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ALGEMEEN

Het rendement op vastgoedbeleggingen bestaat in zijn 
algemeenheid uit een direct rendement (exploitatie-
rendement) en een indirect rendement (verkoopwinst 
aan het einde van het Fonds). Het directe  rendement, 
ook wel het exploitatierendement genoemd, wordt 
gerealiseerd door het saldo van exploitatie-inkom-
sten minus de exploitatiekosten. De exploitatie-
inkomsten van het Fonds bestaan uit huurinkomsten, 
 verkoopwinst op de jaarlijks verkochte woningen en 
eventuele rente-inkomsten over de liquiditeitsreserve. 
De exploitatiekosten van het Fonds bestaan uit de 
hypotheekrente, de kosten van beheer en instandhou-
ding van het vastgoed en de eventuele winstdeling 
van de Initiatiefnemer bij de verkoop van woningen. 
Het indirecte rendement, ook wel exit-rendement 
genoemd, wordt gerealiseerd bij verkoop van de win-
kelportefeuille en de resterende woningportefeuille 
aan het einde van het Fonds. Bij een hogere verkoop-
prijs dan het totaal van de verwervingsprijs en -kosten 
vermeerderd met eventuele tussentijdse investerin-
gen wordt een verkoopwinst geboekt. Het indirecte 
rendement (bij verkoop aan het einde van het Fonds) 
hangt af van een groot aantal onzekere factoren zoals 
rentestand, leegstand, huurniveau alsmede de com-
merciële vastgoedmarkt en het beleggerssentiment in 
zijn algemeenheid. 

Woningvastgoed uit het segment waarin zal worden 
belegd, wordt bovendien gekenmerkt door de moge-
lijkheid jaarlijks een rendement op de verkoop van uit 
verhuur vrijgekomen woningen te behalen. Immers, in 
deze sector bestaat een verschil tussen de waarde in 
verhuurde staat en de waarde in lege staat (vrije ver-
koopwaarde). De waarde in verhuurde staat bedraagt 
doorgaans 75% tot 85% van de waarde in lege staat 
(vrije verkoopwaarde). Na beëindiging van huurcon-
tracten door huurders kan worden overgegaan tot ver-
koop van de woning, teneinde dit waardeverschil te 
realiseren. Op basis van de door de externe taxateurs 
getaxeerde waarde bij vrije verkoop bedraagt de leeg-
waarderatio 79,8%33. Het beleggingsbeleid van het 
Fonds is derhalve gericht op het jaarlijks behalen van 
een rendement uit verhuur alsmede een rendement 
uit de verkoop van woningen nadat een huurovereen-
komst is beëindigd. In voorkomende gevallen zullen 

de woningen aan de huidige bewoners kunnen worden 
verkocht. Dit is echter geen actief beleid. Uiteraard is 
het besluit tot de verkoop van woningen afhankelijk 
van de alsdan geldende marktomstandigheden en kan 
in voorkomende gevallen door de Beheerder worden 
overgegaan tot de wederverhuur van de vrijgekomen 
woningen. Het rendement uit tussentijdse verkoop 
van woningen, wordt onder meer bepaald door het 
aantal woningen dat jaarlijks vrijkomt als gevolg van 
verhuizing, overlijden, etc. Het beleggingsbeleid is 
erop gericht de woningen die leegkomen in de markt 
ter verkoop aan te bieden. Ten slotte zal aan het einde 
van de beleggingsperiode (naar verwachting tussen 
het zevende en tiende jaar) een restcapaciteit aan 
woningen overblijven die aan een opvolgende beleg-
ger zal worden verkocht. 

Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, betref-
fen alle in dit Prospectus -en in het bijzonder in 
dit hoofdstuk- weergegeven opbrengsten en kosten 
schattingen daarvan. Deze schattingen, met inbegrip 
van de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd, 
zijn gedaan op basis van het due diligence onder-
zoek, historische en ervaringsgegevens. De werkelijke 
toekomstige rendementen, opbrengsten en kosten 
kunnen afwijken van de schattingen omdat de veron-
derstelde gebeurtenissen zich mogelijk niet in gelijke 
mate of niet op hetzelfde tijdstip zullen voordoen als 
in dit Prospectus is aangenomen en de afwijking van 
materieel belang kunnen zijn.

De Initiatiefnemer verklaart, conform de aanbeve-
lingen van het CESR34, dat het werkkapitaal van het 
Fonds, naar haar oordeel voor ten minste de eerste 12 
maanden na het aangaan van het Fonds toereikend is 
om aan de verplichtingen van het Fonds te voldoen.

Resumé totaal cashflow rendement op jaarbasis

Voorafgaand aan de hierna vermelde rendements-
prognoses kan het totale cashflow rendement als volgt 
worden samengevat:

9. RENDEMENTSPROGNOSES

33  Peildatum 20 december 2006 (datum verwerving woningportefeuille) rekeninghoudend met de 
door het fonds gehanteerde uitgangspunten.

34  Het Committee of European Securities Regulators, CESR’s recommendations for the consistent 
implementation of the European Commission’s Regulation on Prospectuses no 809/2004, 

februari 2005, § 107 e.v.

RESUMÉ RENDEMENTSPROGNOSE

Gemiddeld bruto rendement uit verhuur (a)
Gemiddeld bruto rendement uit jaarlijkse verkoop woningen (b)
Gemiddeld bruto exploitatieresultaat (c)
  
Gemiddelde winstuitkering (d)  
Winstuitkering uit exit-rendement (e)
Totaal gemiddelde cashflow rendement (f)

IRR

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van een reken model. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
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Het geprognosticeerde jaarlijkse rendement bestaat 
uit het rendement uit verhuur en het rendement uit 
de jaarlijkse verkoop van vrijgekomen woningen. 
Het rendement dat jaarlijks aan de Participanten kan 
worden uitgekeerd, is geprognosticeerd op ca. 7,1% 
(6,0% vanaf het eerste jaar oplopend tot 8,5% in jaar 
tien). 

De resterende portefeuille met de woningen en 
 winkels zal naar verwachting na 7 - 10 jaar worden 
verkocht aan één of meer opvolgende beleggers. 
Het geprognosticeerde rendement na verkoop van de 
totale portefeuille is 9,0%.


