








































































































































































































































































 

 
STV leeswijzer 

 
Deze leeswijzer is als losse bijlage bij het prospectus verstrekt. De leeswijzer wordt bijgevoegd om de in 

het prospectus opgenomen informatie inzichtelijker en makkelijker toegankelijk te maken voor de 

belegger. Deze leeswijzer beoogt niet volledig te zijn. Iedere beslissing om in Winkelvastgoedfonds 

Duitsland NV te participeren moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele prospectus en is 

uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de belegger zelf. Aan deze leeswijzer kunnen geen rechten 

worden ontleend. 

 

ONDERWERP VINDPLAATS IN PROSPECTUS 

Algemeen 
▪ Aanbieder/beheerder heeft een gedragscode 
▪ Vastgoedfonds heeft een gedragscode 
▪ Brief van de toetsing door de STV 
▪ De onderdelen waarop de leeswijzer en prospectus van elkaar 

afwijken 
 

 
Hoofdstuk 2.2 en 15.3 
Hoofdstuk 15.3 
Zie losse bijlage bij het Prospectus 
Niet van toepassing 

Propositie 
▪ Doel 

▪ Kenmerken beleggingsproduct 
▪ Looptijd van de aanbieding/inschrijving van het beleggingsproduct 
▪ Kenmerken vastgoed en locatie (te investeren of geïnvesteerd) 
▪ Kenmerken vastgoedfonds 
▪ Looptijd van het vastgoedfonds 
▪ Financiële kenmerken 
▪ Taxatierapport(en) 
▪ Aangekocht van verbonden partijen 
▪ Kenmerken van de financiering van het vastgoedfonds 
▪ Kenmerken van het eigen vermogen van het vastgoedfonds 
▪ Kostenstructuur 
▪ Vergoedingen initiatiefnemer/beheerder en verbonden partijen 

▪ Rendementen (direct en indirect) 
▪ Winst- en verliesrekening (uitgangspunten en berekening) 
▪ Kasstroomoverzicht (uitgangspunten en berekening) 
▪ Exit scenario (uitgangspunten en berekening) 
▪ Het rendement (onderbouwing en scenarioanalyses) 
▪ Rendementsbepalende factoren (aannames) 
▪ Accountantsverklaring 
▪ Resultaatverdeling en uitkeringen 
▪ Verslaglegging en jaarvergadering 
 

 
Hoofdstuk 2.1 

Hoofdstuk 2.1 
Hoofdstuk 2.9 
Hoofdstuk 7.1, 7.2 en 7.3 
Hoofdstuk 2.1 
Hoofdstuk 2.1 
Hoofdstuk 9 en 10 
Bijlage VII 
Niet van toepassing 
Hoofdstuk 9.3 
Hoofdstuk 9.2 
Hoofdstuk 9.4, 10.2 en 10.3 
Hoofdstuk 9.4, 10.2 en 10.3 

Hoofdstuk 10 
Hoofdstuk 10 
Hoofdstuk 10.2 
Hoofdstuk 10.3 
Hoofdstuk 10 
Hoofdstuk 10 
Hoofdstuk 17 
Hoofdstuk 10 
Hoofdstuk 12 

Risico 
▪ Risicofactoren 
▪ Lock-up risico voor de belegger 
 

 
Hoofdstuk 3 
Hoofdstuk 3.1 

De beleggingen/ontwikkeling 
▪ De regionale/nationale (vastgoed)markt 
▪ De locale vastgoedmarkt 
▪ De vastgoedobjecten aangekocht, te ontwikkelen of nog aan te 

kopen 

▪ De huurders/gebruikers (kenmerken huurcontracten) 
▪ De ontwikkeling of renovatie (kenmerken) 
 

 
Hoofdstuk 6 
Niet van toepassing 
Hoofdstuk 7.1, 7.2 en 7.3 
 

Hoofdstuk 7 
Niet van toepassing 



 

ONDERWERP VINDPLAATS IN PROSPECTUS 

Juridische en organisatorische kenmerken 
▪ Structuurschema (inclusief vermelding verbonden partijen) 
▪ Directievoering van het vastgoedfonds 
▪ Mate van zeggenschap (stem- en beslismomenten) door de 

belegger 
▪ Maatregelen van goed bestuur, administratieve organisatie en 

interne controle 
▪ Toezicht AFM 

 

 
Hoofdstuk 8.1 
Hoofdstuk 8.1 
Hoofdstuk 8.4 en 8.6 
 
Hoofdstuk 8.6, 8.7 en 8.8 
 
Hoofdstuk 2.1, 2.9 en 8.7 

Fiscaliteit 
▪ Belastingdruk 
▪ Belastingaangifte 
 

 
Hoofdstuk 11 
Hoofdstuk 11 

De aanbieder/beheerder en de Partners 
▪ Deskundigheid bestuurders 
▪ Mandaat bestuurders en beheerders 

▪ Toezichthouders en hun verantwoordelijkheden 
▪ Trackrecord 
▪ Klachten en geschillenregeling 
 

 
Hoofdstuk 8.7 
Hoofdstuk 8.9 en Bijlage V 

Hoofdstuk 8.7 
Niet van toepassing 
Hoofdstuk 14 
 

Beheerder en bewaarder 
▪ Akte van oprichting en statuten van vastgoedfonds  en van 

bewaarder 
▪ Overeenkomst van beheer en bewaring 
▪ Langlopende contracten 

 

 
Bijlage I 
 
Bijlage V 
Hoofdstuk 8 

Deelname 
▪ Verhandelbaarheid van de participaties / schuldpapieren 
▪ Procedure 
 

 
Hoofdstuk 8.4 
Hoofdstuk 8.4 

Begrippenkader niet van toepassing 

 
 
Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (“STV”) is een onafhankelijke stichting en heeft als doelstelling 

de professionaliteit in de sector voor besloten niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen, die zich 

voornamelijk richten op de particuliere beleggersmarkt, te verhogen. Bovendien stelt de STV zich ten 

doel de transparantie en vergelijkbaarheid van prospectussen te bevorderen door onder meer 

prospectussen inhoudelijk te toetsen aan de hand van de STV-standaarden (best practice bepalingen) 

welke sinds 1 augustus 2009 zijn gepubliceerd. De uitkomsten van deze toetsing worden op de website 

van de STV openbaar gemaakt. Holland Immo Group onderkent het belang van transparantie in deze 

sector en ondersteunt derhalve de STV. 

 

 

www.stichtingtransparantievastgoedfondsen.nl 

 





Verklaring van Deelname Winkelvastgoedfonds Duitsland NV

De ondergetekende: Natuurlijk persoon / Rechtspersoon* *) s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is

 Natuurlijke personen Gelieve een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee te sturen

Naam :   M / V*
Voornamen (voluit) :   Titelatuur : 
Adres (geen postbus) : 
Postcode en woonplaats : 
Telefoon privé :               zaak : 
  gsm : 
E-mailadres : 
Geboortedatum en -plaats : 
Burgerlijke staat (verplichte informatie t.b.v. notariële akte): gehuwd / op huwelijkse voorwaarden / ongehuwd / geregistreerd partnerschap*

 Rechtspersonen Gelieve een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee te sturen van de bestuurder(s)

Naam rechtspersoon : 
Inschrijfnummer Handelsregister :
Naam bestuurder : 
Adres (geen postbus) : 
Postcode en woonplaats : 
Aard identiteitsbewijs en nummer : 

Naam van de bank : 
Bankrekening (geen spaarrekening) : 
Tenaamstelling bankrekening : 
IBAN-code / SWIFT** : 
Indien de uitkeringen op een andere (dan bovenstaande) rekening dienen te worden overgemaakt
Naam van de bank : 
Bankrekening (geen spaarrekening) : 
Tenaamstelling bankrekening : 
IBAN-code / SWIFT** : 
**) geldt alleen voor buitenlandse bankrekeningen

 Verklaring

In aanmerking nemend dat: ondergetekende het Prospectus d.d. 18 januari 2010 heeft gelezen en als Certificaathouder wenst deel te 
nemen in Winkelvastgoedfonds Duitsland NV overeenkomstig de voorwaarden van het Prospectus voor:
           (aantal, zegge aantal:            ) Certificaten (met een minimum van twee) in  
Winkelvastgoedfonds Duitsland NV van elk € 5.000,- (te vermeerderen met 3% emissiekosten).

Verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan: Iedere (kandidaat-)notaris en notariële paralegal van Stibbe, advocaten en notarissen 
te Amsterdam, om namens ondergetekende, mee te werken aan:
1. alle akten welke verband houden met de uitgifte aan ondergetekende van het hierboven aangegeven aantal Certificaten;
2. ter zake te doen al hetgeen de gevolmachtigde nuttig of nodig mocht oordelen, beschikkingshandelingen daaronder begrepen, 

alles met de bevoegdheid de volmacht aan een ander te verlenen en met de bevoegdheid van deze volmacht gebruik te maken 
ook indien de gevolmachtigde mocht optreden als wederpartij van de volmachtgever en/of als gevolmachtigde van een of meer 
andere bij de desbetreffende rechtshandeling betrokken personen, ongeacht of de inhoud van die rechtshandeling zo nauwkeurig 
vaststaat dat strijd tussen de belangen van de betrokkenen is uitgesloten, zulks onder vrijwaring van de gevolmachtigden voor alle 
aanspraken en aansprakelijkheden terzake.

Verleent hierbij een éénmalige onherroepelijke volmacht aan: Stichting Administratiekantoor Winkelvastgoedfonds Duitsland om 
het hierboven bedoelde bedrag op of omstreeks 22 maart 2010 - of, indien afwijkend, op de datum als vermeld is in de schriftelijke 
bevestiging van toewijzing van de Certificaten - te incasseren ten laste van de bovenstaande bankrekening van ondergetekende.

Aldus getekend te                    op 2010

Handtekening: 

Holland Immo Group Beheer B.V., Postbus 8734, 5605 LS  Eindhoven, 
Telefoon: +31 (0)40 235 26 35, Fax: +31 (0)40 235 26 36, E-mail:info@hollandimmogroup.nl

S.V.P. Origineel insturen


