
Deelnamebedrag  minimaal  €  60 .000 , -
Vaste  coupon van 7 ,5% 

Betaalbaar  maandel i jks  achteraf
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Algemene informatie

Certitudo Capital, opgericht in 2002, richt zich op het beleggen in en ontwikkelen van vastgoed met potentie en een goed 
rendement, al dan niet met partners. De kennis en kunde van de organisatie hebben er sinds de oprichting toe geleid, dat 
het bedrijf een aantal zeer succesvolle vastgoedprojecten heeft weten aan te kopen en te exploiteren.

Een van de dochterondernemingen van de groep, Certitudo Gameren BV, is eigenaar van 9,5 ha grond met daarop circa 
30.000 m2 bedrijfsruimte te Zaltbommel, enerzijds verkeersgunstig gelegen ten westen van de snelweg A2, anderzijds 
rustig gelegen nabij de Waal en in het groen. 

De bedrijfsactiviteiten die op dit moment nog op de locatie plaatsvinden, worden over circa vier jaar grotendeels verplaatst 
naar een nieuwe bedrijfslocatie op bedrijventerrein De Wildeman aan de oostkant van de snelweg om op de huidige plek 
ruimte te maken voor woningbouw. 

Obligatielening Waelstroom 
Certitudo Gameren BV wenst door middel van de uitgifte van de obligatielening Waelstroom onder andere de aanloop-
kosten van beide ontwikkelingen te financieren, waarbij zowel zijdens de eigenaar van Certitudo Gameren BV als zijdens 
de topholding van Certitudo Capital zekerheden worden verstrekt.

De controle op rentebetalingen en de aflossing, alsmede het behartigen van de belangen van de obligatiehouders, geschiedt 
door een onafhankelijke stichting; de directie van de stichting wordt gevoerd door een trustmaatschappij, welke onder 
toezicht staat van De Nederlandsche Bank. 

Kerngegevens Certitudo Gameren BV per 31.12.2009
Balans
Waarde grond en opstallen  € 13.443.995,- (onafhankelijk getaxeerd en door de accountant bevestigd)
Hypotheekschuld  €   7.565.000,- (op de hypotheek wordt jaarlijks € 340.000,- afgelost)
Eigen vermogen   €   5.106.518,-

Winst- en verliesrekening
Omzet uit huuropbrengst   €  1.170.723,-
Resultaat voor belastingen  €     667.222,-

Ontwerpstudie inrichting Park Waelstroom



Kerngegevens obligatie

Omvang Maximaal € 3 mln.
Coupure € 15.000,-
Minimale afname 4, ofwel minimum leningbedrag € 60.000,-
Rente 7,5% per jaar
Betaaltermijn Maandelijks achteraf
Looptijd Vijf jaar ofwel 60 maanden
Zekerheden 1. Vermogensinstandhoudingsverklaring vanuit de eigenaar van de BV.

2. Borgstelling vanuit Certitudo Real Estate BV (holdingmaatschappij) voor de verplichtingen van 
Certitudo Gameren BV voortvloeiende uit de obligatielening. Het eigen vermogen van Certitudo 
Real Estate BV bedroeg ultimo 2009 € 8,6 mln. – hierin niet begrepen het eigen vermogen van 
Certitudo Gameren BV.

Aflossing 100% na vijf jaar 
Vervroegde aflossing Obligatiegever heeft, op zijn vroegst na 30 maanden, het recht tot gehele of gedeeltelijke aflossing 

over te gaan.
Voorbehoud Acceptatie van de obligatiehouder door obligatiegever/stichting.

Structuur

Obligatiegever Certitudo Gameren BV
Stichting Stichting Beheer Obligatiehouders Waelstroom
Directie Stichting Trust Alliance Investment Services BV, ’s-Hertogensbosch
Notaris Loyens & Loeff NV, Eindhoven
Storting gelden Op geblokkeerde derdenrekening van de notaris uit hoofde van een depotakte. Na acceptatie 

van de obligatiehouder door obligatiegever/stichting en na vervulling van de voorwaarden zoals 
opgenomen in de depotakte, zal het geld worden vrijgegeven aan obligatiegever.

Certitudo Real Estate BV

Certitudo Logistics & 
Industrial BV

Stichting Administratiekantoor 
Certitudo Gameren

Certitudo Gameren BV

Stichting Beheer
 Obligatiehouders Waelstroom

Obligatiehouders

Instandhoudingsverklaring

Borgstelling

Obligatielening

Trustakte



Certitudo Gameren BV
Hambakenwetering 8C, 5231 DC ’s-Hertogenbosch
Postbus 777, 5201 AT ’s-Hertogenbosch 
Tel.: 073 – 7600 200
Fax: 073 – 7600 201
E-mail: waelstroom@certitudo.com 
Website: www.waelstroom.nl 

Stichting Beheer Obligatiehouders Waelstroom
Trust Alliance Investment Services BV
Peperstraat 9
5211 KM ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073 – 627 8020
Fax: 073 – 627 8021

Accountant
Witlox Van den Boomen Accountants
P.J.M. Poirters RA
Postbus 402
5240 AK Rosmalen
Tel: 073 – 528 7777
Fax: 073 – 528 7788

Notaris
Loyens & Loeff NV
Mr J.F. Verlinden
Postbus 17
5600 AA Eindhoven
Tel.: 040 – 239 4444
Fax: 040 – 239 4440 

Contactgegevens

De in dit document vermelde informatie is van algemene aard. 

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Personen die overwegen te investeren door middel van obligaties Waelstroom worden er nadrukkelijk op gewezen 

dat hieraan financiële risico’s zijn verbonden. Hen wordt nadrukkelijk geadviseerd alle bescheiden betrekking 

hebbende op deze investeringsmogelijkheid zorgvuldig te lezen en waar nodig onafhankelijk advies in te winnen, 

alvorens enige beslissing te nemen omtrent de inschrijving op de obligaties. De uit te geven obligatieleningen zijn 

gezien omvang en karakter niet vergunningplichtig volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staan niet 

onder toezicht van de AFM.


