 
dat een redelijke mate van zekerheid geeft. 

Conclusie en oordeel 
Op grond van ons onderzoek van de geprognosticeerde rendementscijfers, met inbegrip van de veronderstellingen waarop deze 
zijn gebaseerd, de gehanteerde formules en het gehanteerde model, is ons niets gebleken op grond waarvan wij zouden moeten 
concluderen dat de prognose niet objectief meetbaar en representatief is.
 
Naar ons oordeel zijn de geprognosticeerde rendementscijfers rekenkundig juist en op een juiste wijze op basis van de 
veronderstellingen opgesteld en toegelicht in overeenstemming met IFRS, zoals aanvaard binnen de EU, waarbij tevens de van 
toepassing zijnde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals gehanteerd in de jaarrekening in aanmerking zijn 
genomen. 

Overige aspecten 
Realiseerbaarheid toekomstige uitkomsten 
De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk afwijken van de geprognosticeerde rendementscijfers, aangezien de veronderstelde 
gebeurtenissen zich veelal niet op gelijke wijze zullen voordoen als hier is aangenomen en de afwijkingen van materieel belang 
kunnen zijn. 

Amsterdam, 30 oktober 2009 

Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend J. Holland RA 

 

BIJLAGEN
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BIJLAGE 2 ASSURANCE RAPPORT ACCOUNTANT

Assurance rapport accountant

Aan: Homburg Participaties B.V.

Assurance-rapport (ex artikel 4:49 lid 2 c Wet op het financieel toezicht) 

Opdracht en verantwoordelijkheden 
Wij hebben de assurance-opdracht aangaande de inhoud van het prospectus Homburg De President uitgevoerd. In dit kader 
hebben wij onderzocht of het prospectus d.d. 30 oktober 2009 van Homburg De President te Soest ten minste de ingevolge 
artikel 4:49 lid 2 a tot en met 2 e van de Wet op het financieel toezicht voorgeschreven gegevens bevat. Deze assurance-
opdracht is met betrekking tot artikel 4:49 lid 2 b tot en met 2 e gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van 
zekerheid. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in het prospectus is vermeld, is op de in het prospectus opgenomen gegevens geen 
accountantscontrole toegepast. 

De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:
•  De beheerder van de beleggingsinstelling is verantwoordelijk voor de opstelling van het prospectus dat ten minste de 

ingevolge de Wet op het financieel toezicht voorgeschreven gegevens bevat; 
•  Het is onze verantwoordelijkheid een mededeling te verstrekken zoals bedoeld in artikel 4:49 lid 2 c van de Wet op het 

financieel toezicht. 

Werkzaamheden 
Ons onderzoek is verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3000 “Assurance-opdrachten 
anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie”. Op basis daarvan hebben wij de door 
ons in de gegeven omstandigheden noodzakelijk geachte werkzaamheden verricht om een conclusie te kunnen formuleren.

Wij hebben getoetst of het prospectus de ingevolge artikel 4:49 lid 2 b tot en met 2 e van de Wet op het financieel toezicht 
voorgeschreven gegevens bevat. 

De wet vereist niet van de accountant dat deze additionele werkzaamheden verricht met betrekking tot artikel 4:49 lid 2 a. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderzoeksinformatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie. 

Conclusie 
Op grond van onze werkzaamheden en het gestelde in de paragraaf “Opdracht en verantwoordelijkheden” komen wij tot de 
conclusie dat het prospectus ten minste de ingevolge artikel 4:49 lid 2 b tot en met 2 e van de Wet op het financieel toezicht 
voorgeschreven gegevens bevat.

Met betrekking tot 4:49 lid 2 a van de Wet op het financieel toezicht melden wij dat het prospectus voor zover ons bekend de 
informatie bevat zoals vereist. 

Amsterdam, 30 oktober 2009 

Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend J. Holland RA
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BIJLAGE 3 STICHTING TRANSPARANTIE VASTGOEDFONDSEN

Homburg Participaties B.V. 
t.a.v. de heer J.R. Stolle
Prinsestraat 3
7513 AM Enschede

Geachte heer Stolle,

Op Uw verzoek hebben wij het prospectus van het besloten fonds voor gemene rekening Homburg De President (het ‘’Fonds’’) 
gedateerd 30 oktober 2009, getoetst aan de “STV Standaarden voor Transparantie in Prospectusinformatie van beleggingsfondsen 
in Vastgoed ”, versie d.d. 1 augustus 2009 (hierna genoemd: “STV Standaarden”). Dit prospectus zal door u worden verspreid 
in verband met een beoogde uitgifte door het Fonds van 1.421 participaties tegen een prijs van € 5.000 (exclusief 3 % 
emissiekosten) met een minimale afname van 2 participaties. 
 
De inhoud, strekking en de reikwijdte van de STV Standaarden zijn integraal opgenomen op de website www.
stichtingtransparantievastgoedfondsen.nl. Wij raden de gebruiker van deze brief met klem aan om van deze STV Standaarden 
kennis te nemen. STV is een zelfregulerende organisatie en haar werkzaamheden zijn niet gebaseerd op wettelijke bevoegdheden 
of grondslagen. 

Uitsluitend het bestuur van Homburg Participaties B.V. is ervoor verantwoordelijk dat de informatie verstrekt in het prospectus 
overeenstemt met de werkelijkheid en dat geen informatie is weggelaten waarvan de vermelding, de inhoud of strekking van het 
aanbod zoals dat is verwoord in het prospectus, zou kunnen wijzigen. De verantwoordelijkheid van de STV betreft de toetsing 
van vorengenoemde prospectus aan de STV Standaarden en is daartoe beperkt. 

Hierbij delen wij u mede dat wij op grond van onze werkzaamheden van oordeel zijn dat het prospectus van het Fonds voldoet 
aan de STV Standaarden voor Transparantie in Prospectus informatie van beleggingsfondsen in Vastgoed, versie d.d. 1 augustus 
2009. 

Wij geven U toestemming om deze brief als onderdeel van het vorengenoemde prospectus te verspreiden met dien verstande 
dat zulks alleen mag geschieden door integrale weergave van deze brief. Deze brief, tezamen met het prospectus van het Fonds 
gedateerd 30 oktober 2009, zullen wij publiceren op de website van de STV.

Hoogachtend,

 

Datum: 30 oktober 2009

Getekend door: P.K.H. Krom
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De werkelijk ontvangen of gerealiseerde inkomsten 
en vervreemdingswinsten zijn voor de bepaling van de 
belastingheffing in box III niet relevant. Er wordt slechts 
belasting geheven over een forfaitair rendement van 4%. 
Daar staat tegenover dat de op de Participaties betrekking 
hebbende kosten niet aftrekbaar zijn. Volledigheidshalve 
merken wij op dat een eventuele financieringschuld aangegaan 
ter verwerving van de Participaties wel in mindering kan 
worden gebracht op het gemiddelde vermogen in box III 
waarover de forfaitaire heffing wordt gebaseerd.

Voor het jaar 2009 geldt in box III een heffingsvrij vermogen 
van € 20.661 dan wel € 41.332 voor fiscale partners. 
Schulden komen effectief in mindering voor zover deze een 
bedrag van € 2.900 te boven gaan, dan wel € 5.800 voor 
fiscale partners.

In Nederland gevestigde vennootschaps belasting-
plichtige Deelnemers 
Voor een in Nederland gevestigde vennootschaps-
belastingplichtige Deelnemer geldt dat alle opbrengsten, 
inclusief eventuele vervreemdingswinsten, onderworpen 
zijn aan de heffing van vennootschapsbelasting. Aangezien 
het Fonds als fiscaal transparant wordt beschouwd, vindt er 
een pro rata toerekening plaats van de activa en de passiva 
van het Fonds aan de Deelnemers. Door deze toerekening 
zijn de opbrengsten van het Fonds, inclusief eventuele 
vervreemdingswinsten, direct bij de Deelnemer belast met 
vennootschapsbelasting. Eventuele verliezen die worden 
geleden met betrekking tot de Participaties zijn normaliter 
aftrekbaar bij de bepaling van de fiscale winst.

Het vennootschapsbelastingtarief voor het jaar 2009 bedraagt 
20% over de eerste € 200.000 aan winst en 25,5% over het 
meerdere aan winst. 

Toepassing fiscale herinvesteringsreserve
De hieronder beschreven aspecten van de her inves terings -
reserve zijn van toepassing voor vennootschapsbelasting-
plichtige Deelnemers. In het uitzonderlijke geval dat de 
opbrengsten van de Participaties tot de inkomenscategorie 
winst uit onderneming gerekend moeten worden, zijn deze 
aspecten eveneens van toepassing. 

Als onderdeel van de fiscale winstberekening bestaat 
de mogelijkheid om behaalde boekwinsten bij de 
vervreemding van activa te reserveren in een zogeheten 
herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve stelt de 
belastingplichtige in de gelegenheid om, onder bepaalde 
voorwaarden, de opbrengst behaald bij de verkoop van een 

BIJLAGE 4 FISCALE ASPECTEN

In deze paragraaf worden uitsluitend in algemene en globale 
bewoordingen enkele fiscale aspecten behandeld van een 
deelname in het Fonds door een in Nederland gevestigde 
Deelnemer. De fiscale behandeling van de Participaties in het 
Fonds zal mede afhankelijk zijn van feiten en omstandigheden 
die per Deelnemer kunnen verschillen. Indien een Deelnemer 
meer duidelijkheid wil hebben omtrent de fiscale behandeling 
van zijn deelname in het Fonds verdient het dan ook aanbeveling 
hierover met een belastingadviseur in contact te treden.

De hieronder beschreven fiscale aspecten zijn gebaseerd op 
de wetgeving en jurisprudentie zoals van kracht op de datum 
van het Prospectus en zijn onderhevig aan veranderingen in de 
wet, de wetsuitleg en de wetstoepassing. Deze veranderingen 
kunnen optreden met terugwerkende kracht. 

Homburg De President
Naar huidig Nederlands fiscaal recht wordt het Fonds als 
een besloten fonds voor gemene rekening beschouwd. 
Als zodanig is het Fonds ‘fiscaal transparant’ en dus geen 
belastingplichtig lichaam in de zin van artikel 2 van de 
Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Dit betekent 
dat alle opbrengsten en resultaten rechtstreeks worden 
toegerekend aan de Deelnemers. Als gevolg van de fiscale 
transparantie worden de activa en passiva van het Fonds 
naar rato van omvang en duur van de deelname geacht 
rechtstreeks tot het vermogen van de Deelnemers te 
behoren. Fiscale transparantie houdt tevens in dat het Fonds 
geen dividendbelasting hoeft in te houden op eventuele 
uitkeringen aan de Deelnemers.

In Nederland woonachtige inkomstenbelasting-
plichtige Deelnemers 
Gezien de aard van de investering door het Fonds moeten 
de activiteiten van het Fonds beschouwd worden als het 
beleggen van vermogen. Er is geen sprake van het uitoefenen 
van ondernemingsactiviteiten zodat de opbrengst van de 
Participaties daarom normaliter niet gerekend zal worden tot 
de inkomenscategorieën winst uit onderneming of resultaat 
uit overige werkzaamheden. 

Als gevolg van het beleggingskarakter van het Fonds zullen 
de Participaties bij de individuele Deelnemers tot hun box 
III inkomen gerekend moeten worden. De belastingheffing in 
box III vindt plaats door middel van een heffing van 30% over 
een fictief rendement van 4% over de gemiddelde waarde 
van het vermogen minus de schulden in box III aan het begin 
en aan het eind van een kalenderjaar. Effectief bedraagt de 
heffing in box III derhalve 1,2% over de gemiddelde waarde 
van het box III vermogen. 



De verhuur van een onroerende zaak is vrijgesteld van 
btw, tenzij verhuurder en huurder opteren voor een met 
btw belaste verhuur. Opteren voor een met btw belaste 
verhuur is mogelijk indien de huurder de over de huurprijs 
verschuldigde btw voor ten minste 90% als voorbelasting in 
aftrek kan brengen. Met de huidige huurder is op correcte 
wijze een met btw belaste verhuur overeengekomen zodat 
het Object geacht wordt belast met btw te zijn verhuurd. Het 
voorgaande betekent dat eventueel aan huurder in rekening 
gebrachte btw op kosten die zien op het Object voor aftrek 
bij verhuurder in aanmerking komen. Indien huurder niet 
meer voldoet aan het hiervoor vermelde 90%-criterium, zal 
de verhuur van rechtswege vrijgesteld van btw zijn. Eventuele 
btw-schade aan de kant van verhuurder vanwege de dan 
vrijgestelde verhuur dient door huurder aan verhuurder te 
worden vergoed.

De verkoop van Participaties is niet onderworpen aan de 
heffing van btw. 

Overdrachtsbelasting
De verkrijging van een onroerende zaak is onderworpen 
aan de heffing aan overdrachtsbelasting, tenzij aanspraak kan 
worden gemaakt op een vrijstelling of een kwijtschelding 
van de verschuldigde overdrachtsbelasting. Daarnaast kan 
in bepaalde situaties een vermindering van de verschuldigde 
overdrachtsbelasting aan de orde zijn. Een vermindering van 
de verschuldigde overdrachtsbelasting is onder meer aan de 
orde indien de verkrijging plaatsvindt binnen zes maanden na 
een eerder met overdrachtsbelasting belaste verkrijging van 
de onroerende zaak. Ook bij de verkrijging van eigendom 
bezwaard met een recht van erfpacht kan aanspraak 
worden gemaakt op een vermindering van de verschuldigde 
overdrachtsbelasting. In dat geval wordt het bedrag waarover 
overdrachtsbelasting is verschuldigd verminderd met de 
contante waarde van de canon, die afhankelijk is van de 
hoogte van de canon en de looptijd van het recht van 
erfpacht. 
 
Ter zake van de uitgifte van Participaties voorafgaand aan de 
aankoop van de onroerende zaak door het Fonds is geen 
overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij een verkrijging van een 
Participatie na aankoop van de onroerende zaak door het 
Fonds kan door de Belastingdienst het standpunt worden 
ingenomen dat overdrachtsbelasting is verschuldigd over 
het pro rata gedeelte van de waarde van de onroerende 
zaak die door de Participatie wordt vertegenwoordigd, 
tenzij aanspraak kan worden gemaakt op een vrijstelling of 
een vermindering van verschuldigde overdrachtsbelasting. 
Indien het Fonds voor de heffing van overdrachtsbelasting 
kan worden gezien als een lichaam met een in aandelen 
verdeeld kapitaal, als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de 
belastingen van rechtsverkeer, kan pas overdrachtsbelasting 
zijn verschuldigd indien het belang dat wordt verkregen of dat 
wordt uitgebreid ten minste een derde van alle participaties 
van het Fonds bedraagt. Wij adviseren bij eventuele verkoop 
van de Participatie de fiscale gevolgen vooraf door een fiscaal 
adviseur te laten beoordelen. 

bedrijfsmiddel te gebruiken voor de herinvestering in een 
ander bedrijfsmiddel. De belastingheffing over de behaalde 
boekwinst bij de verkoop van het bedrijfsmiddel wordt door 
het onderbrengen in de herinvesteringsreserve uitgesteld.

Gebruik maken van een bestaande herinvesteringsreserve

Deelnemers die nu reeds beschikken over een 
herinvesteringsreserve kunnen, als gevolg van een uitspraak 
van de Hoge Raad van 30 september 2005 (BNB 2006/53*), 
deze herinvesteringsreserve, onder voorwaarden, afboeken 
bij aankoop van de Participaties. 

Vorming van een herinvesteringsreserve

De Deelnemer die een fiscale boekwinst behaalt bij de 
vervreemding van zijn Participaties of bij de liquidatie van 
het Fonds, kan de boekwinst, onder bepaalde voorwaarden, 
reserveren in de herinvesteringsreserve. Op deze manier 
kan de belastingheffing over de behaalde boekwinst mogelijk 
worden uitgesteld. 

Zowel het vormen als het gebruik maken van een 
herinvesteringsreserve is aan bepaalde voorwaarden 
verbonden en zal mede afhankelijk zijn van feiten en 
omstandigheden die per Deelnemer kunnen verschillen. 
Indien een Deelnemer meer duidelijkheid wil hebben 
omtrent het gebruik maken van een herinvesteringsreserve 
met betrekking tot zijn Participaties verdient het aanbeveling 
hierover met een belastingadviseur in contact te treden.

Successie- en schenkingsrecht
In geval van overlijden van een Deelnemer of schenking 
door een Deelnemer van zijn Participaties, worden de 
Participaties mogelijk in de heffing van het Nederlandse 
successie- of schenkingsrecht betrokken tegen de waarde in 
het economisch verkeer ten tijde van het overlijden of de 
schenking. De toepasselijke belastingtarieven en eventuele 
vrijstelling(en) zijn mede afhankelijk van de mate van 
verwantschap tussen de Deelnemer en zijn erfgenaam of 
begunstigde. 

BTW
De levering van een onroerende zaak is vrijgesteld van btw, 
tenzij de levering door een btw-ondernemer plaatsvindt vóór, 
op of uiterlijk binnen twee jaren na de datum van eerste 
ingebruikneming van de onroerende zaak. Na deze periode 
kunnen verkoper en koper gezamenlijk opteren voor een 
met btw belaste levering. Opteren voor een met btw belaste 
levering is mogelijk indien de koper de verschuldigde btw 
voor ten minste 90% als voorbelasting in aftrek kan brengen. 
De btw die is verschuldigd ter zake van de levering van 
de onroerende zaak wordt in beginsel berekend over de 
ontvangen koopprijs. Bij de levering van eigendom bezwaard 
met een recht van erfpacht kan onder bepaalde voorwaarden 
aanspraak worden gemaakt op een vermindering van het 
bedrag waarover btw is verschuldigd. 
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