
 
 

 

9.1 RENDEMENT 
Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht 
op het behalen van een optimale opbrengst uit de 
verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. 
De kansen op een bovengemiddeld rendement zijn, 
gezien de ervaringen met deze vorm van belegging, 
evenzeer aanwezig als het risico op een onverhoopt 
negatief verloop van de participatie. Het rendement 
zal voor de Belegger worden bepaald door de exploi-
tatie van het Object en door verkopen te realiseren 
tegen een hogere prijs dan de kostprijs inclusief 
aankoopkosten. Daarnaast is voor de Belegger van 
belang de fiscale behandeling van de Participaties en 
het resultaat. Voor het geprognosticeerd rendement 
verwijzen wij u naar de financiële overzichten. In 
onderstaande tabel is het gemiddeld Totaal rende-
mentseffect vermeld bij de verkoop van het onroe-
rend goed volgens verschillende scenario’s.

De prognoses bij deze scenario analyse zijn door de 
Beheerder zorgvuldig opgesteld, eventuele afwijkin-
gen zowel positief als negatief komen volledig ten 
bate of ten laste van het Fonds. De in Deel 9.3 en 9.4 
uitgewerkte financiële overzichten zijn gebaseerd 
op het realistische scenario, waarbij de waarde van 
het onroerend goed gedurende de looptijd van het 
Fonds met 1% stijgt en een Mutatiegraad van 10% is 
gehanteerd. Het realistisch scenario laat een gepro-
gnosticeerd gemiddeld Totaal rendement zien van 
8,3% (IRR rendement 8,1%), op jaarbasis en vóór 
belasting.

Het defensieve scenario, waarbij de waarde van 
het onroerend goed gedurende de looptijd van het 
Fonds jaarlijks met 1% vermindert en een mutatie-
graad van 5% is gehanteerd, biedt de belegger een 
geprognosticeerd gemiddeld Totaal rendement van 
4,5% op jaarbasis.

Voor de prognose van het rendement worden voorts 
als belangrijkste uitgangspunten gehanteerd:
 -  berekeningsperiode 1 juni 2010 t/m 31 decem-

ber 2016;
 -  totale Bruto huuropbrengst per 15 februari 

2010 van ! 1.129.345,- op jaarbasis;

 -  De huurkapitalisatie factor bij aankoop bedraagt 
18 (! 20.291.000,- / ! 1.129.345,-). Het Bruto aan-
vangsrendement bedraagt 5,6% (! 1.129.345,- /  
! 20.291.000,-);

 - huurverhoging: 2,5% op jaarbasis;
 - indexatie overige algemene kosten: 2,5%;
 - frictie leegstand: gemiddeld 3 maanden;
 -  exploitatiekosten (onder andere onderhoud, 

Vereniging van Eigenaren, gemeentelijke lasten,    
verzekeringen, property management) 23% van 
de Bruto huuropbrengst;

 -  CV uitgaven, waaronder algemene bestuurskos-
ten: ! 25.000,- per jaar (zie Deel 6.3.4 onder 4);

 -  waardebepaling op basis van de taxatierapport 
(bijlage 6);  

 -  Het verschil tussen de aankoopprijs voor het 
Fonds ten opzichte van onderhandse verkoop- 
waarde vrij van huur en gebruik (zoals vermeld 
in de taxatie van ABC Makelaars in bijlage 6) 
bedraagt 40,5% (aankoopprijs door Fonds  
! 20.291.000 k.k. vs taxatie ! 28.500.000 k.k.);

 - Mutatiegraad van de woningen: 10% per jaar; 
 -  rekenrente financiering: gemiddeld gewogen 3,92%;
 -  Verkoopkosten martkconform, uitgaande van 

2% van de bruto-verkoopopbrengst;
 -  De Performancefee bij verkoop is 15% van Bruto 

Verkoopopbrengst minus het pro-rato gedeelte 
van de verkochte woningen (op basis van 
oppervlakte m2 van de woning) van de Totale 
Fondsinvestering, exclusief Liquiditeitsreserve 
(zie Deel 6.2 onder b van het Prospectus);

 - Beheervergoeding van 5% (zie Deel 6.2 onder a);
 - Aankoop Object ! 20.291.000,- (zie Deel 6.3.1);
 - Aankoopkosten Object ! 1.785.694,- (zie Deel 6 3.2);
 - Fondskosten ! 819.747,- (zie Deel 6.3.3);
 -  Bij het berekenen van het fondsrendement is 

er vanuit gegaan dat het restbezit op hetzelfde 
Bruto Aanvangsrendement (BAR) wordt ver-
kocht als bij de aankoop 

 -  De Netto verkoopopbrengst (zie Deel 9.4) komt 
toe aan de Beleggers (ieder pro-rato naar diens 
Deelname).

9. Financiele aspecten

      

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. 
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