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eenkomst (zie bijlage I). De Bewaarder heeft onder 
meer tot taak:
-    het doen ontvangen van de stortingen van de 

Participanten;
-    het doen storten van de deelname in Holland Immo 

Group XV/Retail Residential Fund CV;
-    het verwerven van de juridische eigendom van het 

vastgoed;
-   het vestigen van hypothecaire zekerheid;
-   het incasseren van de (verkoop)opbrengsten;
-    het doen van uitkeringen aan de Participanten.

Ten slotte controleert de Stichting Bewaarder de kas-
stromen van en naar de Participanten en controleert de 
Stichting Bewaarder de Beheerder. Het bestuur van de 
Stichting Bewaarder wordt gevormd door:
-    prof. mr. C.A. Adriaansens, advocaat en oud-partner 

Loyens & Loeff, bijzonder hoogleraar onroerend goed 
recht aan de Universiteit Maastricht en part-time 
raadsheer bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch;

-    ir. C. Hakstege, voormalig bestuursvoorzitter van 
Bouwfonds (1999 - 2001) en thans lid van de raad van 
commissarissen van onder meer Maeyveld, Nieuwe 
Steen Investments (NSI) en De Meeuw Groep; 

-    mr. M.H.F. van Buuren, advocaat en oud-partner 
Caron & Stevens Baker & McKenzie te Amsterdam en 
thans mede-oprichter en partner bij RechtStaete vast-
goedadvocaten & belastingadviseurs te Amsterdam.

Deze personen zijn door de AFM getoetst op deskundig-
heid en betrouwbaarheid in het kader van de Wtb. Alle 
door de Stichting Bewaarder gemaakte en te maken kosten 
met betrekking tot het Fonds zullen aan Holland Immo 
Group XV/Retail Residential Fund CV worden doorbere-
kend in overeenstemming met hetgeen is bepaald in de 

CV-overeenkomst. In de CV-overeenkomst is op dit punt 
bepaald dat elk van de bestuurders een vaste vergoeding 
ontvangt van ! 450,- per twaalf maanden. Voorts is 
bepaald dat elke bestuurder recht heeft op vergoeding 
van zogenoemde out of pocket expenses, waaronder reis- 
en verblijfkosten, van eveneens maximaal ! 450,- per 
twaalf maanden. Tot slot is bepaald dat de overige kosten, 
waaronder kosten voor adviseurs met uitzondering van de 
jaarlijkse accountantskosten, worden doorbelast aan het 
Fonds. De jaarlijkse kosten voor de accountant komen 
voor rekening van de beheerder.

Het vastgoed wordt door het Fonds alleen in econo-
mische eigendom verworven. Het juridische eigendom 
zal in handen van de Bewaarder worden gebracht die 
daardoor als juridisch eigenaar geregistreerd staat in 
de kadastrale registers. Ook ten aanzien van de hypo-
theekvestiging zal uitsluitend de Bewaarder worden 
geregistreerd. De structuur met een juridisch onafhan-
kelijke bewaarder sluit aan bij beleggingsstructuren die 
onder de Wtb vallen. De Beheerder en de Bewaarder 
zijn juridisch onafhankelijk van elkaar en de activa van 
een beleggingsfonds wordt door een onafhankelijke 
bewaarder / rechtspersoon bewaard.

(POTENTIËLE) BELANGENTEGENSTELLINGEN

Anders dan vermeld in hoofdstuk 8 onder ‘makelaars-
courtage’, bestaan er geen (potentiële) belangentegen-
stellingen tussen enerzijds de eigen belangen en/of 
plichten van de Beheerder, van de Beherend Vennoot, 
van de Bewaarder of hun bestuurs-, leidinggevende 
en toezichthoudende organen en bedrijfsleiding, en 
anderzijds het Fonds.

Beheerovereenkomst

Bewaarovereenkomst

Economische eigendom Juridische eigendom

HOLLAND IMMO GROUP
BEHEER BV

(Beheerder)

HOLLAND IMMO GROUP XV / 
RETAIL RESIDENTIAL FUND BV

(Beherend Vennoot)

HOLLAND IMMO GROUP BV

STICHTING BEWAARDER  HIG 
VASTGOEDFONDSEN

HOLLAND IMMO GROUP XV / 
RETAIL RESIDENTIAL FUND CV

Commanditaire Vennoten
(Participanten)
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Koopprijs vastgoed k.k.

Overdrachtsbelasting

Notaris transport

Totaal k.k.

Koopprijs v.o.n.

Fondskosten

Financieringskosten: 

 - Financieringskosten

 - Notaris hypotheek

Totaal financieringskosten

Bijkomende kosten:

 - Niet-aftrekbare BTW

 - Taxatiekosten en due diligence onderzoek

 - Structurering fee

 - Makelaarscourtage  

 - Marketingkosten

 - Oprichtingskosten

Totaal bijkomende kosten

Liquiditeitsreserve

Totaal fondsinvestering

Hypotheek

Commanditair kapitaal

Emissiekosten

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van een reken model. 
Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(alle bedragen luiden in EURO)
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