
Beleggen kan middels participaties van EUR 25.000.
De totale fondsinvestering van het fonds bedraagt 
EUR 23.050.000, met een eigen vermogen van 
EUR 8.550.000. Direct Wonen neemt deel met 20% in 
het eigen vermogen. De overige 274 participaties worden 
aan particuliere beleggers ter beschikking gesteld.
 

De beheerder van Woningfonds Apeldoorn CV, Annexum 
Beheer BV, heeft een vergunning om op te treden als 
beheerder en is geregistreerd bij de AFM op grond 
van de Wet op het financieel toezicht. Annexum staat 
daarmee onder permanent toezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten. Dit is een belangrijke waarborg voor
u als belegger. Daarnaast voldoet het prospectus aan de 
standaarden voor Transparantie in Prospectus van beleg-
gingsfondsen in vastgoed, afgegeven door de Stichting 
Transparantie Vastgoed Fondsen (STV).

Annexum is gespecialiseerd in het structureren en plaatsen 
van vastgoedbeleggingsproducten voor de particuliere en 
institutionele markt. Annexum bestaat sinds 2000 en is 
voortrekker in het transparant maken van beleggingspro-
ducten voor de particuliere belegger. 
De producten van Annexum omvatten zowel kantoren- als 
winkelbeleggingen, maar ook bijzondere producten als 
Dutch Microfund (microfinancieringen), Grondfonds en een 
belegging in een olieproductiemaatschappij. 
Het totaal beheerd vermogen bedraagt inmiddels circa 
EUR 1,1 miljard, waarmee Annexum een uiterst gezonde 
basis heeft. Annexum heeft een uitstekend trackrecord 
en heeft tot doel voor de belegger een full-service product 
te creëren, waarbij zij alle uitvoerende activiteiten met 
betrekking tot acquisitie, beheer en desinvestering van de 
beleggingsobjecten voor haar rekening neemt.

Mede initiatiefnemer Direct Wonen is marktleider in de
particuliere woningverhuur markt met een marktaandeel van 
meer dan 21%. Vanuit 32 vestigingen en met ongeveer 300 
medewerkers is Direct Wonen gespecialiseerd in particu-
liere woningverhuur en woningverkoop van (nieuwbouw) 
woningprojecten. Direct Wonen is opgericht in 1990 en heeft 
een beursnotering aan de London Stock Exchange.



      

Via Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in een mooie 
portefeuille van 170 appartementen verdeeld over drie 
woontorens in Apeldoorn, gelegen aan de Kalmoesstraat en
Korianderstraat. Iedere woontoren telt 17 verdiepingen met 
per woonlaag één tweekamerappartement van circa 60 m2

en meerdere vierkamerappartementen van circa 100 m2

De woontorens liggen in de woonwijk De Mheen ten noord-
oosten van de binnenstad van Apeldoorn in een parkachtige 
omgeving, direct naast het wijkwinkelcentrum met o.a. 
een grote C1000, Kruidvat, Marskramer en Schoenenreus.

Het fonds is gericht op het behalen van een zo hoog mogelijke 
opbrengst uit de verhuur en de tussentijdse verkoop van 
appartementen. De woningen verkeren in verhuurde staat, 
zodat beleggers een stabiel basisrendement uit de huur-
inkomsten tegemoet kunnen zien. Anders dan in andere 
vastgoedsectoren waarin Annexum belegt, is de verkoop-
waarde van een leegstaande woning hoger dan een woning 
in verhuurde staat. Daarvan wil het fonds profiteren. 

Het fonds heeft dankzij de huidige marktomstandigheden 
de appartementen tegen een aantrekkelijke prijs kunnen 
verwerven. De marge op de getaxeerde verkoopwaarde van 
de lege woningen ten opzichte van de aankoopprijs van 
de woningen (in verhuurde staat) is significant. Dit resultaat 
draagt mede bij aan het aantrekkelijke totaal rendement. 

Annexum en Direct Wonen zijn een samenwerking aange-
gaan voor het opzetten en beheren van woningbeleggings-
producten voor particuliere beleggers. Annexum richt 
zich binnen de samenwerking in eerste instantie op de 
structurering en plaatsing van de woningfondsen. Direct 
Wonen concentreert zich op de verhuur en verkoop van de 
woningen. Beide bedrijven ontfermen zich over het beheer 
van de woningen.

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid 
bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt
u in drie woontorens te Apeldoorn. U profiteert naast een solide basisrendement uit de huuropbrengsten, 
ook van een interessant rendement door de (tussentijdse) verkoop van vrijkomende appartementen. 
Het geprognosticeerde rendement bedraagt gemiddeld 8,3%* op jaarbasis. Deelname is mogelijk 
met participaties van EUR 25.000.

Direct Wonen zal zelf voor 20% in Woningfonds 
Apeldoorn CV deelnemen, waarmee zij haar langjarige 
betrokkenheid toont.

Het beleid voor het beheer van de woontorens is gericht 
op waardevermeerdering, binnen een aanvaardbaar 
economisch, juridisch en fiscaal risicoprofiel. Dit betekent 
dat een evenwicht gevonden wordt tussen zorgvuldig en 
efficiënt beheer ten aanzien van (groot) onderhoud 
enerzijds en het realiseren van een aantrekkelijk rendement 
op het verhuurde vastgoed anderzijds. 

De verkoopopbrengst van de woningen wordt onder meer 
bepaald door de mutatiegraad en de hieruit voortkomende 
verkooptransacties. Het betreft hier een zogenaamd pas-
sief uitpondbeleid, waarbij de marktomstandigheden en 
de belangen van beleggers in acht worden genomen. De 
mutatiegraad is het percentage woningen dat jaarlijks vrij-
komt als gevolg van verhuizing, overlijden, etc. Afhankelijk 
van de verkoopsnelheid zal eventueel wederverhuur 
worden toegepast. 

Aan het einde van de beleggingshorizon van het fonds
zal een aantal appartementen niet zijn verkocht. 
Deze restportefeuille wordt in één pakket verkocht om tot 
beëindiging van het fonds over te kunnen gaan. 

Naast het ingebrachte eigen vermogen door de comman-
ditaire vennoten verstrekt ING een financiering van circa 
60% van het fondsvermogen. In eerste instantie wordt 
80% van de verkoopopbrengst van de woningen gebruikt 
voor aflossing van de financiering. Hierdoor wordt het 
eventuele financieringsrisico gedurende de looptijd van 
het fonds steeds verder afgebouwd.

Het geprognosticeerde totaal rendement bedraagt 
gemiddeld 8,3% op jaarbasis, exclusief emissiekosten en 
voor belastingen. De uitkeringen zullen halfjaarlijks plaats-
vinden. In de rendementsprognose wordt uitgegaan van 
een waardering van de restportefeuille gelijk aan die van 
de aankoopprijs. De looptijd van de belegging is ten min-
ste tot ultimo 2016, waarna het verkoopscenario voor de 
restportefeuille wordt nagestreefd. In onderstaande tabel 
kunt u zien hoe de uitkering en het rendement per partici-
patie is opgebouwd. 

gebroken boekjaar per 01-06-2010
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