
Vooraankondiging
Accel Healthcare Property Fund N.V.
juli 2011

150 certificaten van aandelen à € 25.000

Minimale afname vier certificaten

Prognose totaalrendement 9,5% per jaar (IRR)



Belangrijke informatie: Potentiële houders van certificaten van aandelen kunnen aan deze vooraankondiging geen rechten ontlenen, slechts de inhoud van het

informatiememorandum is bindend. Deze vooraankondiging bevat slechts samenvattende informatie. Iedere beslissing om te beleggen in certificaten van Accel

Healthcare Property Fund N.V. moet gebaseerd zijn op bestudering van het volledige informatiememorandum. Naar verwachting is het informatiememorandum

vanaf juli 2011 verkrijgbaar bij Accel Real Estate Management B.V. te Amsterdam (www.accelrealestate.com).

Deze emissie is vrijgesteld en uitgezonderd van een aantal ver- en geboden onder de Wft en de prospectusverordening van de Europese Unie. Accel Healthcare

Property Fund N.V. is voor het aanbod van certificaten van aandelen niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat niet

onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Noch deze vooraankondiging noch het informatiememorandum zijn te beschouwen als een door de

AFM goedgekeurd prospectus als bedoeld in artikel 5:2 Wft.

Aan het beleggen in vastgoed zijn risico’s verbonden en deze risico’s zijn ook verbonden aan het beleggen in Accel Healthcare Property Fund N.V. Deze risico’s

alsook andere (markt)omstandigheden kunnen leiden tot negatieve waardefluctuaties en lagere rendementen dan waarnaar wordt gestreefd. Er kunnen zelfs

verliezen optreden. De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten en uitgesproken verwachtingen bieden geen garanties

voor de toekomst.
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Accel Healthcare Property Fund N.V.

Accel Real Estate biedt u de mogelijkheid deel te nemen aan een unieke vastgoedbelegging: 

Accel Healthcare Property Fund. U kunt als belegger profiteren van een stabiel en aantrekkelijk 

rendement dat voortkomt uit een groeiende portefeuille van Duits zorgvastgoed.

De zorgsector is één van de grootste en snelst groeiende sectoren in Europa. Door de sterk opkomende

vergrijzing en de toenemende levensverwachting neemt de vraag naar zorg continue toe. Dit geldt ook voor de

vraag naar huisvesting voor senioren en zorginstellingen. Zorgvastgoed is daarom een solide investering1.

Accel Real Estate speelt op deze trend in door de introductie van het Accel Healthcare Property Fund,

dat investeert in (woon)zorggebouwen in Duitsland. Zorgvastgoed heeft diverse aantrekkelijk kenmerken:

- nauwelijks samenhang met economische ontwikkelingen;

- lange huurcontracten;

- deel huurstroom komt van Duitse overheid.

Bovendien biedt zorgvastgoed aantrekkelijke rendementen en is het een inflatiebestendige belegging.

Deze eerste emissie zal dienen ter gedeeltelijke financiering van een woonzorggebouw in Neukirchen-Vluyn.

Het gebouw is opgeleverd in juli 2009 en voor twintig jaar verhuurd (tot 2029) aan de zorginstelling

‘Carpe Diem’. Accel Healthcare Property Fund zal haar portefeuille van Duits zorgvastgoed de komende

drie jaar uitbreiden. Volgende vastgoedaankopen zullen worden gefinancierd door middel van uitgifte

van additionele certificaten van aandelen (en het aangaan van additionele hypothecaire bankleningen).

Accel Healthcare Property Fund streeft naar een totaalrendement van 9,5% per jaar, waarvan naar 

verwachting circa 6,5% gemiddeld per jaar als dividend uitkeerbaar zal zijn. Een deel van het resultaat

wordt namelijk aangewend ter aflossing van de hypothecaire banklening. 

1  Real Estate Finance, ‘Nursing home properties: the opportunities presented by an aging population’, no. 3/08



Kerngegevens Accel Healthcare Property Fund

Geografische focus: Duitsland

Sector: zorgvastgoed

Fondstype: groeifonds

Acquisitieperiode: 3 jaar (tot 2014)

Looptijd: 10 jaar (tot 2021)

Fondsvolume na eerste emissie: € 9.275.000

Bedrag eerste emissie: € 3.750.000

Deelname eerste emissie: certificaten van aandelen à € 25.000 per stuk, minimale afname 4 stuks 

(te vermeerderen met emissiekosten)

Rendementprognose: 9,5 % totaalrendement (IRR)

6,5% dividendrendement

Uitkering: jaarlijks

Kerngegevens Woonzorggebouw Neukirchen-Vluyn

Bouwjaar: 2009

Huurder: Carpe Diem

Bruto jaarhuur: € 673.416 

Afloop huurcontract: 2029

Koopsom: € 8.500.000 k.k.

Bruto aanvangsrendement bij aankoop: 7,9%

Kapitalisatiefactor (t.o.v. bruto jaarhuur): 12,6
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Zorgvastgoed

De zorgsector is één van de grootste en snelst groeiende

sectoren in Europa. Er gaan jaarlijks tientallen miljarden

euro’s in om. En dit wordt nog veel meer. Deze sterke groei

wordt gedreven door demografische ontwikkelingen en de

toenemende aandacht van de samenleving voor gezondheid

en welzijn.

Demografische ontwikkelingen vormen één van de grootste

uitdagingen voor de maatschappij. Europa vergrijst in een

rap tempo en Duitsland loopt hierbij voorop. Momenteel 

is van de 82 miljoen Duitsers circa 20% 65 jaar of ouder.

Naar verwachting is dat in 2060 een derde van de bevolking,

waarbij één op de zeven de 80 jaar heeft gepasseerd2.

Aan de vergrijzing in Duitsland liggen twee oorzaken ten

grondslag:

1.  de toegenomen leeftijdsverwachting;

2.  het gedaalde geboortecijfer. 

De zorgsector groeit niet alleen door de vergrijzing, maar 

ook doordat de gestegen welvaart maakt dat we hogere

eisen stellen aan het gezondheidssysteem. De ouderen van

nu en de toekomst hebben meer geld te besteden dan 

vroeger het geval was. Zij zijn gewend geraakt aan een hoge

levensstandaard. De huidige voorraad zorggebouwen voldoet

niet aan de moderne vraag. We onderscheiden daarom zowel

een kwantitatief als kwalitatief tekort aan zorgvastgoed.

Zorgvastgoed zal de komende decennia een continue en 

toenemende vraag kennen. Voor beleggers biedt investeren

in zorgvastgoed spreiding binnen de bestaande (vastgoed)-

portefeuille. Daarbij wordt geprofiteerd van de lange 

huurcontracten en de relatieve ongevoeligheid voor 

conjuncturele schommelingen. 

Naast een aantrekkelijk financieel rendement, is er voor 

de belegger ook nog een maatschappelijk rendement. 

De investering levert namelijk een bijdrage aan de aanpak

van het maatschappelijke probleem van de snel groeiende

zorgsector. Het levert ouderen en zorgbehoevenden 

bovendien een prettige leefomgeving, waarin de zorg 

optimaal gefaciliteerd kan worden.
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2  Destatis, ‘Im Jahr 2060 wird jeder Siebente 80 Jahre oder alter sein’, 18-11-2009
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Woonzorggebouw Neukirchen-Vluyn

De eerste acquisitie betreft een woonzorggebouw gelegen 

in Neukirchen-Vluyn, Noordrijn-Westfalen, vlakbij Duisburg 

en Düsseldorf.

Het district Wesel, waar Neukirchen-Vluyn deel van uitmaakt,

kent een tekort aan zorgplaatsen. Met name voor eenpersoons-

kamers zijn er lange wachttijden. De vraag naar woonzorg-

voorzieningen zal bovendien nog fors groeien. Voor dit 

district voorziet het instituut RWI voor de komende 13 jaar

een groei van 42% tot 50% van het aantal zorgplaatsen.

Het perceel waarop het woonzorggebouw gebouwd is, ligt 

op een hoek aan een rustige straat in de stadskern van

Neukirchen-Vluyn. De directe omgeving bestaat voornamelijk

uit woningen, met in de nabijheid een parkje en het 

voetgangersgebied met diverse winkels en voorzieningen.

Het gebouw telt 77 eenpersoonskamers, 4 tweepersoons-

kamers en 11 wooneenheden. Het gebouw is volledig 

verhuurd aan Carpe Diem Gesellschaft für den Betrieb von

Sozialeinrichtungen mbH. Het huurcontract loopt tot 2029.

Carpe Diem runt 11 verzorgingstehuizen in Duitsland.

De aankoopprijs bedraagt € 8.500.000 kosten koper. 

De jaarhuur van € 673.419 impliceert een bruto aanvangs-

rendement van 7,9% of een aankoopfactor van 12,6.

Het vastgoedobject zal deels gefinancierd worden door 

middel van een hypothecaire banklening. Deze lening zal 

€ 5.525.000 bedragen, 65% van de koopsom k.k. De lening

bestaat uit twee delen: een bedrag van € 3.820.000 heeft

een vaste rente van 4,90% per jaar, het overige deel 

€ 1.705.000 heeft een vaste rente van 5,65% per jaar3. 

De looptijd van de lening bedraagt tien jaar. Aflossing zal

plaatsvinden vanaf 2012 en geconcentreerd zijn op het 

tweede deel van de lening waarvan het rentepercentage

5,25% bedraagt. De aflossing bedraagt in 2012 1,85% van de

totale lening van € 5.525.000 (annuïteit). 

Verandering in leeftijdsopbouw van 2006 - 2025 Neukirchen-Vluyn
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Bron: www.wegweiser-kommune.de

3  Rentetarieven betreffen rekenrentes per 7 juni 2011. De daadwerkelijke rente zal worden bepaald op het moment van aangaan van de hypothecaire financiering.
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Investeringscriteria

Locatiecriteria

- geografische spreiding, met focus op westen en zuiden van Duitsland;

- steden met meer dan 25.000 inwoners;

- aantrekkelijke woonomgeving;

- goede bereikbaarheid.

Vastgoedcriteria

- bestaande gebouwen of ‘turnkey’ ontwikkelingsprojecten (> 80% verhuurd);

- moderne gebouwen (niet ouder dan 10 jaar of recent gerenoveerd);

- langjarige huurcontracten (voor woonzorggebouwen > 10 jaar; voor artsencentra > 5 jaar).

Investeringscriteria

- investeringsvolume per vastgoedobject tot circa € 20 miljoen;

- de investering dient een positieve bijdrage te leveren aan het risico/rendementprofiel van het fonds.

Zorgvastgoed dat wordt opgenomen in de groeiende portefeuille van Accel Healthcare Property Fund 

dient aan bovenstaande investeringscriteria te voldoen.

Toename aantal ouderen in Duitsland (tot 2020/2050)

Bron: Statistisches Bundesamt, Ausgangsbasis Jahr 1999
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Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht 2011 2012 

Oprichting

Structureringskosten -160.000

Aankoop

Aankoop vastgoedobjecten -8.500.000

Aankoopkosten -517.950

Investering vastgoedobjecten -9.017.950

Exploitatie

Bruto huuropbrengsten 673.416 673.416

Exploitatiekosten -20.034 -20.535

Netto huuropbrengsten 653.382 652.881

Algemene kosten -22.500 -23.063

Managementvergoeding -26.937 -26.937

Niet-terugvorderbare BTW -74.659 -8.550

Verkoop

Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten

Verkoopkosten

Financiering

Kapitaal beleggers 3.750.000

Hypothecaire banklening 5.525.000

Afsluitprovisie hypotheek -69.063

Rentelasten hypotheek -283.513 -281.074

Aflossing hypotheek 0 -104.651

Totale kasstroom 273.761 208.607

Reservering werkkapitaal -50.506

Beschikbare kasstroom 223.254 208.607

Vennootschapsbelasting (15,825%)

Uitkering 223.254 208.607

Totaalrendement (IRR) 10,9%

Gemiddeld dividendrendement per jaar 6,5%

Uitgangspunten rendementsberekening

Inflatie: 2,5% in 2011, daarna
2,0% per jaar

Waardegroei: Buiten beschouwing
(op basis van aan/verkoopfactor) gelaten in prognose

Banklening: 65% van koopsom k.k.

Rente banklening*: 4,90% per jaar 
voor € 3.820.000
5,65% per jaar
voor € 1.705.000

Aflossing banklening: 1,85% 2012 (annuïteit) 

Reservering werkkapitaal: 7,5% van bruto jaarhuur
bij aankoop

* Rentetarieven betreffen rekenrentes per 7 juni 2011. De daadwerkelijke rente zal worden bepaald op het moment van aangaan van de hypothecaire financiering.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

673.416 673.416 724.208 724.208 724.208 724.208 724.208 774.903

-20.946 -21.365 -21.792 -30.300 -30.906 -31.524 -32.154 -32.797

652.470 652.061 702.417 693.909 693.303 692.685 692.054 742.106

-23.524 -23.994 -24.474 -24.964 -25.463 -25.972 -26.492 -27.021

-26.937 -26.937 -28.968 -28.968 -28.968 -28.968 -28.968 -30.996

-8.629 -8.709 -9.139 -9.222 -9.308 -9.395 -9.484 -38.354

9.976.610

-149.649

-275.574 -269.785 -263.689 -257.271 -250.514 -243.401 -235.911 -228.024

-110.151 -115.940 -122.036 -128.454 -135.211 -142.324 -149.814 -3.977.701

207.656 206.686 254.110 245.029 243.839 242.624 241.385 6.266.970

50.506

207.656 206.686 254.110 245.029 243.839 242.624 241.385 6.317.476

-406.303

207.656 206.686 254.110 245.029 243.839 242.624 241.385 5.949.527
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Juridische aspecten 

Accel Healthcare Property Fund N.V. is een naamloze 

vennootschap naar Nederlands recht. Accel Real Estate

Management B.V. treedt op als Manager van Accel 

Healthcare Property Fund N.V. en beherend vennoot 

van de Duitse dochtervennootschap.

De certificaathouders investeren door middel van certificaten

van aandelen in Accel Healthcare Property Fund N.V. door

storting van kapitaal in contanten. Met het door de 

certificaathouders bijeengebrachte eigen vermogen en de

hypothecaire financieringen zullen in Duitsland gelegen

onroerende zaken aangekocht worden. Om onder meer 

fiscale redenen wordt gebruik gemaakt van een gestapelde

structuur waarbij het vastgoed door een Duitse entiteit

gehouden wordt.

De certificaten zijn op naam. De certificaten kunnen uit-

sluitend worden overgedragen indien de koper ze verwerft

tegen een tegenwaarde van ten minste € 50.000 per belegger

en het in Accel Healthcare Property Fund N.V. belegde bedrag

van de verkopende belegger niet lager dan € 50.000 uitkomt

(tenzij het een verkoop van alle door hem gehouden 

certificaten betreft). Deze vereisten gelden in verband met 

de toezichtrechtelijke positie van Accel Healthcare Property

Fund N.V. Voor een overdracht van certificaten is verder de

goedkeuring van de manager vereist. Accel Healthcare

Property Fund N.V. koopt geen certificaten in.

Certificaathouders

Accel Healthcare
Property Fund N.V.

Accel
Healthcare B.V.

Accel Healthcare
Property I 

B.V. & Co KG

StAK*

Nederland

Duitsland

Management

overeenkomst
Accel Real Estate
Management B.V.

Bank
Hypothecaire

lening

* Stichting Administratiekantoor

Accel Healthcare Property Fund
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Fiscale aspecten Deelname

Nederlandse particuliere certificaathouders worden in beginsel

in de Nederlandse inkomstenbelasting betrokken (box 3) 

naar rato van hun deelname. Indien u participeert via een 

vennootschap worden genoten dividenden en gerealiseerde

vermogenswinsten belast met vennootschapsbelasting tenzij

de deelnemingsvrijstelling (bij een belang van 5% of meer)

van toepassing kan zijn. 

Voor deze emissie zijn slechts 150 certificaten beschikbaar. 

De uitgifteprijs voor één certificaat bedraagt € 25.000, 

vermeerderd met emissiekosten. Deelname is mogelijk met

minimaal vier certificaten per belegger. De hoogte van de

emissiekosten is afhankelijk van de omvang van de inschrijving.

Bij inschrijvingen van € 100.000 tot en met € 150.000 

bedragen de emissiekosten 2,5%. Inschrijvingen boven 

€ 150.000 geschieden tegen 2,0% emissiekosten. Deelname

staat open voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.

Het informatiememorandum kunt u opvragen door het 

bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en op te sturen

naar Accel Real Estate Management B.V. te Amsterdam.
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Accel Real Estate

Accel Real Estate is een professionele vastgoedbeleggings-

organisatie die zich bezighoudt met het oprichten en managen

van hoogwaardige vastgoedfondsen. De onderneming is in

2006 gestart met haar activiteiten en sindsdien actief op de

Nederlandse en Duitse vastgoedmarkten. 

Accel Real Estate Management B.V. (“Accel Real Estate”) is 

een 100% dochteronderneming van Accel Real Estate B.V., 

die de statutaire directie van Accel Real Estate vormt. De

directie van Accel Real Estate B.V. bestaat, indirect via haar

persoonlijke vennootschap, uit ir. Kim R. Keeris MRE MRICS.

Kim Keeris heeft circa vijftien jaar ervaring in vastgoed.

ir. Kim R. Keeris MRE MRICS (1975)

Kim Keeris is directeur-grootaandeelhouder van Accel Real

Estate. Hiervoor was zij werkzaam als asset manager bij 

Aareal Asset Management (thans Schroder Property Investment

Management), een dochteronderneming van de Duitse, in 

vastgoed gespecialiseerde, Aareal Bank. In haar laatste functie

was zij verantwoordelijk voor de activiteiten in Spanje en

Engeland. Zij heeft brede ervaring

opgedaan in acquisities en asset-

management binnen alle belangrijke

vastgoedsectoren in verscheidene

Europese landen. In vorige functies

is zij werkzaam geweest als invest-

ment banker in fusies en overnames

bij ABN Amro Corporate Finance en

als consultant bij Arthur Andersen

Real Estate Corporate Finance. 

Kim Keeris studeerde Bouwkunde aan de Technische

Universiteit in Delft, behaalde niveau I van het Chartered

Financial Analyst (CFA) programma en vervolgens haar 

Master of Real Estate (MRE) titel aan de Amsterdam School 

of Real Estate. Tevens is zij professional member van de 

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Accel Real Estate treedt op als manager van Accel Healthcare

Property Fund.
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Uitgevende instelling
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Accel Real Estate Management B.V. Herengracht 440, 1017 BZ Amsterdam

T: +31 (0)20 535 45 00

F: +31 (0)20 535 45 01

E: info@accelrealestate.com

W: www.accelrealestate.com

Juridisch adviseur

Brands Advocaten Velperweg 28, 6824 BJ Arnhem

Fiscaal adviseur

KPMG Meijburg & Co. Mr. B.M. Teldersstraat 7, 6842 CT Arnhem

Accountant

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat 5, 1006 BJ Amsterdam

Notaris

DLA Piper Nederland N.V. Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam

Bestuur Stichting Administratiekantoor Accel Healthcare Property Fund

Capita Fiduciary B.V. Paasheuvelweg 16, 1105 BH Amsterdam
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