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de woorden en uitdrukkingen in deze Vastgoedbrochure die 
met een hoofdletter zijn geschreven hebben de betekenis als 
bepaald in hoofdstuk 4 (definities) van het Prospectus.

deze Vastgoedbrochure maakt (als bijlage XII) deel uit van het 
Prospectus voor de tweede emissie van holland Immo group 
XVII/german retail fund NV en dient gelezen te worden 
in samenhang met dit Prospectus. de Vastgoedbrochure 
bevat uitgebreide informatie over de concrete invulling van 
het beleggingsbeleid en groeistrategie van het fonds, zoals 
beschreven in hoofdstuk 5 van het Prospectus. deze informatie 
ziet met name op de concrete, voor het fonds geselecteerde 

winkelbeleggingen in duitsland van de op 16 juli 2008 succesvol 
geplaatste eerste emissie en de onderhavige tweede (vervolg)
emissie. Zij omvat tevens een uitgebreide toelichting op de 
geprognosticeerde opbrengsten, kosten en rendementen van 
het fonds en het daarop door de externe accountant uitgevoerde 
onderzoek dat heeft geresulteerd in het onderzoeksrapport van 
KPMg accountants NV. deze informatie wordt voorafgegaan 
door een beschrijving van de duitse winkelmarkt vanuit 
vastgoedbeleggingsperspectief. tenzij anders vermeld, zijn 
de weergegeven informatie, veronderstellingen en prognoses 
gebaseerd op de beschikbare informatie per 21 januari 2009.

1. saMeNVattINg

aLgeMeNe KeNMerKeN VaN het foNds

    het fonds streeft ernaar via Winstdelende Leningen een duitse winkelvastgoedportefeuille te financieren van  
ca. € 200-250 miljoen, te realiseren in een periode van twee jaar vanaf de eerste emissie. daartoe zullen, na de reeds 
geplaatste eerste emissie en de in dit Prospectus beschreven tweede emissie, in het kader van de groeistrategie een klein 
aantal grote vervolgemissies worden gedaan. Vervolgens zal de vastgoedportefeuille voor een periode van in beginsel 7-10 
jaar worden geëxploiteerd;

    het beoogde totaal rendement bedraagt 8%-9%* op jaarbasis (inclusief verkoopresultaat vastgoedportefeuille), waarvan 
ten minste 7%* op jaarbasis direct uitkeerbaar (dividenduitkering per kwartaal);

    de winkelbeleggingen maken deel uit van (wijk)winkelvoorzieningen voor dagelijkse of functionele boodschappen in de 
levensmiddelen en/of non-foodsector (voornamelijk discounters), met ruime parkeervoorzieningen;

    er is sprake van winkelbeleggingen van maximaal 3 jaar oud, danwel de winkelbelegging betreft een (binnenstedelijke) 
herontwikkeling of revitalisering van een bestaand winkelvoorzieningconcept;

    de huurstroom van de winkelportefeuille, die uit de eerste twee emissies wordt gefinancierd, wordt voor 90% gegenereerd 
door grote, in duitsland en/of internationaal opererende winkelketens;

    de locaties zijn binnenstedelijk of liggen in de directe nabijheid van woonconcentraties, danwel op strategische locaties met 
optimale aansluiting op toegangswegen;

    Van de totale investering in de vastgoedportefeuille, inclusief bijkomende kosten en liquiditeitsreserve, wordt ca. 65% 
hypothecair gefinancierd ter optimalisatie van het rendement;

    In Nederland woonachtige of gevestigde Participanten zijn alleen belastingplichtig in Nederland. Voor particuliere beleggers 
geldt de fiscale (vermogensrendements-)heffing (box 3) van 1,2% over de waarde van de Participatie(s);

    de beheerder van het fonds (holland Immo group beheer bV) heeft een vergunning onder de Wet op het financieel 
toezicht (Wft). het fonds en de beheerder zijn geregistreerd bij de autoriteit financiële Markten (afM) en vallen onder 
toezicht van de de afM.

*)  de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. omdat de 
waarde van de beleggingen zowel kan stijgen als dalen, bestaat het risico dat beleggers minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. 
het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per Participatie (exclusief meegekocht dividend en exclu-
sief 3% emissiekosten) gedurende de looptijd van het fonds.
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deelname aan de tweede emissie is mogelijk met Participaties 
van € 9.580,- of een veelvoud hiervan, exclusief 3% 
emissiekosten en te vermeerderen met meegekocht dividend 
ad € 45,- over het lopende dividendkwartaal per de beoogde 
datum van uitgifte op 24 april 2009. In totaal zijn 1.205 
Participaties beschikbaar.

Inschrijving vindt plaats door invulling en ondertekening van 
de Verklaring van deelname. toewijzing van de Participaties 
vindt plaats door de Initiatiefnemer. het bedrag van deelname 
dient in beginsel te worden voldaan op 16 april 2009. op 24 
april 2009 of zoveel eerder of later als de beheerder besluit, 
zullen de Participanten toetreden tot het fonds.

sPecIfIeKe KeNMerKeN tWeede eMIssIe

deeLNaMe

    Met de tweede emissie van het fonds zal een tweede duitse winkelvastgoedportefeuille worden verworven, waarvan de 
totale investering, inclusief bijkomende kosten en liquiditeitsreserve, ruim € 33 miljoen bedraagt;

    het in het kader van de onderhavige tweede emissie te plaatsen eigen vermogen van het fonds (inleg Participanten) bedraagt 
€ 11.543.900,- verdeeld over 1.205 Participaties van € 9.580,- elk (exclusief 3% emissiekosten en exclusief meegekocht 
dividend ad € 45,- over het lopende dividendkwartaal);

    deze tweede emissie levert naar verwachting een positieve bijdrage aan het rendement van het fonds. het geprognosticeerde 
gemiddelde direct rendement op basis van de uitgifteprijs van deze tweede emissie bedraagt 7,3%* op jaarbasis en het 
geprognosticeerde Indirect rendement (na verkoop) 9,0%* op jaarbasis;

    deze tweede duitse vastgoedportefeuille is geheel verhuurd en bestaat uit 16 winkels, gelegen in winkelkernen in  
7 gemeenten in duitsland op binnenstedelijke locaties of in de directe nabijheid daarvan;

    de huurstroom van deze winkels wordt voor 97% gegenereerd door grote, in duitsland en/of internationaal opererende 
winkelketens (voornamelijk discounters), waaronder aldi, edeka, fressnapf, Kik, Penny en rossmann;

    de gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten van deze tweede duitse vastgoedportefeuille bedraagt ca. 13 jaar;

    de hypothecaire financiering van sNs Property finance bV voor deze tweede vastgoedportefeuille bedraagt € 21.760.000,- 
(ca. 65% van het totale investeringsvolume) en is aflossingsvrij gedurende de looptijd van de lening; 

    de hypotheekrente van deze hypothecaire financiering is reeds gefixeerd tegen een rentetarief van 5,51% met ingang van 
1 mei 2009 voor een periode van 7 jaar voor het gehele bedrag van de hypothecaire lening. Na 7 jaar wordt voor deze 
hypothecaire lening gerekend met een rekenrente (op basis van variabele rente) van 5,51% (alle tarieven zijn inclusief door 
de bank te berekenen kredietopslagen);

    Na deze tweede emissie bedraagt het totale investeringsvolume van het fonds van de eerste en tweede emissie tezamen 
ruim € 74 miljoen, waarvan ca. € 41 miljoen uit de eerste emissie, die op 16 juli 2008 succesvol werd geplaatst. de totale 
vastgoedportefeuille bestaat dan uit 63 winkels (met op één locatie bovengelegen service-appartementen) en 4 bovengelegen 
kantoorunits verspreid over 14 duitse gemeenten op binnenstedelijke locaties of in de directe nabijheid daarvan; 

    Na deze tweede emissie bestaat de totale vastgoedportefeuille van de eerste en tweede emissie tezamen uitsluitend uit 
(nagenoeg) nieuwe objecten waarvan de gemiddelde leeftijd ca. 1,5 jaar bedraagt;

    Na deze tweede emissie is de gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten van de vastgoedportefeuilles die met de 
eerste en de tweede emissie zijn gefinancierd ca. 11 jaar.

*)  de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. omdat de 
waarde van de beleggingen zowel kan stijgen als dalen, bestaat het risico dat beleggers minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. 
het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per Participatie (exclusief meegekocht dividend en exclu-
sief 3% emissiekosten) gedurende de looptijd van het fonds.
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saMeNVattINg

de duitse winkelmarkt is, wat betreft omzet en 
verkoopoppervlak, de grootste markt in europa. Vanwege 
het qua productgroepen zeer selectieve en prijsgerichte 
koopgedrag van de bevolking heeft de afgelopen jaren een 
verschuiving plaatsgevonden van traditionele speciaalzaken 
en traditionele supermarkten naar grootschalige supermarkten, 
levensmiddelendiscounters en andere non-food speciaalzaken 
en -ketens (zoals drogisterijen, slijterijen, dierenspeciaalzaken, 
textielketens, bedden- en matrassenspecialisten etc.). In dit 
kader vond een sterke groei van het verkoopoppervlak plaats 
om invulling te geven aan de groeiambities van de grote duitse 
retailketens met concurrerende grootschalige retailconcepten. 
de winkeloppervlakte productiviteit1 (de omzet per m2 
winkelverkoopoppervlakte, w.v.o.) en de omzet per hoofd van 
de bevolking2 in duitsland bieden binnen europese context 
nog groeipotenties. de huren3 hebben zich de laatste jaren 
bescheiden ontwikkeld zodat ook in dit opzicht de duitse 
retailmarkt kansen biedt voor vastgoedbeleggers.

bij deze algemene tendensen viel te constateren dat 
individuele retailconcepten zeer succesvol waren in de markt. 
dit geldt met name voor levensmiddelendiscounters (de 
levensmiddelendiscounters met het grootste marktaandeel 
zijn aldi, Lidl, Plus, Penny, Netto, Norma), die zich stap 
voor stap tot wijkwinkelvoorziening voor dagelijkse 
boodschappen (“runshopping”) hebben ontwikkeld en met 
hun moderne en grootschalige concepten de traditionele 
supermarkten steeds verder in het nauw brengen. Met name 
in de levensmiddelendetailhandel zijn duitse consumenten 
zeer prijsbewust, zonder daarbij te willen beknibbelen op 
de kwaliteit. dat betekent dat de discountgeoriënteerde 
winkelconcepten hiervan zullen profiteren.

Afbeelding 1: Ontwikkeling van de detailhandelomzet en van het Bruto 
nationaal Product (1995 = 100)*
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*op basis van de nominale omzet/BNP. Bron: EHI-EuroHandelsinstitut

In de non-foodsector zijn er naast de grote drogisterijketens 
ook grootschalige ketens van speciaalzaken voor textiel 
of bedden-/matrassenspecialisten ontstaan die de klassieke 
speciaalzaken vervangen, respectievelijk voor het eerst weer 
voor een aantrekkelijk aanbod zorgen op locaties waar de 
klassieke speciaalzaken uit het straatbeeld zijn verdwenen. 
de polarisatie van de winkelmarkt, die de laatste jaren is 
ingetreden, in een “upper class” (hoog beleveniskarakter, 

opvallende presentatie, uitgebreid oppervlakgebruik) en een 
meer “functionele klasse” met een aantrekkelijke prijs/prestatie 
verhouding, zal zich verder voortzetten. reden daarvoor is 
de toenemende inkomenspolarisatie, maar ook de rationele 
consument die precies bepaalt wanneer en waar hij hoeveel 
geld uitgeeft. ambitieuze detailhandelsconcepten volgen 
deze ontwikkeling. hoge benzineprijzen en een vergrijzende 
maatschappij ondersteunen bovendien de concepten van 
wijkwinkelvoorziening voor alle dagelijkse boodschappen 
(“runshopping”) met ruime parkeergelegenheid in de nabijheid 
van woonconcentraties. 

het is deze functionele categorie winkelbeleggingen die vanuit 
risico-rendementprofiel binnen de europese context kansen biedt 
vanuit vastgoedbeleggingsperspectief. Zeker in vergelijking 
met de huidige Nederlandse winkelvastgoedmarkt die de 
afgelopen jaren aanmerkelijke prijsstijgingen heeft laten zien, 
kunnen in duitsland kwalitatief goede vastgoedbeleggingen 
gekocht worden tegen aantrekkelijke aanvangsrendementen. 
de doorgaans langjarige huurcontracten (vaak 15 jaar) met 
grote duitse retailconcerns en goede binnen- of randstedelijke 
locaties in de directe nabijheid van woonconcentraties bieden 
een zeer solide risicoprofiel.

ecoNoMIsche raNdVoorWaardeN

Afbeelding 2: Ontwikkeling van de Duitse economie, 2000-2e kwartaal 
2008
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duitsland is met 80 miljoen inwoners de grootste economie 
in europa. Wereldwijd staat duitsland, na de Vs en Japan, op 
de derde plaats. een aantal jaren lang was de export de motor 
achter de economische groei. In 2007 nog steeg het reële bruto 
binnenlands product (bbP) met 2,6%. begin 2008 draaide de 
economie nog behoorlijk. In het eerste kwartaal steeg het reële 
bbP ten opzichte van de vorige jaarperiode met 1,4%. Vanaf het 
tweede kwartaal veranderde het beeld. In het tweede kwartaal 
daalde het bbP met 0,4% en in het derde kwartaal werd er 
opnieuw een daling van 0,5% genoteerd.

de internationale financiële crisis heeft ook in duitsland 
toegeslagen. de regering moest op grote schaal interveniëren. 
de stemming in de duitse economie bevindt zich door 
de financiële crisis op het laagste peil sinds vijf jaar. deze 
neerwaartse tendens werd zichtbaar vanaf de zomer van 2008. 

2. de duItse WINKeLMarKt VaNuIt VastgoedbeLeggINgsPersPectIef

1)  Eurostat/DEGI/GfK (Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds)/Gesellschaft für Konsum-
forschung

2)  GfK (Gesellschaft für Konsumforschung)
3) DTZ Research
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Duitsland 2005 2006 2007 2008 e 2009 e 2010 e 2011 e 2012 e

reële groei van bNP per jaar (%) 0.9 3.2 2.6 1.5 0.7 1.8 1.8 1.8

groei consumentenbestedingen per jaar (%) 0.2 1.2 -0.3 -0,8 0.3 1.0 1.6 1.6

groei werkgelegenheid per jaar (%) -0.1 0.6 1.7 1.3 0.2 0.2 0.2 0.2

Inflatie consumentenprijzen (%) 1.5 1.6 2.3 2,8 2.0 1.8 1.8 1.8

Kortlopende rente (einde jaar) 2.25 3.50 4.00 4.25 3.50 3.75 4.00 4.00

Langlopende rente (einde jaar) 3.31 3.96 4.32 4.10 4.00 4.40 4.80 4.80

Afbeelding 3: Prognose van de economische ontwikkeling in Duitsland

e = prognose Bron: DTZ Research, versie: zomer 2008

Vooral de verwachtingen voor de komende zes maanden 
zijn sceptisch en bedrijven stellen zich dus in op een dalende 
economische bedrijvigheid. de auto-industrie lijdt sterk 
onder het lage consumentenvertrouwen en de toegenomen 
moeilijkheden bij de financiering van nieuwe personenauto’s. 
ernstig getroffen zijn ook de toeleveranciers in de autobranche. 
Veel uitzendkrachten zullende komende periode hun baan 
verliezen. Verder zal werktijdverkorting vaker als instrument 
worden ingezet. In de officiële statistieken over de arbeidsmarkt 
is deze ontwikkeling echter nog niet opgenomen, omdat de 
meest recente cijfers dateren van oktober 2008. Volgens deze 
laatste cijfers ligt het werkloosheidscijfer op 7,2%, d.w.z. 0,3% 
lager dan in juni 2008 en 1,3% lager dan eind 2007. In het eerste 
halfjaar van 2008 zijn de consumentenprijzen duidelijk gestegen 
t.o.v. de voorgaande jaren. sindsdien hebben de prijzen zich 
weer gestabiliseerd. ook op het gebied van levensmiddelen 
en stookolie - in het verleden de belangrijkste prijsopdrijvende 
goederen - zijn de prijsstijgingen getemperd. het afgelopen 
jaar bedroeg het inflatiecijfer in duitsland gemiddeld 2,9%.
 
Voor 2008 in zijn geheel werd vanwege relatief positieve 
ontwikkelingen in de eerste helft van het jaar nog gerekend 
met een groei van 1,8%. Voor 2009 worden de prognoses naar 
beneden bijgesteld. terwijl de belangrijkste duitse economische 
instituten in hun herfstprognose een geringe groei van 0,2% 
hebben voorspeld (stagnatie), heeft het IMf recentelijk voor 
duitsland een krimp van het bbP van 0,8% berekend. 

Particuliere consumptie en algemene koopkracht 
het duitse onderzoeksbureau gfK (gesellschaft für 
Konsumforschung) komt voor het jaar 2008 uit op een 
koopkracht per hoofd van de bevolking in duitsland van  
€ 18.734. dit is € 679 of 3,8% meer dan in 2007. deze  
waarde komt overeen met een totale koopkracht in duitsland 
van ca. € 1,56 biljoen. geen ander europees land heeft 
een hoger volume, ook al nemen landen als Noorwegen of 

denemarken in de koopkrachtvergelijking per hoofd van de 
bevolking een hogere positie in. 

de spaarquote, d.w.z. het inkomensaandeel dat door particuliere 
huishoudens op een spaarrekening wordt geplaatst en dus 
niet beschikbaar is voor bestedingen, bedraagt in duitsland 
momenteel 11,3%. Voorheen lag de spaarquote net boven 
de 10%. deze toegenomen neiging tot sparen is het gevolg 
van de momenteel heersende onzekerheden over de verdere 
ontwikkeling van de economie. Internationaal gezien hoort 
duitsland traditioneel tot sterk sparende naties. dit heeft vooral 
te maken met de geringe bereidheid om aankopen te financieren 
via leningen. In totaal bedroegen in 2007 de bestedingen van de 
particuliere huishoudens ca. € 1,305 biljoen. ongeveer de helft 
van deze bestedingen werd ingezet voor dienstverlening. In de 
afgelopen jaren werd in duitsland gemiddeld ongeveer 30% 
van alle bestedingen van de particuliere huishoudens gedaan 
in de detailhandel (apotheken, motorvoertuigenbranche en 
brandstofsector niet inbegrepen).

de bestedingen aan de woning (huur, elektriciteit, water, 
verwarming) vormden bijna 25% van alle bestedingen.  
de bestedingen aan goederen en diensten die vallen onder 
wijkwinkelvoorziening (levensmiddelen, dranken, tabakswaren, 
lichaamsverzorging en gezondheidsproducten), bedroegen 
in totaal € 249 miljard. dit komt overeen met 19% van alle 
bestedingen van de particuliere huishoudens.
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en diensten

Lichaamsverzorging

Onderwijs

Post, Koeriersdiensten, 
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Afbeelding 5: Bestedingen van particuliere huishoudens in Duitsland 
onderverdeeld naar gebruiksdoeleinden (2007)

 Bron: Statistisches Bundesamt Deutschland 
(Duits bureau voor de statistiek)
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Afbeelding 4: Koopkracht per hoofd van de bevolking in Europa 
voor 2008 (E/jaar)

Bron: GfK – (Gesellschaft für Konsumforschung)
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Particuliere consumptie en vooruitzichten voor de 
detailhandel
de consumptiebereidheid van de duitse bevolking had begin 
2007 te lijden onder de verhoging van de btw van 16% naar 
19%. een herstel hiervan was in de afgelopen 20 maanden 
slechts tijdelijk tot aan medio 2007 waarneembaar. In het eerste 
halfjaar van 2008 hebben prijsverhogingen in met name de 
energie- en levensmiddelensector de consumptiebereidheid 
verder beperkt. Momenteel heeft de particuliere consumptie 
zich ondanks de financiële crisis gestabiliseerd. belangrijke 
oorzaak hiervan is dat door dalende inflatiecijfers de koopkracht 
minder in gevaar is dan voorheen. 

In de levensmiddelendetailhandel zijn duitse consumenten 
traditioneel zeer prijsbewust. tegelijkertijd is het inkoopgedrag 
sterk gepolariseerd, d.w.z. klanten winkelen ofwel extreem 
prijsbewust of ze kiezen juist voor dure premiumartikelen. 
Producten van een middelbaar prijsniveau worden steeds minder 
verkocht. Vooral dankzij deze markteigenschap hebben de 
discountwinkels zich kunnen ontwikkelen tot een groot succes 
op de duitse detailmarkt. de actuele conjunctuurontwikkelingen 
kunnen het aandeel van dit winkeltype mogelijk nog verder 
vergroten. de detailhandelconcerns hebben al intensieve 
uitbreidingen aangekondigd.

Invloed van de financiële crisis op de Duitse vastgoed
beleggingsmarkt
de oorsprong van de ingrijpende internationale crisis op 
financieel-economisch gebied ligt in de hypotheekcrisis in de 
Vs die medio 2007 alsmaar meer om zich heen greep. In de 
loop van 2008 werd ook duitsland steeds verder meegesleurd 
in de ontwikkelingen. om het financiële systeem draaiende te 
houden en het vertrouwen te herstellen, trof de duitse regering 
in oktober 2008 een reeks vergaande stabiliseringsmaatregelen. 
het speciaal opgerichte fonds voor stabilisering van de financiële 
markt (sonderfonds finanzmarktstabilisierung, afgekort: 
soffin) van €500 miljard stelt financiële instellingen tijdelijk 
in staat om hun kapitaal- en liquiditeitstekorten aan te vullen. 
Met dit staatsfonds als overheidsgarantie wordt herfinanciering 
op de kapitaalmarkt bevorderd. Voor deelneming in financiële 
instellingen en het aangaan van risicoposities staat € 100 miljard 
ter beschikking. het leeuwendeel van € 400 miljard fungeert 

als overheidsgaranties voor de herfinanciering door banken. 
Naast de getroffen regionale banken WestLb, bayernLb en 
hsh Nordbank hebben hypo real estate en commerzbank 
als eerste particuliere banken hulp van het fonds aangevraagd. 
daarna volgden er nog meer particuliere banken. 

een van de belangrijkste gevolgen voor de vastgoedmarkt is 
dat de vastgoedbanken niet in staat of bereid zijn om hoge 
financieringssommen ter beschikking te stellen. uiteindelijk 
bepalen de banken op basis van hun huidige monopoliepositie 
de condities voor kredietverstrekking. daarmee hebben zij een 
enorme invloed op het gedrag van geïnteresseerde kopers, die 
de koopprijs wel laag genoeg moeten ramen om hun eigen 
rendementsverwachtingen nog te kunnen realiseren.

Trends in de vastgoedbeleggingsmarkt
het grote enthousiasme van buitenlandse beleggers voor de 
duitse winkelvastgoedmarkt wordt zeker mede veroorzaakt 
door het feit dat men nog ontwikkelingsmogelijkheden 
ziet in de grote duitse economie. dit wordt met name 
veroorzaakt door een internationale vergelijking van 
bepaalde specifieke kengetallen. Zo wordt bijvoorbeeld vaak 
gewezen op de geringere aanwezigheid van grootschalige 
detailhandelvestigingen als argument voor de inhaalslag in 
deze sector. ook durven veel internationale beleggers het 
eerder aan dan (duitse) binnenlandse beleggers om oudere 
bestaande objecten of probleemobjecten met leegstand of korte 
huurcontracten met succes opnieuw te lanceren en zo binnen 
korte tijd hogere huuropbrengsten te genereren. In eerste 
instantie betraden vooral beleggers uit groot-brittannië en de 
Verenigde staten de duitse markt, maar al spoedig volgden 
beleggers uit scandinavië en australië. ten gevolge van de 
investeringsdruk die hierdoor ontstond, stegen de koopprijzen 
en daalden de bruto aanvangsrendementen tot medio 2007. 
tegelijkertijd richtte de belangstelling zich niet alleen op 
bestaande objecten maar ook op ontwikkelingsprojecten, 
waarbij minimaal 60% tot 70% reeds was voor-verhuurd. 

de situatie is inmiddels sinds de kredietcrisis weer veranderd. 
ten gevolge van deze crisis in de Verenigde staten is de rente 
op de geld- en kapitaalmarkt gestegen en zijn de banken minder 
snel geneigd kredieten te verstrekken. daarmee is een einde 
gekomen aan verdere algemene prijsstijgingen in de sector voor 
detailhandelvastgoed. Voor beleggers die zich op de lange termijn 
richten en die begin vorig jaar niet bereid waren de opgelopen 
prijzen te betalen, biedt dit nieuwe kansen. tegelijkertijd valt 
er een sterkere differentiatie van de prijzen tussen zeer goede 
objecten en suboptimale objecten te constateren. daarbij kan 
er bij specifieke objecten op toplocaties in incidentele gevallen 
ook sprake zijn van aanhoudend stijgende koopprijzen. reden 
daarvoor zijn stijgende winkelhuren, die niet zozeer het gevolg 
zijn van een algemene omzetstijging, maar van de toenemende 
gerichtheid van de winkeliers op heel specifieke locaties met 
een hoge bezoekersfrequentie. 
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Afbeelding 6: Consumptie- en bestedingsgedrag in Duitsland 

Ten behoeve van de GfK-index voor het consumptieklimaat wordt elke 
maand aan ca. 2.000 consumenten gevraagd of zij de economische situatie 
op dat moment als gunstig beschouwen voor de aanschaf van grotere 
verbruiksartikelen. De index geeft het verschil weer tussen het percentuele 
aandeel van positieve en negatieve antwoorden. De horizontale lijn geeft het 
historische gemiddelde van de index (nullijn) aan. 

Bron: GfK – (Gesellschaft für Konsumforschung)
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In het late najaar van 2008 wordt met de in de volgende 
afbeelding weergegeven kapitalisatiefactoren gewerkt 
(relatie tussen aanschafprijs “kosten koper” en jaarlijkse 
huurinkomsten):

de WINKeLMarKt

Overzicht van omzet en verkoopoppervlakken in de 
winkelmarkt
duitsland is volgens de berekeningen van degi (deutsche 
gesellschaft für Immobilienfonds) met een detailhandelomzet 
van € 395,5 miljard de grootste winkelmarkt van europa. alleen 
frankrijk (met € 373,5 miljard) en groot-brittannië (€ 364,9 
miljard) komen in de buurt van het in duitsland gerealiseerde 
volume. Voor wat betreft het winkeloppervlak (ca. 113 miljoen 
m2) is de afstand tussen duitsland en groot-brittannië (ca. 70 
miljoen m2) en frankrijk (ca. 65 miljoen m2) zelfs nog groter.

Wat betreft de detailhandelomzet per hoofd van de bevolking 
staat duitsland ergens halverwege de ranglijst, terwijl boven-
dien de winkeloppervlakteproductiviteit onder het europese 
gemiddelde ligt. Voor duitsland wordt een detailhandels omzet 
per hoofd van de bevolking van € 4.798,- in 2006 aangegeven. 
Koploper is Luxemburg, waar per hoofd van de bevolking een 
ongeveer 86% hogere omzet wordt gegenereerd. In groot-
brittannië ligt deze waarde ongeveer 26% hoger en in frankrijk 

ongeveer 24% hoger dan in duitsland. op basis van deze 
getallen kan worden geconcludeerd dat de duitse winkelmarkt 
nog omzetpotentieel biedt.

de in vergelijking met de rest van europa lagere omzet per hoofd 
van de bevolking en per m2 winkeloppervlakte in duitsland valt 
te verklaren aan de hand van de ontwikkelingen in omzet en 
winkeloppervlakte. terwijl de detailhandelomzet tussen 1995 
en 2007 in totaal met bijna € 20 miljard resp. 5,3% toenam, 
groeide het totale winkeloppervlak met ruim 24 miljoen m2 
oftewel 25%. gemiddeld kwam er elk jaar ca. 2,1 miljoen m2 
verkoopoppervlak bij. de winkeloppervlakte-productiviteit 
daalde hierdoor met ca. 16% in 12 jaar. de gestage toename van 
verkoopoppervlak wordt met name veroorzaakt door de groei 
ambities van de grote duitse retailketens met grootschaligere 
en sterker concurrerende retailconcepten en door de strijd om 
goede winkellocaties. 

de huidige ontwikkelingen sinds het begin van 2008 wijzen 
op een iets beter jaar dan 2007. In de eerste negen maanden 
van 2008 realiseerde de detailhandel in engere zin (zonder 
motorvoertuigen-branche, apotheken, brandstofleveranciers 
en tankstations) een nominale omzetstijging van 1,5%.  
de hde verwacht dat deze waarde voor geheel 2008 kan 
worden vastgehouden, zodat er uiteindelijk sprake zal zijn van 
een jaaromzet van iets meer dan € 400 miljard. 

Verschuivingen in het marktaandeel van bedrijfstypen
de duitse detailhandel wordt voornamelijk bepaald door vier 
bedrijfstypen. grootschalige speciaalzaken (omzetaandeel 
22%, inclusief drogisterijen en drankenhandel), de traditionele 
kleinere speciaalzaken (omzetaandeel 19%), mega- en 
hypermarkten (omzetaandeel 16%) en discountzaken voor 
levensmiddelen (omzetaandeel 16%) generen gezamenlijk 
ca. 70% van de totale detailhandelomzet voor 2007. Van 
een vergelijkbaar aandeel was al sprake in 2000, al hebben er 
sindsdien tussen deze bedrijfstypes duidelijke verschuivingen in 
het marktaandeel plaatsgevonden. 

Verschuivingen in het marktaandeel binnen deze bedrijfs-
typen, zullen zich de komende jaren voortzetten. de levens-
middelendiscounters wisten hun marktaandeel tussen 2000 
en 2007 uit te breiden van 11% tot bijna 16%. dit wordt 
aan de ene kant veroorzaakt door een sterke toename van 
het winkeloppervlak en aan de andere kant door de assor-
timentsprofileringen en een toenemende wijkwinkelfunctie. 

Afbeelding 7: Aanschafprijzen voor detailhandelobjecten – weergegeven als 
kapitalisatiefactor 

Type Kapitalisatiefactor

Megasupermarkten (bijv. extra) 
en non-foodspeciaalzaken (bijv. 
baumarkt, adler of Mediamarkt)

12,5 tot 13,25-voudig

Winkelcentra op toplocatie 16 tot 19-voudig

Winkelcentra buiten stadsgrenzen 
binnen stedelijke gebieden

15 tot 18,5-voudig

Winkelcentra buiten stadsgrenzen 
buiten stedelijke gebieden

12,5 tot 14,5-voudig

grootschalige speciaalzaakcentra 11 tot 14-voudig

supermarkten/discounters op top-
locaties (bijv. rewe, edeka/ aldi, 
Plus, Netto)

11 tot 13,5-voudig

supermarkten/discounters op 
verspreide locaties (bijv. rewe, 
edeka/ aldi, Plus, Netto)

10 tot 12,5-voudig

Bron:  DTZ
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Afbeelding 8: Ontwikkeling van detailhandelomzet* en -oppervlak
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Bron: HDE (Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels)
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de levensmiddelendiscounters profiteren echter vooral van 
de hoge prijsgevoeligheid van de duitse consumenten t.a.v. 
levensmiddelen. de levensmiddelendiscounters behoren 
daarmee tot de winnaars op de duitse detailhandelmarkt. het 
einde van deze opwaartse trend is nog niet in zicht. bovendien 
zullen de levensmiddelendiscounters in hoge mate profiteren 
van de financiële crisis en de bijbehorende negatieve effecten op 
de conjunctuur. de discountketens zijn zich hiervan bewust en 
hebben aangekondigd om hun expansiebeleid in de komende 
jaren voort te zetten.

ook de grootschalige speciaalzaken (inclusief drogisterijen 
en drankenhandel) deden het goed de afgelopen jaren en zij 
verhoogden hun marktaandeel met 3% tot 22%. In vrijwel alle 
branches hebben zij zich tot concurrent voor de traditionele, 
kleinere speciaalzaken ontwikkeld. Meer recentelijk konden 
vooral grote speciaalzaken voor dierverzorgingsproducten 
en diervoeding een bovengemiddelde groei noteren. door 
verdringing van de gevestigde detailhandel kunnen de nieuwe 
concepten een verdere toename van hun marktaandeel 
verwachten. tot het jaar 2010 zal een kwart van de totale 
duitse detailhandelomzet afkomstig zijn uit grootschalige 
speciaalzaken. 

Verliezers van de veranderde winkelgewoonten zijn met 
name traditionele, kleinere speciaalzaken. hun marktaandeel 
daalde de afgelopen zeven jaar van 25,6% naar 18,6%.  
de oorzaken hiervoor zijn legio: te kleine verkoopoppervlakken, 
ontbrekende positionering, een als onvoldoende ervaren prijs/

prestatieverhouding en het ontbreken van krachtige filiaal- of 
partnersystemen en de daaraan gekoppelde synergie-effecten. 
onder grote druk staan vooral de vele winkels die direct door 
eigenaars worden gerund en geen onderdeel uitmaken van een 
filiaalketen. bedrijfsopheffingen wegens teruglopende omzetten 
en ouderdom zullen ook de komende jaren kenmerkend zijn 
voor de markt. daartegenover staan aanbieders die juist zeer 
succesvol een eigen marktpositie weten te veroveren.
de klassieke supermarkten hebben in de afgelopen jaren 
hun marktaandeel vooral aan de discounters verloren. 
Zij zijn er onvoldoende in geslaagd om op hun veelal 
te kleine winkeloppervlak de gevoelige balans te vinden 
tussen discountprijzen, versaanbod, gemaksproducten en 
servicebalies. 
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De grote spelers
de duitse detailhandel wordt gedomineerd door slechts 
enkele ondernemingen. gemeten naar de totale bruto omzet 
die in duitsland wordt gegenereerd, valt op dat de grootste 10 
ondernemingen 49% van de totale detailhandelomzet voor hun 
rekening nemen. de vijf grootste ondernemingen zijn goed 
voor ongeveer 37%. 

opvallend is dat de lijst van grote ondernemingen wordt 
gedomineerd door de levensmiddelenhandel. Met arcandor 
(voorheen: Karstadt/Quelle) is er slechts één onderneming 
die bijna 100% van zijn omzet binnen de non-foodsector 
genereert.

Plaats bedrijf belangrijkste
omzetbron

aantal
verkooppunten

bruto omzet in 
duitsland
(miljard e)

aandeel 
food
(%)

1. edeka levensmiddelenhandel / cash & carry 9.602 36,66 88,7

2. rewe levensmiddelenhandel / cash & carry 9.492 28,21 81,8

3. Metro levensmiddelenhandel (hypermarkt) cash & carry 1.259 31,88 44,9

4. schwarz-grupp e hypermarkt / discounter 3.405 25,05 81,1

5. aldi levensmiddelendiscounters 4.232 24,28 80,9

6. arcandor warenhuizen / postorderbedrijf 129 14,28 onbek.

7. tengelmann levensmiddelenhandel , bouw- en doe-het-zelf-markten, 
kledingspeciaalzaken 

5.990 14,37 61

8. Lekkerland convenience-groothandel 18 7,84 98,3

9. otto postorderbedrijf, non-foodspeciaalzaak 1.049 5,38 onbek.

10. schlecker drogisterij 10.598 6,31 93

11. globus hypermarkt / bouw- en doe-het-zelf-markten 101 1,7 55

12. tchibo koffiespeciaalzaak met bijpassend non-foodassortiment / 
postorderbedrijf

1.000 2,56 onbek.

13. euronics entertainment elektronicaspeciaalzaak 2.103 3,35 onbek.

14. Ikea meubelmarkt 43 3,2 onbek.

15. dM-drogerie 
markt

drogisterij 936 3,02 90,0

16. c&a kledingwarenhuis 430 2,99 onbek.

17. Praktiker bouw- en doe-het-zelf-markten 430 2,99 onbek.

18. Norma levensmiddelendiscounter 1.250 2,93 85

19. expert entertainment elektronicaspeciaalzaak 435 2,5 onbek.

20. rossman drogisterij 1.272 2,73 75

21. hennes & Mauritz kledingwarenhuis 319 2,4 onbek.

22. bartels-Langness levensmiddelenhandel 161 2,27 77,5

23. Zeus bouw- en doe-het-zelf-markten 646 2,22 onbek.

24. bauhaus bouw- en doe-het-zelf-markten 120 2,14 onbek.

25. douglas holding parfumerie, boeken- en kledingspeciaalzaak e.a. 1.155 2,03 onbek.

26. Müller drogisterij 425 1,90 41

27. Lutz-gruppe meubelmarkt 36 1,75 onbek.

28. höffner/Möbel 
Walther/Kraft

meubelmarkt 49 1,7 onbek.

29. hornbach bouw- en doe-het-zelf-markten 89 1,66 onbek.

30. Peek & 
cloppenburg

kledingspeciaalzaak 88 1,5 onbek.

Afbeelding 10: De 30 detailondernemingen met de hoogste omzet in Duitsland - 2007 

Bron: EHI - EuroHandelsinstitut
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het MarKtsegMeNt Voor dageLIJKse 
VoorZIeNINgeN

Ontwikkeling en belangrijkste trends
de retailsector voor dagelijkse voorzieningen omvat in 
traditionele zin de verzorging binnen een beperkte afstand 
(ca. 15 minuten te voet) van goederen die voorzien in de 
dagelijkse of korte termijn behoeften. hierbij gaat het met 
name om levensmiddelen. In ruimere zin vallen hieronder ook 
bepaalde goederen uit de non-foodsector. de wijkwinkelsector 
in duitsland is in handen van zelfstandige speciaalzaken, 
filiaalsupermarkten, food- en non-fooddiscounters en 
grootschalige non-foodspeciaalzaken. de meeste aanbieders 
moeten echter nog steeds worden gerekend tot de 
levensmiddelenhandel. 

de veranderingen in het vestigingsgedrag en in het gebruik van 
personenauto’s hebben een belangrijke invloed gehad op het 
winkelgedrag in de afgelopen decennia. de klassieke wijkwinkel 
(kenmerken: gering oppervlak, door eigenaar geleid, gevestigd 
in stads- of dorpscentrum) is minder belangrijk geworden. 
grootschalige bedrijfstypen in filiaalstructuur, bij voorkeur 
met voldoende parkeergelegenheid, hebben daarentegen aan 
marktaandeel gewonnen. 
Met betrekking tot de sector voor dagelijkse voorzieningen 
waren de afgelopen jaren de volgende ontwikkelingen van 
invloed:
•	 	Massale	 sluiting	van	 traditionele	 kruidenierswinkels	

(van 45.900 begin 2000 naar 24.770 begin 2008); 
overlevingskansen hebben alleen bepaalde 
nicheconcepten zoals biologische winkels, 
speciaalzaken voor koffie, kaas of thee etc. 

•	 	Levensmiddelendiscounters	 hebben	 hun	
assortimenten uitgebreid en worden in toenemende 
mate beschouwd als wijkwinkels die voorzien in 
de dagelijkse behoeften van hun klanten. Voor 
supermarkten is het moeilijk om zich ten opzichte van 
deze discounters te positioneren. hun omzetaandeel 
binnen de levensmiddelenhandel is sinds begin 2000 
gedaald van 26% tot 22% begin 2008, terwijl de 

discounters in die periode hun omzetaandeel van 
34% naar 42% zagen groeien, waarmee zij binnen 
de branche het bedrijfstype met de hoogste omzet 
vormen.

•	 	Levensmiddelendiscounters	 en	 voor	 een	 deel	
ook supermarkten zijn naar goed bereikbare 
locaties aan de randen van steden/wijken/dorpen 
verhuisd. op dergelijke locaties kunnen voldoende 
parkeerplaatsen worden gerealiseerd. bovendien 
werden de verkoopoppervlakten uitgebreid zo ver als 
bestemmingsplannen toelieten. tegelijkertijd werden 
kleinere winkels in de binnenstedelijke omgeving 
gesloten, hetgeen een optimalisering van het algehele 
verkoopnetwerk tot gevolg had.

•	 	Rewe	 concentreert	 de	 eigen	 supermarkten	 in	
(binnen)stedelijke locaties resp. dichtbevolkte 
woongebieden en profileert zichzelf met nieuwe 
assortimentsconcepten (gemaks- en versproducten) 
en winkeloppervlakten tussen de 500 en 1000 m2. 

•	 	Levensmiddelendiscounters	 zoeken	 de	 directe	
nabijheid van concurrenten. Met name de combinatie 
van aldi en Lidl valt op.

•	 	Grootschalige	 drogisterijen	 hebben	 de	 klassieke	
drogisterijen vrijwel volledig van de markt 
verdrongen. de grootschalige drogisterijen hebben 
dranken en een selectie levensmiddelen in hun 
assortiment opgenomen en positioneren zich zo als 
aanvulling op levensmiddelenaanbieders met een 
breed assortiment. Vaak zoeken zij de nabijheid van 
levensmiddelendiscounters op.

•	 	Bepaalde	non-fooddiscounters	worden	in	toenemende	
mate beschouwd als wijkwinkels. Voorbeelden hiervan 
zijn matrasspeciaalzaken en kledingspeciaalzaken.
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de resultaten van de bedrijfsvergelijking door het ehI laten 
zien dat bij de discounters nog een aanzienlijk potentieel 
voor het vergroten van de winkeloppervlakte beschikbaar 
is. dit komt ook terug in de programma’s van eisen van de 
grote retailers ten aanzien van vastgoed: aldi Nord, aldi süd, 
Lidl, Penny en Netto zoeken momenteel objecten / percelen 
voor een gebruiksoppervlak variërend vanaf 700 m2 tot 1.400 
m2. op basis van deze vastgoedeisen kan men concluderen 
dat de markt pas aan het begin staat van optimalisering van 
verkoopnetwerken. 

In de supermarktsector wordt momenteel een grens 
zichtbaar, althans voor wat betreft de winkeloppervlakten 
buiten kerngebieden van steden en dorpen. de huidige 
bouwver ordening staat buiten kerngebieden grootschalige 
detailhandelvestigingen alleen toe in zogenaamde uit-
zonderingsgebieden en dan alleen na uitgebreid onderzoek 
naar de gevolgen voor het bestaande winkelaanbod. 
daarbij wordt gesproken van grootschaligheid bij een 
gebruiksoppervlakte vanaf 1.200 m2. dit komt overeen met 
een verkoopoppervlakte van 800 tot 1000 m2 en dwingt 
aanbieders tot optimalisaties van hun concepten en/of 
een uitbreiding van het aantal verkooppunten, wanneer 
zij hun marktaandelen als wijkwinkelvoorziening willen 
veiligstellen of uitbreiden. tegelijkertijd wordt duidelijk 
dat pogingen worden ondernomen om ook binnen de 
kernwoongebieden, d.w.z. op klassieke, te voet bereikbare 
locaties, grootschaligere concepten te realiseren. 

Specifieke aspecten van fooddiscounters en grootschalige 
drogisterijen

Fooddiscounters
de levensmiddelendiscountmarkt werd tot medio 2008 
hoofdzakelijk door zes ondernemingen gedomineerd. deze 
vertegenwoordigen meer dan 85% van alle food-discounters en 
nemen 97% van de totale omzet in deze bedrijfstak voor hun 
rekening. 

Inmiddels heeft de edeka groep (hun concept Netto staat op 
de 6e plaats in de ranglijst van levensmiddelendiscounters) 
70% van de aandelen van Plus (nummer 4 in ranglijst) 
overgenomen van de tengelmann groep. binnen de groep van 
discounters bestonden er jarenlang twee duidelijk van elkaar 
te onderscheiden concepten. de zgn. ‘harddiscounters’, zoals 
aldi en Penny, stemmen hun volledige bedrijfsstrategie af op 
een agressieve prijspolitiek, terwijl bij de andere discounters de 
kwaliteits-, versheids- en merkstrategie voorop komt. Intussen 
raken deze concepten steeds meer vermengd. 

Grootschalige drogisterijen
bij de grootschalige drogisterijen wordt de markt gedomineerd 
door het bedrijf schlecker. Met 10.598 filialen exploiteert 
het driekwart van alle grote duitse drogisterijen en met 
een bruto omzet van naar schatting € 5,3 miljard heeft het 
ongeveer 39% van het totale marktaandeel van de zeven 
grootste drogisterijketens in handen. het bedrijfsconcept 
van schlecker is gebaseerd op een hoge prijsagressiviteit, 
het streven om overal vertegenwoordigd te zijn (zelfs met 

discounters supermarkten

Jaar Verkoopopp. 
per winkel 
(m2)

Netto omzet 
per winkel 
(e1.000)

Productiviteit 
winkelopp.
(€/m2)

Verkoopopp.
per winkel 
(m2)

Netto omzet 
per winkel
(e1.000)

opp. 
productiviteit
(€/m2)

2000 511 2.177 4.317 878 3.685 4.271
2001 525 2.211 4.298 876 3.626 4.233
2002 521 2.328 4.468 894 3.626 4.056
2003 549 2.462 4.485 914 3.482 3.810
2004 550 2.710 4.927 954 3.720 3.899
2005 563 2.800 4.973 976 3.810 3.904
2006 587 2.965 5.049 1.026 3.930 3.829
2007 587 2.850 4.855 1.204 4.280 3.554

Afbeelding 12: Geselecteerde indicatiecijfers voor discounters en supermarkten

Bron: Resultaten bedrijfsvergelijking van levensmiddelenhandel in filiaalstructuur

Afbeelding 13: Food-discounters 2007

Bron: EHI-EuroHandelsinstitut, cijfers (met name m.b.t. omzet) zijn hoofdzakelijk gebaseerd op schattingen

discounters aantal verkooppunten bruto omzet (miljard €) Indicatiecijfers 2007

2007 Verandering 
t.o.v. 2006

2007 Verandering 
t.o.v. 2006

Winkelopp. 
per filiaal (m2)

opp.-produc-
tiviteit (€/m2)

aldi Nord 2.520 +0,68% 10,49 -1,96% 740 5.600
aldi süd 1.712 +1,18% 11,00 -1,79% 790 8.100
Lidl (schwarz-group) 2.875 +1,23% 13,10 +4,8% 790 5.800
Plus (tengelmann) 2.912 +2,54% 6,87 +1,03% 610 3.900
Penny (rewe-group) 2.025 +2,12% 5,90 +7,27% 700 4.200
Netto (edeka) 1.279 +16,17% 3,73 +13,03% 750 3.900
Norma (Norma) 1.250 +3,31% 2,70 +3,85% 580 3.700
overigen 646 +1,41% 1,45 +3,57% 630 3.540
Totaal 15.219 +2,79% 55,24 +2,56% 700 5.200
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kleinschalige winkeloppervlakten), en op een minimale 
aandacht voor presentatie in de filialen. tegenover schlecker 
staan de concepten van de in grootte volgende aanbieders dM 
en rossmann. beide profileren zich met grotere winkels en 
een hoger kwaliteitsniveau. dit laatste geldt vooral voor dM, 
waar de ecologische en ethische eisen aan de artikelen en de 
bedrijfsfilosofie een belangrijke rol spelen. 

In 2007 zagen drogisterijketens hun omzet stijgen van € 11,98 
naar € 12,41 miljard. dit komt overeen met een omzetgroei 
van 3,6%. 

Nonfooddiscounters
de “lekker goedkoop”-mentaliteit en een polarisatie in de 
koopkracht van de duitsers hebben in belangrijke mate 
bijgedragen aan het ontstaan van non-fooddiscounters met 
een agressief prijsbeleid. het assortiment is meestal uiterst 
gespecialiseerd. de grootste aanbieders zijn afkomstig uit 
de kledingssector. opvallend is echter de rol die Matratzen 
concord en dänisches bettenlager hebben gespeeld. 
grootschalige vestigingscombinaties samen met sb-
warenhuizen (zelfbediening) of food-discounters zijn net zo 
gewild als locaties in stadsdeelcentra.

KiK illustreert de hoge marktacceptatie t.a.v. de non-
fooddiscounters. hoewel pas opgericht in 1994, exploiteert het 
bedrijf in 2007 al meer dan 2.200 winkels in duitsland en is het 
eveneens in enkele andere europese landen actief. 

Invloed van de financiële en economische crisis op de sector 
voor dagelijkse voorzieningen
het feit dat de financiële crisis zich in duitsland tot een 
economische recessie lijkt uit te breiden, zal beslist gevolgen 
hebben voor de detailhandel. Met name de detailhandel 
in non-foodartikelen en dan vooral in artikelen voor niet-
dagelijkse voorzieningen gebruik zal met sterke omzetdalingen 
geconfronteerd worden. daarentegen zullen non-food-
discountconcepten zoals die worden geëxploiteerd door 
KiK, Kodi of deichmann (textiel, huishoudelijke artikelen 
en schoenen) dankzij hun agressieve prijspolitiek kunnen 
profiteren van de onzekere economische situatie. 

de detailhandel in levensmiddelen is traditioneel goed 
bestand tegen economische schommelingen. dit kan worden 
geïllustreerd aan de hand van de cijfers die stammen uit de 
laatste economische dalperiode in duitsland. In 2003 lag de 
totale detailhandelomzet ca. e 9,7 miljard (2,6%) lager dan 
in 2001. In dezelfde periode is de omzet voor voedings- en 
genotsmiddelen echter met e 5,9 miljard (5,3%) gestegen.  
de omzet van levensmiddelendiscounters steeg daarbij met  
e 6,5 miljard. algemeen wordt verwacht dat dezelfde 
tegengestelde ontwikkeling zich ook in de huidige 
economische recessie zal voordoen. Vooral de 
levensmiddelendiscounters zullen hiervan in bijzondere mate 
profiteren. In de eerste negen maanden van 2008 noteerden 
de leidende levensmiddelendiscounters aldi en Lidl duidelijke 
omzetgroeicijfers. aldi maakte een omzetgroei van 7,5% t.o.v. 
de eerste negen maanden van het voorafgaande jaar bekend, 
Lidl meldde een omzetstijging van 12,7%. de discountketens 
reageren op deze ontwikkeling door hun expansiebeleid nog 
eens extra te verstevigen.

Afbeelding 14: De grootste drogisterijketens in Duitsland 2007 

Bron: EHI-EuroHandelsinstitut

Bron: DTZ

Plaats bedrijf aantal
verkooppunten

bruto
omzet (mil. €)

Marktaandeel
(%) 

1 schlecker 10.598 5.315 39

2 dM-drogeriemarkt 936 3.017 22

3 rossmann 1.272 2.427 17

4 Müller 411 1.894 14

5 Ihr Platz 686 656 5

6 budnikowsky 115 310 2

7 Kloppenburg 161 130 1

in totaal 14.179 13.749 100

bedrijf aantal verkooppunten branche

KiK textilien und Non-food gmbh 2.219 Mode en textielstoffen

ernstings family 1.350 Mode

deichmann 1.107 schoenen

takko fashion 900 Mode

Matratzen concord >700 textielstoffen

dänisches bettenlager 643 textielstoffen, kleine meubels

tedi 600 textielstoffen

Kodi 191 huishoudelijke artikelen

Afbeelding 15: Non-fooddiscounters 2007
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Huurniveaus voor winkelconcepten voor dagelijkse 
voorzieningen

gezien over heel duitsland gelden voor supermarkten, 
discounters en bepaalde non-foodwinkelketens de onderstaande 
huurprijzen.

Voor kleine winkels in de omgeving van de binnenstad of op 
soortgelijke locaties hebben de huren in duitsland zich als 
volgt ontwikkeld:
 

Afbeelding 17: Huurprijzen voor wijkwinkelvoorzieningen 2008

Bron: DTZ

bedrijfssector/branche huur (€/m2/maand)

Levensmiddelensupermarkten tussen 1.000 en 1.500 m2 9,00 tot 12,00
Levensmiddelendiscounters tussen 800 en 1.400 m2 8,50 tot 12,50
textielspecialist tussen 700 en 3.000 m2 6,50 tot 10,50
schoenenspecialist tussen 600 en 1.500 m2 8,00 tot 10,00
bedden-/matrassenspecialist tussen 400 en 800 m2 6,50 tot 10,50
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Afbeelding 18: Gemiddelde huren voor winkeloppervlakken in de binnenstad
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Afbeelding 16: Ontwikkeling van de detailhandelomzet en van het BBP 
(1995 = 100)*

*op basis van de nominale omzet/BBP
Bron: EHI-EuroHandelsinstitut
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In dit hoofdstuk wordt per winkelbeleg-
ging een beschrijving gegeven van de 
locatie per object en de (belangrijkste) 
huurders. 

In het kader van de onderhavige tweede 
emissie zal worden begonnen met 
de beschrijving van de te verwerven 
vastgoedportefeuille van deze twee de 
emissie. Vervolgens zal de vastgoed-
portefeuille van de eerste emissie worden 
beschreven die op 16 juli 2008 is geplaatst 
en sindsdien volgens prognose wordt 
geëxploiteerd.

de VastgoedPortefeuILLe VaN 
de tWeede eMIssIe

de winkelportefeuille die in het  
kader van de tweede emissie zal 
worden verworven, bestaat uit 16  
win kels, gelegen in 7 duitse gemeen-
ten. deze portefeuille zal in beginsel op 
24 april 2009 worden verworven van 
de ontwikkelaar ten brinke groep uit 
Varsseveld. het huurdersbestand betreft 
grote, in duitsland en/of internationaal 
opererende winkel ketens en lokale markt-
partijen. 

bedoelde winkelketens hebben een 
aandeel in de winkelhuurinkomsten van 
de vastgoedportefeuille van 97%, en 
daaronder vallen: aldi, edeka, fressnapf, 
KiK, Penny en rossmann.

de koopprijs en taxatiewaarden met 
peildatum 1 oktober 2008 (zoals opge-
nomen in bijlage VII van het Prospectus) 
van de portefeuille die in het kader van de 
tweede emissie is aangekocht, kunnen als 
volgt worden samengevat:

3. de VastgoedPortefeuILLe

BOCKHORN

BREMERVÖRDE

LUBMIN

SCHKEUDITZ

PASSAUEerste emissie

Tweede emissie

FREREN
HANNOVER

JÜNKERATH

NÖRVENICH
BERGHEIM

LEVERKUSEN
ERKRATH

HALTERN AM SEE

LÜTJENSEE

aankoop Portefeuille tweede emissie bruto

huuropbrengst

getaxeerde

huurwaarde

Koopprijs

v.o.n.

taxatiewaarde

v.o.n.

taxateur

totaal Portefeuille 2.215.235 2.211.050  30.559.481  31.690.000 dtZ Zadelhoff

Kapitalisatiefactor koopsom v.o.n.  13,80

bruto aanvangsrendement (bar) v.o.n.*  7,25%

Kapitalisatiefactor koopsom k.k.  13,33

bruto aanvangsrendement (bar) k.k.*  7,50%

* het bruto aanvangsrendement (bar) wordt berekend door de bruto huuropbrengst te delen door de koopprijs.
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LeVerKuseN

Leverkusen ligt in de duitse 
deelstaat Nordrhein-West-
falen, heeft ca. 161.000 in-

woners en ligt tussen de steden Keulen 
en düsseldorf. de stad grenst in het 
westen aan de rijn. Leverkusen ligt 
logistiek gunstig in het midden van 
de deelstaat Nordrhein-Westfalen. 
het “Leverkusener Kreuz” is een van 
de grootste snelwegknooppunten 
van duitsland. hier kruisen de 

twee snelwegen a1 Keulen-dortmund en de a3 frankfurt-
oberhausen-arnhem. 

een grote werkgever is bayer ag. Met ca. 106.000 medewerkers 
en een omzet van € 32,4 miljard is bayer ag een van de grootste 
chemiebedrijven ter wereld. 

ook het bedrijf Lanxess, met een omzet in 2007 van € 10,5 miljard 
en ca. 15.000 werknemers in 21 landen, heeft haar hoofdkantoor 
hier gevestigd. Verder heeft de Japanse autofabrikant Mazda zijn 
duitse en europese hoofdkantoor in Leverkusen.

de in 2008 nieuw gebouwde en geopende winkel is een aldi 
supermarkt met eigen parkeergelegenheid. het is dé supermarkt 
van het stadsdeel bergisch-Neukirch, een welvarend stadsdeel 
van Leverkusen.

Beschrijving van de huurder

Aldi GmbH & Co. KG
aldi is ontstaan in 1913 als kleine levensmiddelenwinkel in de stad 
essen. sinds de twee broers theo en Karl albrecht het bedrijf van 
hun moeder overnamen, is aldi sterk gegroeid. de gebroeders 
albrecht worden wereldwijd beschouwd als de uitvinders van het 
discountsupermarkt concept. In 1960 is besloten het bedrijf in 
twee maatschappijen op te splitsen: aldi Nord en aldi süd. sinds 
1960 zijn beide maatschappijen flink gegroeid. aldi Nord heeft 
vandaag de dag ca. 2.500 filialen in Noord- en oost-duitsland. 
aldi süd heeft ca. 1.700 filialen in West- en Zuid-duitsland.  
de supermarkt in Leverkusen is een aldi süd supermarkt.

ook op internationaal gebied zijn beide aldi maatschappijen 
ruimschoots vertegenwoordigd. aldi süd heeft ca. 2.000 
winkelfilialen buiten duitsland in europa, de Verenigde staten en 
australië. over omzet- en winstcijfers maakt aldi nauwelijks iets 
bekend. de omzet per jaar van aldi süd over 2007 van enkel de 
duitse winkels wordt geschat op € 11 miljard.

LeVerKuseN

huurder Leverkusen branche opp. /  
aantal

Ingangsdatum huur termijn expiratie -
datum

huur/
m2

bruto huur-
inkomsten

aLdI supermarkt  1.446 02-10-2008 15 + 3 x 5 (+ n x 2) 01-10-2023 €  156 €  225.518
Totaal €  225.518
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haLterN aM see

haltern am see ligt in het 
ruhr-gebied op ca. 40 km 
ten noorden van duisburg, 

essen en dortmund in de duitse 
deelstaat Nordrhein-Westfalen en 
telt ca. 38.000 inwoners. sinds de 
veertiende eeuw is haltern lid van 
de hanse-bond en daarmee een 
belangrijke handelsplaats. In 2001 
heeft de stad de naam veranderd in 

haltern am see, om de mooie ligging van de stad te midden van 
een aantal meren te benadrukken. haltern am see ligt vlakbij de 
snelweg a43 bochum-Münster.

belangrijke werkgevers zijn QuarzWerke gmbh, gelsenwasser 
ag, dat in haltern am see drinkwater produceert voor 2 miljoen 
mensen, en ijsproducent schroër eis gmbh, die sinds 2006 tot 
het internationale r&r concern hoort. tevens is Kuhlmann-
system-technik gmbh gevestigd in haltern am see, waar 
producten worden gemaakt ten behoeve van de staalindustrie.

het winkelobject opende eind 2008 haar deuren voor het 
winkelend publiek en bestaat uit 3 winkels en een eigen parkeer-
gelegenheid. de huurders zijn een Penny supermarkt, een 
fressnapf winkel en een bakkerij. de Penny supermarkt is een 
verplaatsing en uitbreiding binnen haltern am see.

de winkels liggen in het gebied haltern-süd. Voor dit gebied 
maakt de gemeente thans een nieuw bestemmingsplan.  
het nieuwe bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor het 
realiseren van een winkelconcentratie. Vooruitlopend hierop 
zijn recentelijk reeds een aldi, een drankengroothandel en een 
kledingwinkel geopend. daarnaast zal in het gebied een Lidl 
supermarkt gerealiseerd worden.

het gebied wordt ontsloten via de recklinghauser strasse.  
de bestaande en geplande winkels zijn alle aan deze straat 
gesitueerd. tevens zal deze straat dienen als de toegangsweg 
van het 300 parkeerplaatsen tellende, nieuw te realiseren P+r 
parkeerterrein van het nabijgelegen treinstation.  

Beschrijving van de belangrijkste huurders

Penny Markt GmbH
Penny Markt gmbh is een dochterbedrijf van de duitse handels- 
en supermarktketen reWe met hoofdkantoor in Keulen. reWe 
group is in 1927 opgericht als coöperatie van zelfstandige 
handelaars.

In 2007 had reWe group een omzet van € 45,1 miljard en 
290.000 medewerkers wereldwijd. tot de reWe group horen 
in duitsland onder andere 6.646 reWe supermarkten, ca. 2.000 
Penny discountsupermarkten, 81 toom warenhuizen en 389 toom 
bouwmarkten.

Penny is de discount-levensmiddelenketen van reWe group.  
Penny werd in 1973 opgericht. Met meer dan 21.000 medewerkers 
wordt een omzet van ca. € 6 miljard per jaar behaald. Penny 
heeft ook 828 winkels in Italië, oostenrijk, hongarije, 
tsjechië en bulgarije. het assortiment bestaat voornamelijk 
uit  levensmiddelen, waaronder een eigen huismerk. daarnaast 
verkoopt Penny ook non-food artikelen zoals elektrisch 
gereedschap en kleding.

Fressnapf
In de fressnapf winkels kan men terecht voor alles op het gebied 
van huisdieren, zoals voeding, kleding en speelgoed. fressnapf 
tiernahrungs gmbh is een concern met 907 winkels in 12 landen 
in europa. het bedrijf werd in 1989 opgericht. Naar aanleiding 
van de “super pet stores” in de Verenigde staten begon men met 
de opbouw van een soortgelijk franchisesysteem in duitsland. 
In 1990 opende de eerste winkel in erkelenz en vandaag de dag 
zijn er 682 winkels in duitsland. het totale concern realiseerde 
in 2007 een omzet van € 934 miljoen. In europa werken 5.100 
mensen in de fressnapf-winkels, waarvan 570 mensen in het 
hoofdkantoor in Krefeld, dat alle dienstverlening verzorgt voor 
de franchisenemers. afgelopen jaar werd fressnapf verkozen tot 
één van de beste franchisesystemen van duitsland.

sinds 2001 heeft fressnapf een behoorlijk aandeel in de 45 
Nederlandse winkels tellende dierenwinkelketen Jumper en 
werkt men samen op het gebied van inkoop. het huurcontract in 
haltern am see is gesloten met de fressnapf organisatie zelf.

haLterN aM see

huurders haltern am see branche opp. /  
aantal

Ingangsdatum huur termijn expiratie -
datum

huur/m2 bruto huur-
inkomsten

Penny supermarkt  1.039 11-12-2008 15 + 3 x 5 (+ n x 1) 10-12-2023 €   157 €  163.440 
fressnapf dierenspeciaalzaak  400 11-12-2008 12,1 + 3 x 6 (+ n x 2) 31-12-2020 €   90 €  36.000 
bäcker thies bakker  58 11-12-2008 10,1 + 3 x 5 (+ n x 2) 31-12-2018 €  339 €  19.635 
Totaal €  219.075
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bergheIM

bergheIM

bergheim ligt in de duitse 
deelstaat Nordrhein-West-
falen op 20 km van Keulen en 

heeft ca. 63.000 inwoners. bergheim 
is de hoofdstad van het district rhein-
erft en is het economisch centrum 
van de regio.

economisch gezien is bergheim een 
stad met een hoge koopkracht. het 

duitse energiebedrijf rWe Power ag is een grote werkgever. 
een andere grote werkgever is het in 1913 in bergheim opgerichte 
Martinswerk gmbh, een van de grootste chemieconcerns ter 
wereld.

het in 2008 gebouwde en geopende winkelobject beschikt over 
grote eigen parkeergelegenheid en ligt nabij de snelweg a61 
Koblenz-Venlo. het winkelobject heeft vier huurders.

Beschrijving van de huurders

toom BauMarkt GmbH
toom bauMarkt gmbh is een dochterbedrijf van de duitse 
handels- en supermarktketen reWe met het hoofdkantoor in 
Keulen. reWe group is in 1927 opgericht als coöperatie van 
zelfstandige handelaars.

In 2007 had reWe group een omzet van € 45,1 miljard en 
290.000 medewerkers wereldwijd. tot de reWe group horen 
in duitsland o.a. 6.646 reWe supermarkten, ca. 2.000 Penny 
discountsupermarkten, 81 toom warenhuizen en 389 toom 
bouwmarkten.

toom werd in 1978 opgericht. In de afgelopen jaren is toom 
door een aantal overnames gegroeid tot de nummer 4 van de 
bouwmarktketens in duitsland. thans werken ca. 14.000 mensen 

in 389 toom bouwmarkten in heel duitsland. In 2007 had toom 
een omzet van meer dan € 1,7 miljard.

de nieuwe toom bauMarkt, inclusief tuincentrum, in bergheim 
is met 9.000 m² een grote moderne “full-service” bouwmarkt 
volgens het “Wow-Markt” concept. Met dit concept wil toom 
zich ten opzichte van de low-service prijsagressieve duitse 
bouwmarktketens onderscheiden op presentatie, kwaliteit, 
service en assortiment.

Fressnapf
In de fressnapf winkels kan men terecht voor alles op het gebied 
van huisdieren, zoals voeding, kleding en speelgoed. fressnapf 
tiernahrungs gmbh is een concern met 907 winkels in 12 landen 
in europa. het bedrijf werd in 1989 opgericht. Naar aanleiding 
van de “super pet stores” in de Verenigde staten begon men met 
de opbouw van een soortgelijk franchisesysteem in duitsland. 
In 1990 opende de eerste winkel in erkelenz en vandaag de dag 
zijn er 682 winkels in duitsland. het totale concern realiseerde 
in 2007 een omzet van € 934 miljoen. In europa werken 5.100 
mensen in de fressnapf winkels, waarvan 570 mensen in het 
hoofdkantoor in Krefeld, dat alle dienstverlening verzorgt voor 
de franchisenemers. afgelopen jaar werd fressnapf verkozen tot 
één van de beste franchisesystemen van duitsland.

sinds 2001 heeft fressnapf een behoorlijk aandeel in de 45 
Nederlandse winkels tellende dierenwinkelketen Jumper en 
werkt men samen op het gebied van inkoop. het huurcontract in 
bergheim is gesloten met de fressnapf organisatie zelf.

Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
dänisches bettenlager is een meubel-discountketen met meer dan 
600 winkels in duitsland. het is onderdeel van het deense JYsK-
concern, dat wereldwijd 1.400 winkels heeft in 32 landen. het 
JYsK-concern heeft een jaaromzet van € 1,9 miljard. In 1984 
kwam JYsK naar duitsland, waar het onder de naam “dänisches 
bettenlager” fors uitbreidde. het duitse hoofdkantoor is gevestigd 
in handewitt, vlakbij flensburg aan de grens met denemarken. 

huurder bergheim branche opp. /  
aantal

Ingangsdatum huur termijn expiratie -
datum

huur/m2 bruto huur-
inkomsten

toom bouwmarkt  9.080 11-03-2008 15 + 3 x 5 (+ n x 2) 10-03-2023 €  78 €  708.000 
fressnapf dierenspeciaalzaak  692 13-03-2008 15,8 + 3 x 4 (+ n x 2) 31-12-2023 €  86 €  59.257 
dänisches bettenlager Matrassen  964 17-03-2008 10 + 2 x 5 (+ n x 2) 16-03-2018 €  96 €  92.276 
california sun Zonnestudio  155 13-03-2008 12 + 2 x 5 (+ n x 3) 12-03-2020 €  156 € 24.171  
Totaal €  883.704



21

erKrath

dänisches bettenlager is succesvol met haar discountstrategie in 
bedden, matrassen en eenvoudige meubelen voor slaapkamers, 
kinderkamers en badkamers. het concern is voornemens om tot 
2010 in duitsland 200 nieuwe dänisches bettenlager winkels te 
openen. Vanaf 2006 is JYsK ook actief in Nederland en heeft hier 
sinds die tijd 22 JYsK-winkels geopend. 

California Sun
california sun Phil giesen betriebs gmbh is een bedrijf voor 
zonnestudio’s en solariums. het bedrijf werd in september 2004 
opgericht en heeft thans 7 vestigingen en 25 medewerkers. 

erKrath

de stad erkrath ligt in 
de deelstaat Nordrhein-
Westfalen, op 10 km van  

düsseldorf en heeft ca. 47.000 in-
woners. s.c. Johnson & son, een 
inter  nationale producent van schoon-
maak- en verzorgings produc ten, heeft 
sinds 2007 zijn duitse hoofdkantoor 
in erkrath. 

Veel in woners van erkrath werken echter in düsseldorf, waar 
bedrijven zoals Vodafone en thyssen-Krupp gevestigd zijn.

de in november 2008 geopende winkel is een Penny supermarkt. 
deze ligt vlakbij de snelwegen a46 düsseldorf-Wuppertal 
en a3 Keulen-oberhausen. de Penny is een uitbreiding van 
een bestaand winkelcentrum, waarin onder andere een reWe 
supermarkt, een KiK en de plaatselijke apotheek gevestigd zijn.

Beschrijving van de huurder

Penny Markt GmbH
Penny Markt gmbh  is een dochterbedrijf van de duitse handels- 
en supermarktketen reWe met hoofdkantoor in Keulen. reWe 
group is in 1927 opgericht als coöperatie van zelfstandige 
handelaars.

In 2007 had reWe group een omzet van € 45,1 miljard en 
290.000 medewerkers wereldwijd. tot de reWe group horen 
in duitsland onder andere 6.646 reWe supermarkten, ca. 2.000 
Penny discountsupermarkten, 81 toom warenhuizen en 389 toom 
bouwmarkten.

Penny is de discount-levensmiddelenketen van reWe group.  
Penny werd in 1973 opgericht. Met meer dan 21.000 medewerkers 
wordt een omzet van ca. € 6 miljard per jaar behaald. Penny 
heeft ook 828 winkels in Italië, oostenrijk, hongarije, 
tsjechië en bulgarije. het assortiment bestaat voornamelijk 
uit  levensmiddelen, waaronder een eigen huismerk. daarnaast 
verkoopt Penny ook non-food artikelen zoals elektrisch 
gereedschap en kleding.

huurder erkrath branche opp. /  
aantal

Ingangsdatum huur termijn expiratie -
datum

huur/m2 bruto huur-
inkomsten

Penny supermarkt  1.093 20-11-2008 15 + 3 x 5 (+ n x 1) 19-11-2023 €  192 €  209.400 
Totaal €  209.400
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JÜNKerath

JÜNKerath

Jünkerath ligt in de duitse 
deelstaat rheinland-Pfalz, 
in het toeristische district 

Vulkaneifel op ca. 80 km ten westen 
van Koblenz en op ca. 80 km ten 
zuiden van aken. Jünkerath is een 
van de oudste gemeentes in het 
eifelgebergte. 

gieterij ergocast gmbh is een grote 
werkgever in de gemeente. sinds 2002 is ergocast in eigendom 
van een joint venture van het duitse concern siemens en het 
amerikaanse KKr.
Jünkerath ligt logistiek gunstig in de regio en beschikt over een 
treinstation. Jünkerath is eveneens een haltepunt van de “eifel-
Mosel-express” tussen Keulen en trier.

het in 2007 gebouwde winkelcentrum beschikt over eigen 
parkeergelegenheid en omvat 3 winkels: een edeka supermarkt, 
een KiK textiel-discountmarkt en een rossmann drogisterij. 
samen met de naastgelegen aldi en Lidl vormen zij hét 
inkoopcentrum van de regio. 

Beschrijving van de huurders

Edeka
de edeka supermarkten maken onderdeel uit van edeka gruppe 
dat in 1898 in berlijn is opgericht als inkoopcoöperatie voor 
kleine zelfstandige winkeliers.
thans is edeka gruppe met meer dan 250.000 medewerkers 

en een omzet van ca. € 38 miljard per jaar het grootste 
levensmiddelenconcern van duitsland. In de afgelopen jaren heeft 
edeka gruppe fors uitgebreid. overgenomen werden de duitse 
spar ag en de Netto discountsupermarkten. In 2008 heeft edeka 
een 70% belang genomen in de Plus supermarkten. In totaal 
heeft edeka gruppe thans ca. 11.500 winkels in duitsland en een 
marktaandeel van 26% op de duitse levensmiddelenmarkt.

KiK
KiK is de textiel-discountketen van de tengelmann groep. 
de tengelmann groep is eigenaar van textieldiscounter KiK, 
bouwmarktketen obi, de supermarkten Kaiser’s en tengelmann 
in duitsland en a&P in de Verenigde staten. de Plus 
discountsupermarkten zijn door tengelmann in 2008 verkocht 
aan edeka gruppe. de totale tengelmann groep realiseerde in 
2007, exclusief Plus, een omzet van € 15 miljard in duitsland (de 
omzet inclusief Plus bedroeg € 24,5 miljard).

KiK opende in 2008 haar 2.500e winkel in duitsland en haalde in 
2007 een omzet van ca. € 1,35 miljard. de doelstelling van KiK 
is door te groeien naar 3.000 winkels. 

RossmannDrogeriemarkt
In 1972 opende dirk rossmann zijn eerste drogisterij in hannover. 
Inmiddels is dirk rossmann gmbh met ca. 1.500 winkels in heel 
duitsland en een omzet in 2007 van € 2,45 miljard de nummer 3 
van de duitse drogisterijketens.
door verkoop in 1996 van 40% van de aandelen aan a.s. Watson, 
waartoe ook de in Nederland bekende keten Kruidvat behoort, 
werd het mogelijk voor rossmann ook in oost-europa fors uit 
te breiden, waardoor rossmann thans 500 winkels in Polen, 
hongarije en tsjechië heeft.

huurders Jünkerath branche opp. /  
aantal

Ingangsdatum huur termijn expiratie -
datum

huur/m2 bruto huur-
inkomsten

edeKa supermarkt  1.981 24-10-2007 12,5 + 2,5 + 3 x 5 (+ n x 1) 23-04-2020 €  95 €  188.700 
KiK textielsupermarkt  625 19-09-2007 10 + 6 x 3 (+ n x 5) 19-09-2017 €  91 €  57.000 
rossmann drogisterij  550 19-09-2007 10 + 4 x 5 30-09-2017 €  103 €  56.469 
Totaal €  302.169
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LÜtJeNsee

Lütjensee ligt in de deelstaat 
sleeswijk-holstein op ca.  
30 km afstand in het noord-

oosten van hamburg nabij de snelweg 
a1 hamburg-Lübeck in het district 
stormarn. het aantal inwoners van 
het district stormarn is onder invloed 
van de gunstige ligging ten opzichte 
van hamburg de afgelopen jaren 

gegroeid naar ca. 220.000 inwoners in 2007.

de regio rond Lütjensee wordt gekenmerkt door bos en meren: 
de Lütjensee, de großensee en de Möchsteich. Met name de 
toeristische sector is door het recreatiegebied aan de Lütjensee 
belangrijk. Veel mensen uit hamburg komen in het weekend 
naar Lütjensee voor recreatie en ontspanning. Lütjensee beschikt 
over diverse campings, hotels en restaurants.

de in 2008 gebouwde winkel beschikt over eigen parkeer-
gelegenheid en ligt aan de hoofdweg van Lütjensee. de winkel, 
een Penny supermarkt, is een verplaatsing en uitbreiding binnen 
Lütjensee.

Beschrijving van de huurder

Penny Markt GmbH
Penny Markt gmbh is een dochterbedrijf van de duitse handels- 
en supermarktketen reWe met hoofdkantoor in Keulen. reWe 
group is in 1927 opgericht als coöperatie van zelfstandige 
handelaars.

In 2007 had reWe group een omzet van € 45,1 miljard en 
290.000 medewerkers wereldwijd. tot de reWe group horen 
in duitsland onder andere 6.646 reWe supermarkten, ca. 2.000 
Penny discountsupermarkten, 81 toom warenhuizen en 389 toom 
bouwmarkten.

Penny is de discount-levensmiddelenketen van reWe 
group. Penny werd in 1973 opgericht. Met meer dan 21.000 
medewerkers wordt een omzet van ca. € 6 miljard per jaar 
behaald. Penny heeft ook 828 winkels in Italië, oostenrijk, 
hongarije, tsjechië en bulgarije. het assortiment bestaat 
voornamelijk uit  levensmiddelen, waaronder een eigen huismerk. 
daarnaast verkoopt Penny ook non-food artikelen zoals elektrisch 
gereedschap en kleding.

huurders Lütjensee branche opp. /  
aantal

Ingangsdatum huur termijn expiratie -
datum

huur/m2 bruto huur-
inkomsten

Penny supermarkt  1.015 12-11-2008 15,1 + 5 x 3 (+ n x 1) 31-12-2023 €  154 €  156.635 
Totaal €  156.635 

grote duItse drogIsterIJKeteNs
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NÖrVeNIch

Nörvenich ligt in de duitse 
deelstaat Nordrhein-West-
falen, heeft een in woner-

aantal van ca. 11.200 en ligt op  
45 km ten oosten van aken en op  
30 km ten zuidwesten van Keulen. 
Veel inwoners van Nörvenich werken 
in Keulen of in aken. de duitse 
defensie heeft al sinds 1952 een 
vliegveld in Nörvenich. het vliegveld 

biedt werk aan ca. 1.800 werknemers. Vanaf januari 2009 zal 
Nörvenich het eerste duitse vliegveld zijn waar de nieuwe 
“eurofighter”-vliegtuigen gestationeerd worden.

een andere grote werkgever met haar hoofdkantoor in 
Nörvenich is de buir-bliesheimer agrargenossenschaft. deze 
landbouwcoöperatie verkoopt veevoer, meststof en olie. Met 
een omzet van € 100 miljoen per jaar is de buir-bliesheimer 
agrargenossenschaft de grootste landbouwcoöperatie in de 
regio Keulen-aken. daarnaast is de oostenrijkse chip producent 
at&s (austria technologie & systemtechnik ag) sinds 2000 in 
Nörvenich gevestigd met een groot opslagcentrum.

het in 2006 gebouwde winkelcentrum in Nörvenich heeft als 
huurders een aldi supermarkt, een KiK textiel-discountmarkt 
en een zonnestudio. het winkelcentrum beschikt over eigen 
parkeergelegenheid. In de directe nabijheid zijn tevens een Lidl 
supermarkt en een drankengroothandel gevestigd wat het gebied 
tot een belangrijk inkoopcentrum van Nörvenich maakt.

Beschrijving van de huurders

Aldi GmbH & Co. KG
aldi is ontstaan in 1913 als kleine levensmiddelenwinkel in de stad 
essen. sinds de twee broers theo en Karl albrecht het bedrijf van 
hun moeder overnamen, is aldi sterk gegroeid. de gebroeders 

albrecht worden wereldwijd beschouwd als de uitvinders van het 
discountsupermarkt concept. In 1960 is besloten het bedrijf in 
twee maatschappijen op te splitsen: aldi Nord en aldi süd. sinds 
1960 zijn beide maatschappijen flink gegroeid. aldi Nord heeft 
vandaag de dag ca. 2.500 filialen in Noord- en oost-duitsland. 
aldi süd heeft ca. 1.700 filialen in West- en Zuid-duitsland.  
de supermarkt in Nörvenich is een aldi süd supermarkt.

ook op internationaal gebied zijn beide aldi maatschappijen 
ruimschoots vertegenwoordigd. aldi süd heeft ca. 2.000 
winkelfilialen buiten duitsland in europa, de Verenigde staten en 
australië. over omzet- en winstcijfers maakt aldi nauwelijks iets 
bekend. de omzet per jaar van aldi süd over 2007 van enkel de 
duitse winkels wordt geschat op € 11 miljard.

California Sun
california sun Phil giesen betriebs gmbh is een bedrijf voor 
zonnestudio’s en solariums. het bedrijf werd in september 2004 
opgericht en heeft thans 7 vestigingen en 25 medewerkers.

KiK
KiK is de textiel-discountketen van de tengelmann groep. 
de tengelmann groep is eigenaar van textieldiscounter KiK, 
bouwmarktketen obi, de supermarkten Kaiser’s en tengelmann 
in duitsland en a&P in de Verenigde staten. de Plus discount-
supermarkten zijn door tengelmann in 2008 verkocht aan 
edeka gruppe. de totale tengelmann groep realiseerde in 
2007, exclusief Plus, een omzet van € 15 miljard in duitsland  
(de omzet inclusief Plus bedroeg € 24,5 miljard).
KiK opende in 2008 haar 2.500e winkel in duitsland en haalde in 
2007 een omzet van ca. € 1,35 miljard. de doelstelling van KiK 
is door te groeien naar 3.000 winkels. 

NÖrVeNIch

huurders Nörvenich branche opp. /  
aantal

Ingangsdatum huur termijn expiratie  datum huur/m2 bruto huur-
inkomsten

aLdI supermarkt  1.369 11-01-2007 15 + 3 x 5 (+ n x 2) 10-01-2021 €  100 €  137.338 
califormia sun Zonnestudio  163 21-09-2006 12 + 2 x 5 (+ n x 3) 21-09-2018 €  144 €  23.436 
KiK textielsupermarkt  583 11-10-2006 10 + 4 x 5 (+ n x 3) 11-10-2016 €  100 €  57.960 
totaal €  218.734
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de VastgoedPortefeuILLe 
VaN de eerste eMIssIe

de vastgoedportefeuille van de eerste reeds op 16 juli 
2008 geplaatste emissie bestaat uit 46 winkels met deels 
bovengelegen service-appartementen en 4 kantoorunits 
verspreid over 7 duitse gemeenten. het huurdersbestand 
is een mix van grote, in duitsland en/of internationaal 
opererende winkelketens en lokale marktpartijen. bedoelde 
winkelketens hebben een aandeel in de winkelhuurinkomsten 
van de vastgoedportefeuille van ruim 80%, en daaronder 
vallen: Lidl, Netto, Plus, Markant, deichmann, deutsche 
bank, apollo-optik (Pearle), aoK gesundheidskasse, KiK, 
Matratzen concord (beter bed), rossmann, schlecker, 
steinecke, takko en tedi. het totale investeringsvolume 
bedroeg ca. € 40,96 miljoen, waarvan ca. € 26,21 miljoen 
gefinancierd door INg real estate finance NV en ca.  
€ 14,75 miljoen via de eerste emissie.

frereN

freren ligt in het westen 
van de duitse deelstaat 
Nedersaksen, op ca. 50 

kilometer afstand van de Nederlandse 
grens ten oosten van enschede. 
de gemeente freren heeft een 
verzorgingsgebied van ca. 15 km 
naar het oosten en westen toe en 
vormt, samen met de omliggende 
gemeenten andervenne, beesten, 

Messingen en thuine, de agglomeratie (samtgemeinde) freren 
met een inwoneraantal van 10.800. freren kan bogen op een 
meer dan gemiddeld goede infrastructuur en wordt in het 
verzorgingsgebied als centrum beschouwd. het aantal inwoners 
is de afgelopen jaren flink gegroeid. op basis van de regionale 
structuurnota richten de groeiambities van freren zich met name 
op “wonen”, “werken” en “recreatie”.

freren beschikt over een jong en gekwalificeerd 
arbeidskrachtpotentieel alsmede over een goede koopkracht. 
In de productiesectoren hout-, metaal- en asfaltverwerking is 
sprake van sterk groeiende bedrijven. Voldoende beschikbare 
bedrijfsterreinen in de nabijheid van de a31 alsmede een 
vriendelijk economisch klimaat bieden uitstekende voorwaarden 

voor de vestiging van bedrijven. In de afgelopen jaren is toerisme, 
mede dankzij het recreatiegebied ‘saller see’ uitgegroeid tot een 
nieuwe kernactiviteit en belangrijke economische factor binnen 
de gemeente freren als geheel. 

aantrekkelijk gelegen woongebieden, een veelzijdig 
onderwijsaanbod, alle noodzakelijke sociale voorzieningen 
(ziekenhuis en verpleeghuis), sport- en vrijetijdsmogelijkheden 
en een behoorlijk breed dienstenpakket zorgen voor een hoge 
kwaliteit van leven. 

het in oktober 2007 geopende nieuwe winkelcentrum „Neuer 
Markt” freren ligt in de kern van de gemeente, voorzien van 
uitgebreide eigen parkeergelegenheid. er zijn diverse huurders, 
nagenoeg allemaal landelijke grootwinkelbedrijven, waaronder 
twee supermarkten, een textiel-discountmarkt, een drogisterij, 
een schoenenwinkel, een bank en een bakkerij.

 
Beschrijving van de belangrijkste huurders

Markant
Markant behoort tot het bünting-concern en houdt hoofdkantoor 
in Leer, vlakbij de Nederlandse grens. Johann bünting begon al 
in 1806 met handel in thee en koffie. bünting is een 200 jaar 
oud familiebedrijf en is uitgegroeid tot een concern met 7.500 
medewerkers. bünting heeft verschillende supermarktketens 
in eigendom, waaronder Markant. de Markant-supermarkten 
hebben een concept van buurtsupermarkten met een 
verkoopoppervlakte van 600 m² tot maximaal 1.200 m². Markant 
levert aan 600 zelfstandige winkelfilialen supermarktproducten in 
het noordwesten van duitsland. het huurcontract is gesloten met 
Markant.

Lidl 
Lidl is in het discount supermarktsegment de belangrijkste 
supermarktketen. In 1973 opende dieter schwarz zijn eerste Lidl 
supermarkt in Ludwigshafen. thans heeft Lidl in duitsland 2.875 
winkels en in geheel europa 7.200 winkels. deze supermarkten 
realiseerden in 2006 een omzet van naar schatting € 30,6 
miljard. 

Lidl heeft naast de bekende artikelen uit het standaard assortiment 
eveneens bioproducten in het assortiment opgenomen. In de 
supermarkt zijn niet alleen levensmiddelen te koop, elke week 
zijn er promoties, waar non-foodartikelen zoals computers en tv´s 

frereN
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worden verkocht. deze promoties zijn voor Lidl een succesvolle 
toevoeging aan het levensmiddelenassortiment.

KiK
KiK is de textiel-discountketen van de tengelmann groep. 
de tengelmann groep is eigenaar van textiel discounter KiK, 
bouwmarktketen obi, de supermarkten Kaiser’s en tengelmann 
in duitsland en a&P in de Verenigde staten. de Plus 
discountsupermarkten zijn door tengelmann in 2008 verkocht 
aan edeka gruppe. de totale tengelmann groep realiseerde in 
2007, exclusief Plus, een omzet van € 15 miljard in duitsland (de 
omzet inclusief Plus was € 24,5 miljard).
KiK opende in 2008 haar 2.500e winkel in duitsland en haalde in 
2007 een omzet van ca. € 1,35 miljard. doelstelling is om door te 
groeien naar 3.000 winkels. 

TEDi
tedi gmbh + co. Kg is een warenhuis-/discountketen met ca. 
600 filialen in duitsland. tedi staat voor top euro discount en 
biedt veel producten aan voor slechts € 1. het assortiment omvat 
huishoudproducten, decoratieartikelen, speelgoed, textiel- en 
elektroproducten. tedi werd opgericht door het tengelmann-
concern. tedi groeit in een hoog tempo: in augustus 2003 ging 
de eerste winkel open, in de herfst van 2004 de 100e winkel, 
in augustus 2005 de 250e winkel en in mei 2007 werd het 
500e filiaal geopend. elk jaar komen er ten minste 150 winkels 
bij. de doelstelling is in de zomer van 2012 meer dan 1.400 
winkels in duitsland te hebben. de tedi-winkels zijn meestal 
gevestigd in winkelcentra of in de buurt van andere filialen van 
het tengelmann-concern, zoals KiK, Plus of Kaiser´s. het totale 

tengelmann-concern, waartoe tedi behoort, realiseerde in 2007 
een omzet in duitsland van € 15 miljard.

Schlecker 
schlecker is de grootste drogisterijketen in europa. In 1975 
opende anton schlecker zijn eerste drogisterij in Kirchheim/
teck. Inmiddels heeft schlecker 13.800 winkels in heel europa en 
realiseert met 52.000 medewerkers een omzet van € 6,6 miljard 
per jaar.

Oldenburgische Landesbank
oldenburgische Landesbank ag is een regionale bank in het 
noordwesten van de deelstaat Nedersaksen en heeft meer 
dan 2.300 medewerkers in dienst, verdeeld over 173 filialen.  
de oldenburgische Landesbank werd in 1869 opgericht. oLb is 
een dochter van de dresdner bank, welke op haar beurt onderdeel 
uitmaakt van verzekeringsconcern allianz. bijna 90% van de 
aandelen is in bezit van dresdner bank. 10,6% van de aandelen 
is in het bezit van particuliere investeerders en medewerkers van 
oLb. In 2007 groeide de bank met 8,2% tot een balanstotaal van 
€ 9,78 miljard. de winst bedroeg € 75,3 miljoen. 

VolmerNeuhaus Optik 
optik-hörgeräte Volmer-Neuhaus gmbh is een opticien en 
gehoorapparaatwinkel met drie filialen in Lingen en freren.  
In het ruim 80-jarige bestaan heeft Volmer-Neuhaus optik een 
goede relatie met cliënten in de regio opgebouwd. de directeur is 
Jens Volmer. het bedrijf verkoopt brillen, contactlenzen, (verre)
kijkers, gehoorapparaten en aanverwante artikelen.

huurders freren branche opp. / aantal Ingangsdatum huurtermijn expiratie-
datum huur/m2 bruto huur-

inkomsten

Markant supermarkt 1.799 01-10-2007 15 + 5 x 3 30-09-2022 €  95 €  170.558 
LIdL supermarkt 1.361 01-11-2007 15 + 5 x 3 31-10-2022 €  99 €  135.228 
KiK textielsupermarkt 543 18-10-2007 10 + 6 x 3 17-10-2017 €  80 €  43.222 
tedi* Warenhuis 450 18-10-2007 10 + 5 x 3 17-10-2017 €  78 €  35.083 
schlecker drogisterij 233 01-11-2007 5 + 6 x 3 30-10-2012 €  98 €  22.800 
oldenburgische Landesbank bank 206 24-09-2007 10 + 2 x 5 23-09-2017 €  146 €  30.093 
auxilia Medizorg 167 22-10-2007 10 + 2 x 5 21-10-2017 €  96 €  15.998 
Volmer-Neuhaus optik opticien 177 01-11-2007 5 + 2 x 5 31-10-2012 €  96 €  16.969 
Totaal €  469.950 
* deze huurder heeft een breakoptie in de eerste huurperiode waarvoor verkoper een huurverlengingsgarantie heeft gegeven

duItse coNsuMeNt Is PrIJsbeWust
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schKeudItZ

schkeuditz is een stad met 
ca. 20.000 inwoners in de 
duitse deelstaat saksen en 
ligt tussen de steden Leipzig 

en halle. saksen grenst aan de duitse 
deelstaten beieren, thüringen, saksen-
anhalt en brandenburg en heeft 4,2 
miljoen inwoners. saksen beschikt 
over een uitstekende infrastructuur; 
de internationale luchthaven Leipzig/
halle ligt feitelijk in schkeuditz en 

is een knooppunt voor het luchtverkeer in oost-duitsland. het 
„schkeuditzer Kreuz” is het knooppunt voor de snelwegen a9 
Neurenberg-Leipzig-berlijn en a14 Magdeburg-dresden. ruim 
tweederde van het wegennet in de deelstaat is geheel vernieuwd. 
door deze geografisch strategische ligging is schkeuditz een 
ideale plek voor transport- en logistieke bedrijven.

sinds de eenwording gaat het economisch zeer goed met saksen. 
het bruto binnenlands product groeide in 2006 met 4,2% tot  
€ 88,7 miljard. dit is de sterkste groei onder de duitse deelstaten. 
de gemiddelde groei in duitsland was 3%.

de deelstaat is populair bij investeerders vanwege de 
aantrekkelijke vestigingsfactoren. door de bovengemiddelde 
aanwezigheid van technische universiteiten, beroepsopleidingen 
en onderzoeksinstellingen is er een groot aanbod van kennis 
en technisch opgeleid personeel. eveneens belangrijk voor 
investeerders zijn de lage administratieve drempels en het 
hypermoderne telecommunicatienetwerk van de deelstaat.

de uitstekende infrastructuur is de hoofdreden voor het besluit 
van dhL om het europese hoofddistributiecentrum van brussel/
Zaventem naar de luchthaven Leipzig/halle in schkeuditz te 
verplaatsen. deutsche Post heeft vanwege de strategische ligging 
van schkeuditz eveneens een logistiek centrum in schkeuditz.

een van de sterke punten die saksen heeft te bieden, is dat bijna 
alle industrieën vertegenwoordigd zijn. In de sector micro- en 
nanotechnologie behoort saksen zelfs tot de meest innovatieve 
regio´s van de wereld. hierdoor heeft saksen in meerdere 
specialisaties een toonaangevende rol. In europa hebben de 
belangrijkste ondernemingen zich in saksen geconcentreerd, 
wat de reeds gevestigde term silicon saxony tot uitdrukking 
brengt. de amerikaanse fabrikant van chips en processoren, 
advanced Micro devices (aMd) heeft er haar productie- en 
ontwikkelingscentra gevestigd en investeerde ruim 8 miljard dollar 
in de regio. daarnaast hebben Porsche en bMW splinternieuwe 
autofabrieken neergezet in de regio.

belangrijke groeisectoren zijn de biotechnologie en zonne-
energie. Net als in de micro- en nanotechnologie behoort saksen 
in de sectoren biotechnologie en zonne-energie  tot de meest 
innovatieve regio’s ter wereld . 

de ontwikkeling van de biotechnologie is sterk gestimuleerd 
door het biotechnologie-offensief van de deelstaat saksen en de 
sector zonne-energie wordt vermoedelijk op korte termijn een 
industrieel zwaartepunt. de bekendste grote ondernemingen 
naast de hierboven genoemde zijn Volkswagen en siemens.

schkeuditz is ‘booming’. schkeuditz heeft het hoogste percentage 
banen per inwoner in geheel duitsland. door de economische 
impuls van bovengenoemde ontwikkelingen is de verwachting 
dat het aantal inwoners en de koopkracht in de komende jaren 
toenemen. 

het in 2006 gebouwde object in schkeuditz heeft drie 
verdiepingen waarvan op de begane grond een winkelcentrum 
met 18 winkels. boven de winkels zijn gevestigd een tandartsen- 
en artsenpraktijk, een verpleeg-/zorginstelling voor senioren 
bestaande uit 48 verhuurde studio’s alsmede 26 verhuurde service-
appartementen. Zowel de studio’s als de service-appartementen 
zijn langjarig verhuurd. onder het gehele winkelcentrum is een 
bijbehorende parkeerkelder gelegen en achter het winkelcentrum 
bevindt zich eveneens een ruime eigen parkeerplaats.

schKeudItZ
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Beschrijving van de belangrijkste huurders

Tom Tailor Ligendza
tom tailor retail gmbh is een duits kledingbedrijf. In 1962  
werd het bedrijf in hamburg opgericht. tom tailor produceert 
en verkoopt wereldwijd kleding aan de textielhandel. 
tom tailor producten zijn in 45.000 winkels in 80 landen 
verkrijgbaar. sinds 1994 richt tom tailor zich steeds meer op 
eigen handelsactiviteiten. Vandaag heeft tom tailor 18 eigen 
winkels (retailstores) en 195 franchisewinkels wereldwijd. Vooral 
in duitsland is tom tailor erg actief in grote warenhuizen. In 
meer dan 250 “shop-in-shop” winkels in duitsland en in 100 
“shop-in-shop” winkels in het buitenland is tom tailor kleding 
te koop. Met grote zogenoemde flagshipstores in Peking, dubai 
etc. probeert tom tailor het label internationaal te promoten.  
de huurder van deze winkel is een franchisenemer.

Mäc Geiz
Mäc geiz Non food Vertriebsgesellschaft gmbh is een 
warenhuis-discountketen met 224 filialen en 1.300 medewerkers 
in het oosten van duitsland. het bedrijf werd in 1994 in 
halle (saale) door dirk bolmberg opgericht. Mäc geiz heeft 
een assortiment van huishoudproducten, dierenvoeding, 
schoonmaakmiddelen, kantoorproducten en snacks. In alle 
filialen bestaat het assortiment uit 3.000 producten, die allemaal 
tussen € 0,50 en € 5 kosten.

apollo-optik
apollo-optik holding gmbh+co. Kg is met meer dan 600 
filialen de grootste keten van opticiens in duitsland. apollo-optik 
werd opgericht in 1972 in schwabach in de buurt van Neurenberg 
(beieren), waar het hoofdkantoor nog steeds is gevestigd. In 1998 
werd apollo-optik gekocht door de Nederlandse investeerder 
haL holding NV. deze heeft apollo ondergebracht in hun 
internationale Pearle groep. Pearle groep is in heel europa 
gevestigd met ca. 1.200 winkels en in de Verenigde staten met 
2.000 winkels. In 2006 werd door Pearle een omzet van € 884 
miljoen gehaald.

RossmannDrogeriemarkt
In 1972 opende dirk rossmann zijn eerste drogisterij in hannover. 
Inmiddels is dirk rossmann gmbh met ca. 1.500 winkels in heel 

duitsland en een omzet van € 2,45 miljard de nummer 3 van de 
duitse drogisterijketens.

door verkoop in 1996 van 40% van de aandelen aan a.s. Watson, 
waartoe ook de in Nederland bekende keten Kruidvat behoort, 
werd het mogelijk voor rossmann ook in oost-europa fors uit 
te breiden, waardoor rossmann thans 500 winkels in Polen, 
hongarije en tsjechië heeft.

Ernsting´s Family
ernsting´s family gmbh+co. Kg is een textiel-discountketen 
met ca. 1.200 filialen, met name gevestigd in het noorden en 
midden van duitsland. het bedrijf werd in 1967 opgericht 
door Kurt ernsting in coesfeld in de buurt van Münster, waar 
het hoofdkantoor nog steeds is gevestigd. In het begin hadden 
de winkels de naam “Minipreis-Laden”, maar in 1990 is de naam 
gewijzigd naar ernsting´s family, om zodoende het familiaire 
karakter te benadrukken.
het concern heeft ca. 6.700 medewerkers en realiseerde in 2006 
een omzet van € 513 miljoen. In tegenstelling tot de concurrentie, 
zoals takko fashion, zijn de ernsting´s family winkels relatief 
klein met een oppervlakte van 150 m² tot 180 m². Meestal zijn ze 
gevestigd in buurt-winkelstraten en in kleine winkelcentra. het 
concern expandeert met ca. 70 nieuwe winkels per jaar.

CBR Companies Rabe
cbr fashion holding gmbh is een duits modeconcern met 
het hoofdkantoor in celle (Nedersaksen), dat is opgericht 
in 1983. onder de drie merken “street one”, “cecil” en “one 
touch” produceert en verkoopt het bedrijf damesmode. al snel 
was de kleding van het eerste label “street one” te koop in grote 
warenhuizen zoals Karstadt of Kaufhof. In 1994 opende cbr 
companies haar eerste eigen winkels in Keulen en hannover. 
Inmiddels verkoopt het bedrijf kleding in 850 zelfstandige 
winkels, 1.500 “shop-in-shop” winkels in warenhuizen en in 
meer dan 5.600 multi-labelwinkels. In 2006 werd een omzet 
van € 600 miljoen gehaald. de huurder van deze winkel is een 
franchisenemer.

Vodafone Moritz
Vodafone is het meest toonaangevende telecommunicatiebedrijf 
voor mobiele telefonie ter wereld, met ruim 200 miljoen klanten 

huurders schkeuditz branche opp. / aantal Ingangsdatum huurtermijn expiratie-
datum huur/m2 bruto huur-

inkomsten

spiel König** amusementshal  201 15-09-2006 10 + 4 x 5 14-09-2016 €  120 €  24.164 
hgV Wugb Winkelruimte  199 01-09-2007 10 + 2 x 5 31-08-2017 €  144 €  28.596 
tom tailor Ligendza* Mode  69 01-09-2007 10 + 2 x 5 31-08-2017 €  180 €  12.505 
creativ hair team hoelz Kapsalon  76 20-08-2006 10 + 2 x 5 19-08-2016 €  180 €  13.736 
Mäc geiz Warenhuis  370 21-08-2006 10 + 2 x 5 20-08-2016 €  102 €  37.725 
apollo-optik opticien  102 25-08-2006 10 + 2 x 5 24-08-2016 €  147 €  15.078 
rossmann drogisterij  514 28-08-2006 9,83 + 3 x 3 30-06-2016 €  118 €  60.430 
ernsting´s family Mode  161 30-08-2006 4,33 + 3 x 3 31-12-2010 €  120 €  19.365 
fotostudio hoffmann fotostudio  51 19-09-2006 5 + 2 x 5 18-09-2011 €  180 €  9.250 
cbr companies rabe Mode  148 28-08-2006 5 + 2 x 5 27-08-2011 €  144 €  21.357 
auenwald apotheke apotheek  230 30-08-2006 10 + 3 x 5 29-08-2016 €  180 €  41.461 
Vodafone Moritz telecomwinkel  77 11-09-2006 10 + 3 x 5 29-08-2016 €  180 €  13.858 
Lotto schmidt Kiosk  43 25-08-2006 5 + 3 x 5 24-08-2011 €  180 €  7.819 
steinecke Ihr bäcker bakker  95 29-08-2006 10 + 2 x 5 28-08-2016 €  217 €  20.661 
Konsum Leipzig** supermarkt  870 29-08-2006 10 + 2 x 3 28-08-2016 €  96 €  83.507 
deutsche bank bank  130 16-10-2006 3 + 5 x 3 15-10-2009 €  70 €  9.126 
deutsche bank geldautomaat  21 20-09-2006 3 + 5 x 3 19-09-2009 €  250 €  5.274 
aoK gesundheidskasse Zorgverzekeraar  157 01-09-2007 5 + 3 x 3 31-08-2012 €  117 €  18.387 
dr. hahn tandartsenpraktijk  131 06-10-2006 10 + 3 x 5 05-10-2016 €  70 €  9.120 
MVZ Medcenter Nordsachsen* artsenpraktijk  322 01-09-2007 10 + 2 x 5 31-08-2017 €  97 €  31.233 
hgV (master lease-agreement) 26 service-appartementen  1.685 01-07-2007 5 30-06-2012 €  175.950 
altenpflegeheim rathaus-carré 48 studio’s  2.666 20-09-2006 15 + 2 x 5 19-09-2021 €  208.614 
altenpflegeheim rathaus-carré berging  38 01-05-2007 14,66 + 2 x 5 31-12-2021 €  1.493 
hgV (master lease-agreement) 172 parkeerplaatsen  172 01-07-2007 10 30-06-2017 €  54.000 
Inkomsten uit reclame en promotie €  3.348 
Totaal €  926.056 
* onderhuurder van hgV
** deze huurder heeft een breakoptie in de eerste huurperiode waarvoor verkoper een huurverlengingsgarantie heeft gegeven
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in vijf continenten. Vodafone is in duitsland een van de grootste 
mobiele telecommunicatiebedrijven en maakt deel uit van de 
wereldwijde Vodafone group. 
de Vodafone group heeft deelnemingen in het aandelenkapitaal 
van mobiele operators in 26 landen. daarnaast heeft zij een 
samenwerkingsverband met netwerken in 34 landen. de huurder 
van deze winkel is een franchisenemer.

Steinecke Ihr Bäcker
Meisterbäckerei steinecke gmbh & co. Kg is een onderneming 
in bakkerijproducten met 450 filialen, met name in het noorden 
van duitsland. het bedrijf werd opgericht in 1945 door erich 
steinecke in groß-sisbeck/Mariental in de buurt van Wolfsburg 
in het oosten van Nedersaksen. steinecke groeide flink en 
leverde in de jaren ‘60 al brood in de gehele regio hannover en 
braunschweig. In 1987 begon steinecke met het “shop-in-shop” 
concept: kleine bakkerijen in supermarkten en winkelcentra. 
In 2003 werd het bedrijf “die dufte bäckerei” in Langwedel 
overgenomen en hierdoor kwamen er vele winkels in de regio 
bremen bij. Vandaag produceert steinecke brood, taart, snacks 
en vooral bio-producten in vier grote bakkerijen in berlijn, 
Mariental, Langwedel en bernburg. erich steinecke is, samen 
met zijn dochter Katrin, nog steeds de voorzitter van het bedrijf. 
het familiebedrijf maakt geen omzet- of winstcijfers bekend.  
de huurder van deze winkel is een franchisenemer.

Konsum Leipzig
Konsumgenossenschaft Leipzig eg is een coöperatie, die al 
in 1884 als “consum-Verein für Plagwitz und umgegend” werd 
opgericht. Momenteel heeft de coöperatie 73 supermarkten in 
de regio Leipzig. de coöperatie waartoe Konsum behoort, heeft 
47.000 leden. In het kader van de verdere expansiedoelstelling heeft  
Konsum een online boodschappendienst ontwikkeld en in de markt 
gezet. In 2006 werd een omzet van € 105 miljoen gehaald.

Deutsche Bank
deutsche bank, opgericht in berlijn in 1870, is een van de grootste 
banken in duitsland en europa. deutsche bank heeft vestigingen 
in 76 landen en heeft wereldwijd meer dan 78.000 medewerkers 
in dienst. 

AOK Gesundheitskasse
de aoK (allgemeine ortskrankenkassen) gesundheitskasse is 
met 25 miljoen klanten de grootste zorgverzekeraar in duitsland. 
In duitsland bestaat nog de scheiding tussen particuliere 
zorgverzekeraars en het ziekenfonds. aoK is marktleider in de 
markt van ziekenfondsen met 1.700 filialen en een marktaandeel 
van 36%. 

Altenpflegeheim RathausCarré
het altenpflegeheim rathaus-carré, onderdeel van de groep van 
Michael schade, is een verpleeg-/zorginstelling voor senioren in 
schkeuditz en valt onder permanent overheidstoezicht. tot de 
groep behoren in de regio Leipzig nog een andere verpleeg-/
zorginstelling en een ambulante verpleegdienst.

HGV
hgV is een middelgrote onderneming welke ruim 15 jaar in geheel 
duitsland actief is. hgV is actief op het gebied van ontwikkeling, 

exploitatie en beheer van commercieel vastgoed. hgV heeft voor 
ruim € 1,5 miljard vastgoedprojecten ontwikkeld en gebouwd. 
hgV exploiteert als hoofdhuurder de serviceappartementen. 
alle 26 serviceappartementen zijn door hgV onderverhuurd. 
daarnaast exploiteert hgV als hoofdhuurder de parkeergarage.

bocKhorN

bockhorn is een gemeente 
in het noordwesten van 
duitsland in de deelstaat 

Nedersaksen. bockhorn ligt op 60 
kilometer afstand van de Nederlandse 
grens en heeft ca. 9.000 inwoners. de 
deelstaat Nedersaksen is de op één na 
grootste deelstaat van duitsland en 
heeft bijna acht miljoen inwoners. 

economisch gezien profiteert 
bockhorn van de goede infrastructuur in de regio: de snelweg 
a29 tussen bremen en Wilhelmshaven ligt op slechts 4 kilometer 
afstand en ook de grote containerhaven in Wilhelmshaven is goed 
bereikbaar. de grootste nabijgelegen steden zijn Wilhelmshaven 
ten noorden en oldenburg en bremen ten zuiden van bockhorn.

de koopkracht is het afgelopen jaar (oktober 2006-oktober 2007) 
toegenomen door groei van de duitse economie. bockhorn is een 
plaats om te wonen. de werkgelegenheid is voornamelijk gericht 
op dienstverlening en handel.

de deelstaat Nedersaksen biedt een aantrekkelijk landschap 
tussen de ems en de elbe, de toppen van de harz en de open 
Noordzee. Natuurbescherming is een must: meer dan 20% van 
het oppervlak van de deelstaat wordt beschermd als natuurpark. 
het nationaal park Wattenmeer omvat de gehele Noordzeekust 
en het nationaal park harz reikt tot over de grens met de deelstaat 
saksen-anhalt. het rivierlandschap elbtalaue wordt beschermd 
als biosfeer reservaat. 

Nedersaksen heeft veel te bieden: naast culturele, landschappelijke 
en traditionele charmes heeft het zich bewezen als succesvolle 
vestigingsplaats voor bedrijven. de landbouw heeft er een 
sterke positie en economisch gezien is er veel dienstverlening en 
industrie. 

het in 2003 gebouwde object betreft een verhuurde Lidl-
supermarkt, voorzien van ruime eigen parkeergelegenheid.  
de supermarkt ligt aan de belangrijkste invalstraat van bockhorn. 
het verzorgingsgebied omvat de totale gemeente, bestaande uit 
13 delen.

Lidl 
Lidl is in het discount supermarktsegment een van de 
belangrijkste supermarktketens. In 1973 opende dieter schwarz 
zijn eerste Lidl supermarkt in Ludwigshafen. thans heeft Lidl in 
duitsland 2.875 winkels en in geheel europa 7.200 winkels. deze 
supermarkten realiseerden in 2006 een omzet van naar schatting 
€ 30,6 miljard. 

huurder bockhorn branche opp. / aantal Ingangsdatum huurtermijn expiratie-
datum huur/m2 bruto huur-

inkomsten

LIdL supermarkt  1.353 18-07-2003 13 + 6 x 3 31-07-2016 €  93 €  125.400 
Totaal €  125.400 
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bocKhorN

Lidl heeft naast bekende artikelen uit het standaard assortiment 
eveneens bioproducten in het assortiment opgenomen. In de 
supermarkt zijn niet alleen levensmiddelen te koop, elke week 
zijn er promoties, waar non-foodartikelen zoals computers en tv´s 
worden verkocht. deze promoties zijn voor Lidl een succesvolle 
toevoeging aan het levensmiddelenassortiment.

breMerVÖrde

bremervörde is een 
gemeente met ca. 20.000 
inwoners in de deelstaat 

Nedersaksen, in het noordwesten 
van duitsland aan de rivier de oste 
tussen bremerhaven en hamburg. 
bremervörde is het centrum van het 
zogenaamde elbe-Weser-driehoek, 
een groot gebied tussen hamburg 
in het oosten, bremen in het zuiden, 

bremerhaven in het westen en cuxhaven in het noorden. door 
de centrale ligging heeft bremervörde een imago gecreëerd 
als “einkaufsstadt”, een stad om boodschappen te doen. het 
verzorgingsgebied omvat een straal van 40 kilometer rondom 
bremervörde waarin ca. 60.000 mensen woonachtig zijn.

bremervörde is het knooppunt van de treinverbindingen 
bremerhaven-hamburg en bremen-stade, en twee belangrijke 
bundesstrassen (b71 en b74) lopen door de stad heen. 
Nedersaksen is voornemens een nieuwe snelweg a22 te bouwen, 
die een betere aansluiting aan bremen en hamburg gaat bieden. 
behalve een goede aansluiting op het internationale wegen- en 
spoorwegnet bieden de industriegebieden en bedrijventerreinen 
die zich nabij de stad bevinden, goede omstandigheden voor 
bedrijfsuitbreidingen en nieuwe bedrijven. 

de industrie bestaat voor een deel uit internationaal actieve 
concerns en middelgrote productiebedrijven uit de meubelsector, 
kunststofverwerking, drukwerkindustrie, verwerking van wild 
en gevogelte alsmede de vervaardiging van kant-en-klare 
gerechten. 

In bremervörde is zowel de marktleider op het gebied van de 
verwerking van wild en gevogelte, een dochteronderneming van 
Nestlé, gevestigd, als een internationaal actieve bedrijvengroep 
die zich bezighoudt met de productie van medisch-technisch 
zit- en ligmeubilair. Maar ook innovatieve kleinere bedrijven, 
ingenieurbureaus, software- en hardwarebedrijven zijn in 
bremervörde gevestigd. het economische beeld wordt 
gecompleteerd door een krachtige ambachtelijke sector, de 
handel en gekwalificeerde en gemotiveerde arbeidskrachten.

het in 2007 gebouwde nieuwe winkelcentrum met o.a. de 
verhuurde Plus-supermarkt ligt in het centrum van bremervörde 
en beschikt over zeer ruime eigen parkeergelegenheid.

Beschrijving van de belangrijkste huurders

Plus 
In ca. 2.900 Plus winkels in duitsland wordt jaarlijks een omzet 
van € 6,9 miljard gerealiseerd. In 2008 heeft edeka een 70% 
belang genomen in de Plus supermarkten. thans is edeka 
gruppe met meer dan 250.000 medewerkers en een omzet van 
ca. € 38 miljard per jaar het grootste levensmiddelenconcern 
van duitsland. In de afgelopen jaren heeft edeka gruppe fors 
uitgebreid. Naast de Plus supermarkten werden tevens de duitse 
spar ag en de Netto discountsupermarkten overgenomen.

Deichmann
heinrich-deichmann-schuhe gmbh & co. Kg is de grootste 
duitse schoenenwinkel en uitgegroeid tot een wereldwijd 
concern. In 2006 realiseerde deichmann met 25.000 medewerkers 
een omzet van 
€ 2,7 miljard. In duitsland zijn inmiddels meer dan 1.000 
winkels gevestigd. Wereldwijd heeft deichmann 2.185 winkels 
in 17 landen. Vooral in de jaren ’80 en ’90 deed deichmann veel 
aankopen van schoenwinkels in heel europa. In Nederland hoort 
bijvoorbeeld Van haren schoenen bV met 120 winkels tot het 
deichmann concern.

Takko
takko fashion is een van de grootste textiel-discountketens 
in duitsland met 870 winkels. het bedrijf werd in 1982 
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opgericht door het voormalige hettlage-concern. In 1990 
kocht het tengelmann-concern een groot aandeel. sinds 
2007 is er een nieuwe eigenaar, de amerikaanse investeerder 
advent International. Inmiddels heeft takko fashion een eigen 
winkelketen opgebouwd en heeft vestigingen in oost-europa, 
maar ook in Nederland, oostenrijk en Zwitserland. takko 
Nederland bV met het hoofdkantoor in oldenzaal heeft 35 
winkels in vooral kleine steden in Nederland. In totaal heeft 
takko meer dan 1.200 winkels in 11 landen. de doelstelling is elk 
jaar 100 nieuwe winkels te openen. takko laat alle kleding naar 
eigen design ontwerpen en produceren. sinds 2005 heeft takko 
fashion met tK International een eigen importbedrijf, dat 100 
miljoen kledingstukken per jaar naar europa importeert.

Fressnapf
In de fressnapf winkels kan men terecht voor alles op het gebied 
van huisdieren, zoals voeding, kleding en speelgoed. fressnapf 
tiernahrungs gmbh is een concern met 907 winkels in 12 landen 
in europa. het bedrijf werd in 1989 opgericht. Naar aanleiding 
van de “super pet stores” in de Verenigde staten begon men met 
de opbouw van een soortgelijk franchisesysteem in duitsland. In 
1990 opende de eerste winkel in erkelenz en vandaag de dag zijn 
er 682 winkels in duitsland. 

het totale concern realiseerde in 2007 een omzet van € 934 
miljoen. In europa werken 5.100 mensen in de fressnapf-winkels, 
waarvan 570 mensen in het hoofdkantoor in Krefeld, dat alle 
dienstverlening verzorgt voor de franchisenemers. afgelopen jaar 
werd fressnapf verkozen tot één van de beste franchisesystemen 
van duitsland.

sinds 2001 heeft fressnapf een behoorlijk aandeel in de 45 
Nederlandse winkels tellende dierenwinkelketen Jumper en 
werkt men samen op het gebied van inkoop. het huurcontract in 
bremervörde is gesloten met de fressnapf organisatie zelf.

Steinecke
Meisterbäckerei steinecke gmbh & co. Kg is een onderneming 
in bakkerijproducten met 450 filialen, met name in het noorden 
van duitsland. het bedrijf werd opgericht in 1945 door erich 
steinecke in groß-sisbeck/Mariental in de buurt van Wolfsburg 
in het oosten van Nedersaksen. steinecke groeide flink en 
leverde in de jaren ‘60 al brood in de gehele regio hannover en 
braunschweig. In 1987 begon steinecke met het “shop-in-shop” 
concept: kleine bakkerijen in supermarkten en winkelcentra. 
In 2003 werd het bedrijf “die dufte bäckerei” in Langwedel 
overgenomen en hierdoor kwamen er vele winkels in de regio 
bremen bij. thans produceert steinecke brood, taart, snacks 
en vooral bio-producten in vier grote bakkerijen in berlijn, 
Mariental, Langwedel en bernburg. erich steinecke is, samen 
met zijn dochter Katrin, nog steeds de voorzitter van het bedrijf.  
het familiebedrijf maakt geen omzet- of winstcijfers bekend.

Matratzen Concord
Matratzen concord gmbh met het hoofdkantoor in Keulen 
hoort tot de Nederlandse beter bed holding. In 2007 haalde het 
concern een netto omzet van € 351,2 miljoen met 970 winkels. 
beter bed begon in Nederland begin jaren ‘80. Inmiddels horen de 
80 winkels van beter bed, maar ook de winkels van beddenreus, 
slaapgenoten en dormaël tot het concern. de belangrijkste 
markt voor beter bed holding is duitsland met een groeimarkt 
van 10%.

breMerVÖrde

huurders bremervörde branche opp. / aantal Ingangsdatum huurtermijn expiratie-
datum huur/m2 bruto huur-

inkomsten

Plus supermarkt  1.119 29-06-2007 15 + 5 x 3 28-06-2022 €  132 €  147.960 
deichmann schoenen  487 02-07-2007 10 + 2 x 5 01-07-2017 €  103 €  50.000 
takko Mode  615 28-06-2007 10 + 2 x 5 27-06-2017 €  119 €  73.073 
fressnapf dierenspeciaalzaak  395 28-06-2007 10 + 3 x 3 27-06-2017 €  92 €  36.340 
getränke Partner drankhandel  560 27-06-2007 5 + 5 + 1 x 5 30-06-2012 €  89 €  49.712 
steinecke bakker  78 12-07-2007 10 + 2 x 5 11-07-2017 €  210 €  16.511 
henze slager  89 28-06-2007 10 + 2 x 5 27-06-2017 €  210 €  18.762 
Matratzen concord* Matrassen  242 04-07-2007 5 + 2 x 5 03-07-2012 €  95 €  22.950 
aydin & reese bloemen en Planten  223 15-01-2008 5 + 5 + 2 x 5 14-01-2013 €  124 €  27.600 
huurgarantie Kantoorruimte  473 01-03-2008 5 28-02-2013 €  103 €  48.942 
randstad uitzendbureau  340 01-05-2008 5 + 3 + 4 30-04-2013 €  96 €  32.640 
Inkomsten uit reclame en promotie €  5.120 
Totaal €  529.610 
* deze huurder heeft een breakoptie in de eerste huurperiode waarvoor verkoper een huurverlengingsgarantie heeft gegeven
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Matratzen concord is de afgelopen 20 jaar binnen het concern 
uitgegroeid tot de grootste winkelketen voor matrassen met 
650 filialen in duitsland. alle winkels zijn gevestigd nabij goed 
bereikbare invalstraten.

Randstad
randstad is in 48 jaar gegroeid van een pionierend uitzendbedrijf 
naar een full service hr-dienstverlener. randstad holding NV 
heeft vestigingen in europa, Noord-amerika en azië. randstad 
is één van de grootste uitzendondernemingen in de wereld 
en marktleider in duitsland, Nederland, belgië, Polen en het 
zuidoosten van de Verenigde staten. 
dagelijks helpen meer dan 13.000 medewerkers 254.000 mensen 
aan het werk in 19 landen.

In 2007 realiseerde de randstad groep een omzet van € 9,2 
miljard en een nettowinst van € 384,9 miljoen. randstad heeft 
wereldwijd totaal 2.886 vestigingen.

LubMIN

Lubmin is een badplaats 
met 5 kilometer zandstrand 
aan de baltische Zee in 

het noordoosten van duitsland in 
de deelstaat Mecklenburg-Voor-
Pommeren. de deelstaat heeft 1,7 
miljoen inwoners en is centraal 
gelegen tussen Polen en de steden 
hamburg en berlijn. Met een groei  

van 4% van het bNP in het eerste halfjaar van 2007 was 
Mecklenburg-Voor-Pommeren lijstaanvoerder van de 16 duitse 
deelstaten. 

door de aantrekkelijke ligging aan de kust kwamen al rond 1850 
de eerste toeristen naar Lubmin en in 1886 kreeg het dorp de titel 
‘seebad’. In 2006 is de strandpromenade helemaal vernieuwd en 
is het 120-jarige jubileum van het ‘seebad’ gevierd. het toerisme 
is een belangrijke en grote inkomstenbron voor de ondernemers 
in deze gemeente en regio.

Lubmin ondergaat op dit moment ook op een ander economisch 
gebied belangrijke ontwikkelingen. het industrieterrein ten 
oosten van Lubmin waar de reactoren van de kerncentrale in 
1990 zijn stilgelegd, wordt herontwikkeld. de aanwezige haven 
is sinds 2004 uitgebreid tot een volwaardige zeehaven waar ook 
schepen met meer diepgang kunnen aanmeren. 

daarnaast wordt op initiatief van het Zwitserse Nord stream 
ag - een samenwerkingsverband van gazprom, eoN en 
basf-Wintershall - de nieuwe gasleiding gebouwd, dwars door 
de baltische Zee die in Lubmin zal eindigen. In de raad van 
toezicht van Nord stream ag zitten de ceo´s van deze drie 
bedrijven en de nieuwe russische president alexander Medvedev, 
voormalig vice-president van gazprom. de voorzitter van de 
raad van toezicht van Nord stream ag is de voormalige duitse 
bondskanselier gerhard schröder. 

tevens zullen er twee nieuwe gasenergiecentrales worden 
gebouwd, waarmee een investering is gemoeid van € 500 miljoen, 
wat de komende jaren zal bijdragen aan de economische groei.

huurders Lubmin branche opp. / 
aantal Ingangsdatum huurtermijn expiratie datum huur/m2 bruto huur inkomsten

Plus supermarkt 1.118 1-12-1994 + 1-3-2007** 15 + 5 x 3 28-02-2022 €  132 €  147.600 
getränkeland heidebrecht drankhandel 321 28-02-2007 9,8 + 5 x 3 01-01-2017 €  97 €  31.200 
schlecker drogisterij 298 02-10-1995 4,3 + 4 x 5 30-09-2011 €  81 €  24.000 
gartenbau crohn bloemen en Planten 111 11-09-1995 15 + 3 x 5 10-09-2010 €  123 €  13.599 
Kühl stadtbäckerei bakker 85 28-02-2007 10 + 2 x 3 27-02-2017 €  212 €  18.000 
Volksbank raiffeisenbank eg* bank 93 11-09-1995 15  + 2 x 5 11-09-2015 €  139 €  12.976 
dong-do asia bistro restaurant 77 29-05-2007 10 + 1 x 5 28-05-2017 €  141 €  10.800 
Karin Müller friseur Kapsalon 53 01-01-2007 10 + 2 x 5 01-01-2017 €  123 €  6.480 
Presse highlith’s und Post Kiosk/Postkantoor 33 01-01-2007 5 + 2 x 5 01-01-2012 €  123 €  4.080 
Totaal €  268.736 
* huurder heeft aangegeven het contract te verlengen tot 11-9-2015
** oorspronkelijke ingangsdatum 1-12-1994. Na uitbreiding en verbouw heeft huurder per 1-03-2007 een nieuw huurcontract gesloten voor 15 jaar.

LubMIN
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het object in Lubmin is oorspronkelijk gebouwd in 1994 en onder 
andere verhuurd aan supermarktketen Plus. het winkelcentrum is 
in 2007 op verzoek van de zittende huurder Plus uitgebreid met 
nieuwbouw. het gehele winkelcentrum is tegelijkertijd volledig 
gerevitaliseerd. het betreft een winkelcentrum, gelegen in het 
centrum van Lubmin op ca. 500 meter afstand van het strand. 
het winkelcentrum ligt gunstig aan een centrale invalsweg en 
beschikt over ruime eigen parkeervoorziening.

Beschrijving van de belangrijkste huurders

Plus 
In ca. 2.900 Plus winkels in duitsland wordt jaarlijks een omzet 
van € 6,9 miljard gerealiseerd. In 2008 heeft edeka een 70% 
belang genomen in de Plus supermarkten. thans is edeka 
gruppe met meer dan 250.000 medewerkers en een omzet van 
ca. € 38 miljard per jaar het grootste levensmiddelenconcern 
van duitsland. In de afgelopen jaren heeft edeka gruppe fors 
uitgebreid. Naast de Plus supermarkten werden tevens de duitse 
spar ag en de Netto discountsupermarkten overgenomen.

Schlecker 
schlecker is de grootste drogisterijketen in europa. In 1975 
opende anton schlecker zijn eerste drogisterij in Kirchheim/
teck. Inmiddels heeft schlecker 13.800 winkels in heel europa en 
realiseert met 52.000 medewerkers een omzet van € 6,6 miljard 
per jaar.

Volksbank Raiffeisenbank eG
Volksbank raiffeisenbank eg is ontstaan in 1862. de bank 
onderscheidt zich van de traditionele banken door samen te werken 
met gecertificeerde zelfstandige tussenpersonen die lokaal in de 
gemeenschap actief zijn en is één van de grootste coöperatieve 
banken in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren. Volksbank 
raiffeisenbank eg heeft een a+ rating (d.d. november 2007) van 
het internationale ratingbureau standard & Poor’s.

Passau

Passau is een stad met ca. 
50.000 inwoners in het 
zuidoosten van duitsland 

in de deelstaat beieren en ligt direct 
aan de grens met oostenrijk. beieren 
is de grootste deelstaat van duitsland 
en heeft 12,5 miljoen inwoners.

In Passau, waar de drie rivieren de 
donau, de Inn en de Ilz elkaar treffen,  

is een bekende universiteit gevestigd voor internationale studies 
in rechten en bedrijfseconomie. de stad is goed bereikbaar aan de 
snelweg a3 frankfurt-Neurenberg-Wenen en ook stoppen hier 
de internationale treinen naar Wenen en budapest.

economisch gezien is een van de belangrijkste werkgevers Zf 
Passau, die een belangrijke leverancier is voor de auto-industrie. 
Verder zijn er software-bedrijven, een Lufthansa-call-center en 
vijf brouwerijen gevestigd in de stad. de stad is het centrum voor 
de gehele regio Niederbayern.

de economie van de deelstaat beieren heeft zich sinds de 
tweede Wereldoorlog sterk ontwikkeld. beieren is één van 
de meest ontwikkelde deelstaten op het gebied van industrie 
en dienstverlening en is nog steeds één van de belangrijkste 
voedingsmiddelenproducenten in de bondsrepubliek. In geen 
enkele andere deelstaat groeide het aantal werknemers in deze 
branche zo sterk als hier. de belangrijkste gevestigde industrieën 
zijn de automobielindustrie (bMW, audi), machinebouw, 
elektrotechniek (siemens), voedingsindustrie, chemische 
industrie en radio, tV en pers. 

de in 2007 gebouwde winkel betreft een Netto supermarkt.  
aan de rand van een woonwijk bevindt zich een concentratie van 

huurder Passau branche opp. / aantal Ingangsdatum huurtermijn expiratie-
datum huur/m2 bruto huur-

inkomsten

Netto supermarkt  1.160 10-05-2007 15 + 3 x 5 09-05-2022 €  131 €  151.728 
Totaal €  151.728 

Passau
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winkels waarvan deze winkel deel uitmaakt. bij het object bevindt 
zich een eigen parkeerterrein met ruime parkeervoorziening.

Netto
de supermarktketen Netto kent zijn oorsprong in beieren. 
Inmiddels zijn er ca. 1.300 Netto supermarkten in heel duitsland. 
edeka is eigenaar van Netto. thans is edeka gruppe met meer 
dan 250.000 medewerkers en een omzet van ca. € 38 miljard 
per jaar het grootste levensmiddelenconcern van duitsland. In de 
afgelopen jaren heeft edeka gruppe fors uitgebreid. overgenomen 
werden de duitse spar ag en de Netto discountsupermarkten. 
In 2008 heeft edeka een 70% belang genomen in de Plus 
supermarkten.

haNNoVer

hannover is de hoofdstad van 
de deelstaat Nedersaksen en 
heeft ca. 515.000 inwoners. 

hannover ligt aan het knooppunt 
van twee belangrijke snelwegen, de 
a7 hamburg-frankfurt en de a2  
dortmund-berlijn, en heeft een inter-
nationale luchthaven. de hannover 
Messe en de computerbeurs cebIt 
hebben de regio hannover tot de 

belangrijkste plaats voor beurzen ter wereld gemaakt, en velen 
bewaren goede herinneringen aan hannover als gastheer van de 
wereldtentoonstelling eXPo 2000. 

Met reisconcern tuI, het moederbedrijf van arke, en 
bandenproducent continental zijn twee zwaargewichten uit de 
duitse beursindex daX met hun hoofdkantoor in hannover 
gevestigd. Verder produceert Varta batterijen in hannover, 
Volkswagen produceert er bedrijfswagens en zijn er verschillende 
verzekeringsmaatschappijen zoals hdI, VhV, aWd en 
hannover rück gevestigd. 

universiteiten met een rijke traditie in braunschweig en 
göttingen, de medische hogeschool in hannover en talrijke 
extra-universitaire onderzoeksinstituten bewijzen hoezeer 
wetenschap en bedrijfsleven met elkaar vervlochten zijn. 

het object in hannover is gebouwd in 2007 en bestaat uit twee 
winkels. de twee winkels maken deel uit van een winkelcentrum 
in het recent ontwikkelde deel naast de gelijktijdig nieuw 
gebouwde Lidl-supermarkt. direct achter de winkels bevindt zich 
het eigen parkeerterrein. de winkels liggen op ongeveer 1 km van 
de uitvalsweg die de verbinding vormt tussen de a2 dortmund-
berlijn en het centrum van hannover. hierdoor zijn de winkels 
vanaf zowel de a2 als vanuit het centrum goed bereikbaar.

Beschrijving van de belangrijkste huurder

RossmannDrogeriemarkt
In 1972 opende dirk rossmann zijn eerste drogisterij in hannover. 
Inmiddels is dirk rossmann gmbh met 1.500 winkels in heel 
duitsland en een omzet van € 2,45 miljard de nummer 3 van de 
duitse drogisterijketens.

door verkoop in 1996 van 40% van de aandelen aan a.s. Watson, 
waartoe ook de in Nederland bekende keten Kruidvat behoort, 

huurders hannover branche opp. / aantal Ingangsdatum huurtermijn expiratie-
datum huur/m2 bruto huur-

inkomsten

rossmann drogisterij  575 08-06-2007 10 + 5 x 3 01-07-2017 €  102 €  58.637 
dost Market groentewinkel  114 01-11-2007 5 + 3 x 5 01-11-2012 €  85 €  9.600 
Totaal €  68.237 

haNNoVer
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werd het mogelijk voor rossmann ook in oost-europa fors uit 
te breiden, waardoor rossmann thans 500 winkels in Polen, 
hongarije en tsjechië heeft.

resuMÉ VastgoedPortefeuILLe 
eerste eN tWeede eMIssIe

Na de tweede emissie bestaat de totale vastgoedportefeuille 
uit 63 winkels (met op één locatie bovengelegen service-
appartementen) en 4 bovengelegen kantoorunits verspreid 
over 14 duitse gemeenten op binnenstedelijke locaties of in 
de directe nabijheid daarvan. het betreft turn-key opgeleverde 
nieuwe objecten met een gemiddelde leeftijd van 1,5 jaar oud. 
het totale investeringsvolume bedraagt na de tweede emissie ca. 
€ 74 miljoen, waarvan ca. € 33 miljoen betrekking heeft op de 
in het kader van de onderhavige tweede emissie te verwerven 
duitse vastgoedportefeuille en € 41 miljoen op de eerste emissie 
die op 16 juli 2008 succesvol werd geplaatst. ruim 90% van de 
winkelhuurinkomsten uit de eerste en tweede vastgoedportefeuille 
komt voort uit verhuur aan grote duitse landelijke (discounter) 
ketens in de sector voor dagelijkse of functionele voorzieningen 
(zowel food als non-food). 

de gemiddelde looptijd van de huurcontracten bedraagt ca. 12,5 
jaar met een resterende looptijd vanaf plaatsing van de tweede 
emissie van 11 jaar. de door middel van deze vastgoedportefeuille 
gerealiseerde spreiding in een sector van de duitse winkelmarkt die 
heeft laten zien te kunnen profiteren van tijden van economische 
neergang geeft invulling aan de door het fonds gehanteerde 
groeistrategie en biedt gunstige uitgangspunten voor een stabiel 
en goed renderende belegging die ook tijden van economische 
recessie goed kan doorstaan.

onderstaand weergegeven, zijn een grafiek met de branchemix en 
een tabel met de verdeling op basis van de bruto huurinkomsten 
van de looptijd van alle huurcontracten van de vastgoedportefeuille 
van de eerste en tweede emissie tezamen. de lange gemiddelde 
resterende looptijd van de huurcontracten van ca. 11 jaar komt in 
onderstaande tabel tot uitdrukking.
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aLgeMeeN

Voor een uitgebreide beschrijving van de juridische 
investeringsstructuur wordt verwezen naar hoofdstuk 6 
van het Prospectus. In het kader van transparantie voor 
de Participanten wordt in deze Vastgoedbrochure de 
investeringsstructuur van het fonds tot en met het niveau 
van de Vastgoed bV’s en de Vastgoed Kg’s - het niveau 
waarop het onroerend goed en de hypothecaire financiering 

zich bevinden -  en daarmee alle aankoop-, investerings- en 
financieringskosten toegelicht. 

onderstaand volgt de beschrijving van de 
investeringsstructuur die het fonds in het algemeen bij een 
emissie in het kader van een vastgoedportefeuille hanteert, 
alsmede de beschrijving van de investeringsstructuur van de 
onderhavige tweede emissie. 

4. INVesterINgsstructuur

INVesterINgsVoLuMe 2e eMIssIe

 

 30.559.481  

394.855

458.392

 1.589.813 

301.359

33.303.900

 21.760.000 

 11.543.900 

54.000

346.317

110.000 

113.750

123.400 

47.705

458.392

 122.238 

1.222.379 

229.196

16.000

Koopsom vastgoed v.o.n.*

Kosten hypothecaire lening: 

 - afsluitprovisie

 - bereidstellingsprovisie

 - Notaris hypotheekregistratie

 - taxatiekosten

aankoopkosten:

 - Makelaarscourtage

bijkomende kosten:

 - Kosten due diligence

 - structurering fee

 - Marketingkosten

 - Kosten 2e emissie

Liquiditeitsreserve

totaal investeringsvolume

hypotheek

Kapitaalinleg Participanten

Meegekocht dividend (1 april 2009 t/m 24 april 2009)**

emissiekosten

* deze koopsom is inclusief korting voor latente belastingverplichting terzake  
het verschil tussen de koopprijs en de lagere fiscale boekwaarde op Vastgoed bV  
niveau

** door toetreding gedurende het kwartaal van nieuwe Participanten

bij de berekening is gebruik gemaakt van een rekenmodel.
hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan (alle bedragen luiden in euro).
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KaPItaaL / eIgeN VerMogeN

In het kader van de onderhavige tweede emissie bedraagt 
het door de Participanten bijeen te brengen kapitaal 
€ 11.543.900,- (exclusief meegekocht dividend). ter 
verwerving van de Participaties van de tweede emissie stort 
iedere Participant, in beginsel op 16 april 2009 nadat een 
schriftelijke bevestiging van de beheerder omtrent toewijzing 
van een of meer Participaties is ontvangen en de datum 
van uitgifte, een bedrag van € 9.580,- vermeerderd met 
meegekocht dividend en 3% emissiekosten, of een veelvoud 
daarvan, op de rekening van st.aK. de datum van storting 
kan eerder of later zijn, afhankelijk van het tijdstip waarop alle 
Participaties zijn geplaatst. de toewijzing van Participaties 
door de Initiatiefnemer vindt plaats, met inachtname van het 
voorkeursrecht van (bestaande) Participanten, op volgorde 
van binnenkomst van de Verklaring van deelname. In totaal 
zijn bij de tweede emissie 1.205 Participaties beschikbaar en 
het aanbod tot deelname sluit ten vroegste op het moment 
dat op alle beschikbare Participaties is ingeschreven. 

de emissiekosten van 3% over het bedrag van de deelname 
dienen door de Participanten te worden voldaan bovenop 
het bedrag van de deelname. de emissiekosten komen ten 
goede aan de Initiatiefnemer en worden niet meegenomen 
in de berekening van het rendement voor de Participanten.

daarnaast wordt de uitgifteprijs van de Participaties nog 
verhoogd met een bedrag voor meegekocht dividend dat 
verband houdt met de dividendgerechtigdheid over het 
lopende kwartaaldividend vanaf 1 april 2009 tot 24 april 
2009 (de beoogde datum van uitgifte van de Participaties 
en toetreding tot het fonds). de berekening van het 
meegekochte dividend ad € 45,- per beoogde datum van 
uitgifte van de Participaties op 24 april 2009 wordt in 
hoofdstuk 7 van de Vastgoedbrochure uitgebreid toegelicht. 
het is de verwachting dat dit meegekochte dividend bij de 
eerstvolgende dividenduitkering over het eerste kwartaal 
2009 aan de Participanten zal worden terugbetaald.

eventuele rentebaten op bedragen waarvoor is ingeschreven 
en die op de rekening van st.aK worden bijgeschreven, 
vervallen aan het fonds en zullen aan het eind van de 
looptijd, pro rata parte van eenieders aandeel in het kapitaal 
van het fonds, aan alle Participanten toekomen. uitgifte 
van Participaties vindt plaats naar Nederlands recht. de 
Initiatiefnemer behoudt zich het recht voor het aanbod 
tot deelname in te trekken indien niet alle beschikbare 
Participaties worden geplaatst. Indien tot intrekking van 
het aanbod wordt besloten, vindt de emissie geen doorgang 
en worden reeds van inschrijvers ontvangen bedragen 
onverwijld teruggestort. 

uitgifte van de Participaties aan de Participanten die 
Participaties krijgen toegewezen als hierboven bedoeld, 

vindt plaats op basis van een besluit van de beheerder (in de 
functie van statutair bestuurder van het fonds). Levering van 
de Participaties vindt plaats door ondertekening door een 
notaris - namens de Participant en st.aK - van een akte van 
uitgifte van Participaties.

het bijeengebrachte kapitaal in het kader van de reeds op 
16 juli 2008 geplaatste eerste emissie ter financiering van de 
eerste duitse vastgoedportefeuille bedroeg € 14.750.000,-.

 
hYPothecaIre LeNINg

ten behoeve van de uitbreiding van het fonds door de 
verwerving van de tweede duitse winkelvastgoedportefeuille 
in het kader van de onderhavige tweede emissie wordt door 
Vastgoed holding en een aantal van de Vastgoed bV’s* en 
Vastgoed Kg’s** een hypothecaire lening aangetrokken 
van € 21.760.000,- bij sNs Property finance bV. door 
de gekozen fondsstructuur kunnen de Participanten niet 
aansprakelijk gesteld worden voor de verplichtingen van 
het fonds en kunnen Participanten niet méér verliezen dan 
hun inleg (inclusief emissiekosten en eventueel meegekocht 
dividend). de hypotheekbank kan zich uitsluitend verhalen 
op het vastgoed en de verpande huuropbrengsten.

*)    dit betreffen am heiligenhäuschen Nörvenich bV, bergheim Vastgoed bV, bergheim Vastgoed 2 bV, Itb fMZ 
haltern bV, Itb fMZ Jünkerath bV, Itb LMb Lütjensee bV, Itb sb erkrath bV en Itb sb Leverkusen bV.

**)  dit betreft hIg objekt bergheim bV & co. Kg.

ten behoeve van deze in het kader van de tweede emissie 
aangetrokken hypothecaire financiering is de rente met 
ingang van 1 mei 2009 gefixeerd door middel van een 
renteswap met een looptijd van 7 jaar bij sNs bank NV.

de in het kader van de, op 16 juli 2008 geplaatste eerste 
emissie, verworven eerste duitse vastgoedportefeuille is bij 
aanvang van het fonds belast met een hypothecaire lening 
van € 26.800.000,- (ca. 64% van het investeringsvolume 
van de eerste emissie). deze hypothecaire lening is verstrekt 
door INg real estate finance NV. hiervan is, op basis van 
het aandeel dat de Vastgoed bV’s houden in de Vastgoed 
Kg’s die het vastgoed in eigendom houden dat met de eerste 
emissie (deels) is gefinancierd, € 26.210.000,- indirect toe 
te kennen aan Vastgoed holding en een aantal van de 
Vastgoed bV’s* en Vastgoed Kg’s**. de hypothecaire lening 
die in verband met de eerste emissie is verstrekt, is op basis 
van een variabele 3-maands euribor rente plus kredietopslag.  
Met ingang van 1 juli 2008 is de rente van deze hypothecaire 
financiering gefixeerd door middel van een renteswap met 
een looptijd van 7 jaar bij INg bank NV.

*)     dit betreffen bockhorn hannover Vastgoed bV, bremervörde Vastgoed bV, bremervörde Vastgoed 2 bV, freren 
Vastgoed bV, Lubmin Vastgoed bV, Passau Vastgoed bV, schkeuditz Vastgoed bV en schkeuditz Vastgoed 2 bV.

**)   dit betreffen hIg objekt bockhorn bV & co. Kg, hIg objekt bremervörde bV & co. Kg, hIg objekt freren 
bV & co. Kg, hIg objekt hannover bV & co. Kg, hIg objekt Lubmin bV & co. Kg, hIg objekt Passau 
bV & co. Kg, hIg objekt schkeuditz bV & co. Kg.

Kapitaalinleg: 1e emissie 2e emissie totaal

Participatie uitgiftekoers 10.000  9.580  

aantal participaties  1.475 1.205  

totaal kapitaalinleg participanten  14.750.000 11.543.900 26.293.900

resumé eerste en tweede emissie
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Naast bedoelde hypothecaire leningen voor de eerste en 
tweede vastgoedportefeuille zal gedurende de looptijd 
geen (additionele) lening worden aangegaan ten behoeve 
van de duitse vastgoedportefeuilles die met de eerste en 
de tweede emissie zijn gefinancierd. de beheerder kan 
evenwel bewerkstelligen dat de hypothecaire lening wordt 
geherfinancierd, indien het belang van de Participanten 
is gediend bij het - al dan niet vroegtijdig - beëindigen 
van de bestaande financiering en het aangaan van een 
nieuwe hypothecaire financiering. eventuele kosten voor 
herfinanciering komen ten laste van het exploitatieresultaat 
van de vastgoedportefeuille, en daarmee ten laste van de 
resultaten van het fonds.

toeLIchtINg aaNKooP- eN bIJKoMeNde 
KosteN 

Voor de tweede emissie van het fonds, de onderliggende 
structuur en voor de selectie en acquisitie van de 
vastgoedportefeuille worden verschillende kosten gemaakt. 
een toelichting op de aankoop- en bijkomende kosten volgt 
hieronder.

Algemeen
tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, betreffen alle in 
het Prospectus - inclusief deze Vastgoedbrochure en in 
het bijzonder in dit hoofdstuk - genoemde aankoop- en 
bijkomende kosten schattingen daarvan. deze schattingen, 

met inbegrip van de veronderstellingen waarop deze zijn 
gebaseerd, zijn gedaan op basis van de ervaringen van de 
Initiatiefnemer met eerdere vastgoedfondsen (zie hoofdstuk 
11 van het Prospectus, gerealiseerde fondsen). 
de hier bedoelde kosten worden gefinancierd uit de door 
het fonds - via de Vastgoed bV’s aan de Vastgoed Kg’s, of 
uitsluitend aan de Vastgoed bV’s - ter beschikking gestelde 
financieringen en de hypothecaire leningen die door 
Vastgoed holding, de Vastgoed bV’s en Vastgoed Kg’s 
worden aangegaan.

tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, geldt dat eventuele 
overschrijdingen van of besparingen op de kostenschattingen 
voor rekening van de Initiatiefnemer komen.

de koopprijs voor een vastgoedportefeuille wordt in het 
algemeen bepaald op basis van een prijs kosten koper (k.k.). 
dit betekent dat overdrachtsbelasting (in duitsland 3,5%) 
over de koopprijs van het onroerend goed en de door de 
duitse notaris door te belasten honoraria en (externe) 
kosten ter zake van de juridische levering ten laste komen 
van de koper. duitse vastgoedobjecten die via (duitse) 
vennootschapsstructuren worden verworven, kunnen in 
beginsel zonder overdrachtsbelasting en notariskosten 
worden verworven, waardoor voor de koper in feite sprake 
is van een koop vrij op naam (v.o.n.).

bij de verwerving van een (duitse) vastgoedportefeuille via 
bepaalde vennootschapsstructuren, zoals bij Vastgoed bV’s, 

hypothecaire financiering: 1e emissie1 2e emissie2 fondsniveau

Investeringsvolume vastgoedportefeuille 40.960.000  33.303.900  74.263.900 

hypothecaire financiering  26.210.0003  21.760.000  47.970.000 

Looptijd  10 jaren  7 jaren 

financiering als % investeringsvolume 64,0% 65,3% 64,6%

Karakter financiering non-recourse non-recourse

hypothecaire zekerheid 1e recht 1e + 2e recht  4

afsluitprovisie 0,25% 0,5% 5

bereidstellingsprovisie nvt vanaf 1-1-2009

rentetype                                                                   3 maands euribor + 
kredietopslag

3 maands euribor + 
kredietopslag

rentefixatie via renteswap via renteswap

Vaste rente (inclusief kredietopslag) 5,19% 5,51% 5,29%

expiratie renteswap (na 7 jaren) 1-7-2015 1-5-2016

rekenrente na expiratie renteswap 5,19% 5,51%

aflossing hoofdsom gedurende looptijd  nihil  nihil 

LtV (loan to value) convenant  vanaf 1-7-2013  6 vanaf 1-1-2012 7

boete bij vervroegde aflossing 1% tot 1-7-2013 1e 3 jaar 1%

0,5% tot 1-7-2015 4 jaar 0,5% 

0% vanaf 1-7-2015

resumé eerste en tweede emissie

1 Verstrekker hypothecaire financiering is INg real estate finance NV
2 Verstrekker hypothecaire financiering is sNs Property finance bV
3  pro rata aandeel in objectfinanciering via de Vastgoed Kg belangen
4  2e recht van hypotheek ten gunste van sNs bank NV voor de renteswap
5  vanaf 1-1-2009 wordt 0,15% over de hoofdsom per maand berekend als bereidstellingsprovisie
6  vanaf 1-7-2013 geldt een maximale LtV van 70%. bij overschrijding kunnen extra aflossingen worden verlangd
7  vanaf 1-1-2012 geldt een maximale LtV van 75%. bij overschrijding kunnen extra aflossingen worden verlangd
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blijft in beginsel een verschil bestaan tussen de koopprijs van 
het vastgoed en de onderliggende fiscale boekwaarde op het 
niveau van de vennootschappen. daarover zal in de toekomst 
bij verkoop van het vastgoed door de vennootschappen 
duitse vennootschapsbelasting (“Körperschaftssteuer”) 
verschuldigd worden. Voor in de toekomst (latent) 
verschuldigde duitse vennootschapsbelasting kan van de 
verkoper een gebruikelijke korting voor de zogenoemde 
belastinglatentie worden bedongen. bij de onderhandelingen 
met de verkoper van de tweede duitse vastgoedportefeuille 
is deze belastinglatentie verdisconteerd in de koopprijs voor 
de aandelen van de Vastgoed bV’s.

Makelaarscourtage
dit betreft de vergoeding welke verschuldigd zal zijn aan 
de externe makelaar bij aankoop. Namens Initiatiefnemer 
treedt Verschuuren & schreppers bedrijfsmakelaars, 
gevestigd te eindhoven, op als aankopend makelaar.  
de heer f.W.t.c. Verschuuren Mre MrIcs van Verschuuren 
& schreppers bedrijfsmakelaars is één van de aandeelhouders 
van de Initiatiefnemer. derhalve bestaat er een (indirecte) 
nauwe band tussen het fonds en Verschuuren & schreppers 
bedrijfsmakelaars. ter bescherming van de belangen van 
Participanten en het fonds en ter voorkoming van een 
belangenconflict op dit punt, is de makelaarscourtage 
gebaseerd op Nederlandse marktconforme condities en 
bedraagt 1,5% van de aankoopprijs van het vastgoed.  
dit ligt beduidend onder het marktconforme niveau dat in 
duitsland gevestigde makelaars in de regel hanteren.

Kosten hypothecaire lening
dit betreft de notariële kosten van de hypotheekakte, de 
afsluitprovisie, de bereidstellingsprovisie en de taxatie-
kosten ten behoeve van de hypothecaire financiering. de 
notariële kosten zijn gebaseerd op de duitse wettelijk 
vastgestelde tarieven voor de inschrijving van hypothecaire 
zekerheidsrechten (“grundschulden”). als de geld- en 
kapitaalmarkt hier aanleiding toe geeft, vraagt de hypothecair 
financier een bereidstellingsprovisie als vergoeding voor het, 
in een vroegtijdig stadium vóór de feitelijk levering van de 
vastgoedportefeuille en het opnemen van de financiering, 
onvoorwaardelijk toezeggen van een hypothecaire 
lening. de bereidstellingsprovisie bedraagt 0,15% over de 
hoofdsom per maand vanaf 1 januari 2009 tot het opnemen 
van de hypothecaire financiering. de werkelijke kosten 
worden voldaan uit de aan de desbetreffende Vastgoed bV’s 
en Vastgoed Kg ter beschikking gestelde financieringen.

Kosten due diligence onderzoek
de kosten van het due diligence onderzoek betreffen het 
uitgevoerde onderzoek naar de technische, economische, 
juridische, commerciële, fiscale en milieu-aspecten van de 
vastgoedobjecten. afhankelijk van de aard en complexiteit 
van de vastgoedportefeuille zal de Initiatiefnemer besluiten 
onderzoeken te (laten) verrichten. de werkelijke kosten 
worden voldaan uit de aan de desbetreffende Vastgoed bV’s 
en Vastgoed Kg ter beschikking gestelde financieringen.

Structurering fee
dit is de vergoeding voor de Initiatiefnemer (holland Immo 
group bV), welke is bedoeld voor onder andere juridische 
advieskosten ter zake van de juridische structuur (inclusief 
de verwerving van de tweede duitse vastgoedportefeuille 

via vennootschapsstructuren), fiscaal advies, het opstellen 
van het Prospectus en de Vastgoedbrochure, de benodigde 
accountantsverklaring en onderzoeksrapport voor (1) het 
Prospectus en (2) de in de Vastgoedbrochure opgenomen 
rendementsprognoses - die in het kader van de Wft zijn 
vereist - alsmede de vergoeding aan de Initiatiefnemer.  
de structurering fee bedraagt 4% van de koopprijs (k.k.) van 
het vastgoed (exclusief niet-aftrekbare btW).

Marketingkosten
deze kosten hebben betrekking op marketingactiviteiten 
zoals onder meer de ontwerp- en drukkosten van het 
Prospectus en de Vastgoedbrochure, de marketingcampagne 
en ander reclame- en informatiemateriaal alsmede het 
organiseren van bijeenkomsten en presentaties.

Kosten tweede emissie
dit betreft de juridische en notariële kosten ter zake van 
uitgifte van aandelen in het kader van de onderhavige 
tweede emissie en de uitgifte van Participaties (certificering 
van aandelen). deze kosten bedragen in verband met de 
onderhavige tweede emissie € 16.000,-.

LIQuIdIteItsreserVe

bij de aanvang van het fonds en iedere vervolgemissie zal 
in beginsel binnen de Vastgoed bV’s en Vastgoed Kg’s 
een kasreserve worden gevormd. de liquiditeitsreserve 
wordt aangewend ter dekking van onvoorziene uitgaven 
of onvoorziene huurderving bij leegstand. daarnaast kan 
in de liquiditeitsreserve een bedrag zijn inbegrepen voor 
mogelijke uitgaven voor groot onderhoud die volgens 
het uitgevoerde due diligence onderzoek en de meerjaren 
onderhoudsbegrotingen in de komende jaren tot uitdrukking 
kunnen komen. hiervan is in het kader van de onderhavige 
tweede emissie echter geen sprake.

bergheIM
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aLgeMeeN

het fonds belegt per emissie in een Winstdelende Lening, 
waarmee uitsluitend duitse winkelvastgoedportefeuilles 
worden gefinancierd die voldoen aan de vooraf bepaalde 
selectiecriteria. de Winstdelende Lening kan in economische 
zin worden vergeleken met het beleggen in vastgoed, omdat 
de Winstdelende Lening recht geeft tot het exploitatie- en 
(80% van) de overwinst van de vastgoedportefeuille die 
wordt gefinancierd.

het totaal rendement op vastgoedbeleggingen bestaat in 
zijn algemeenheid uit een direct rendement (uitkeerbaar 
rendement uit exploitatie) en een Indirect rendement 
(uitkeerbaar rendement uit verkoop van het vastgoed). 
het direct rendement wordt gevormd door het saldo van 
exploitatie-opbrengsten minus de exploitatiekosten. de 
exploitatie-opbrengsten bestaan uit de huuropbrengsten 
en rente-opbrengsten op de liquiditeitsreserve. de 
exploitatiekosten van de vastgoedportefeuille bestaan uit de 
hypotheekrente, de kosten van beheer en instandhouding 
van het vastgoed alsmede de duitse belastingen. het 
Indirect rendement, ook wel exit-rendement genoemd, 
wordt gerealiseerd bij verkoop van de portefeuille. bij een 
hogere verkoopprijs dan het totaal van de verwervingsprijs 
en -kosten wordt een verkoopwinst geboekt. het Indirect 
rendement hangt af van een groot aantal factoren zoals 
rentestand, leegstand, huurniveau alsmede de commerciële 
vastgoedmarkt en het beleggerssentiment in zijn 
algemeenheid.

de geprognosticeerde dividenduitkering aan de 
Participanten bedraagt, conform het beleggingsbeleid, ten 
minste 7,0%* per jaar. uitkering hiervan geschiedt per 
kwartaal. het geprognosticeerde totaal rendement van 
het fonds bedraagt 8%-9%* per jaar. het rendement wordt 
uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per Participatie 
(exclusief 3% emissiekosten) gedurende de looptijd van het 
fonds. het exploitatieresultaat en de dividenduitkering van 
7% op jaarbasis over het vierde kwartaal 2008 van de op 
16 juli 2008 geplaatste eerste emissie van het fonds waren 
geheel conform prognose. het rendement op de tweede 
vastgoedportefeuille die in het kader van de onderhavige 
tweede emissie wordt verworven, draagt naar verwachting 
positief bij aan het rendement van het fonds.

*  De waarde van uw belegging kan fluctueren.  

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Voorafgaand aan de hierna vermelde rendementsprognoses 
kan het geprognosticeerde totaal rendement op fondsniveau 
van de eerste en tweede emissie tezamen als volgt worden 
samengevat:

aangezien de uitgifteprijs voor de Participaties bij elke emissie 
kan afwijken van de uitgifteprijs van (een) voorafgaande 
emissie(s), terwijl op alle uitgegeven Participaties een gelijk 
bedrag aan dividend dient te worden uitgekeerd, kan het 
directe en Indirecte (dividend) rendement, uitgedrukt als 
percentage van de uitgifteprijs van een Participatie, variëren 
per emissie. de uitgifteprijs van de eerste emissie bedroeg 
€ 10.000,- per Participatie (exclusief emissiekosten) 
terwijl de emissieprijs van de onderhavige tweede emissie  
€ 9.580,- (exclusief meegekocht dividend en emissiekosten) 
bedraagt (zie hoofdstuk 7). In de rendementsprognoses van 
deze Vastgoedbrochure zijn de rendementen, voor zover 
het rendementsprognoses op fondsniveau betreffen, om die 
reden uitgedrukt als percentage van de gemiddeld gewogen 
uitgifteprijs van de Participaties uit de eerste en tweede 
emissie tezamen. afhankelijk van het feit of een Participant 
is toegetreden tot het fonds in het kader van de eerste en/
of de tweede emissie en - voor zover van toepassing op een 
Participant - afhankelijk van de mix van door een Participant 
gehouden Participaties uit de eerste en de tweede emissie, 
zal het geprognosticeerde rendement per Participatie 
variëren binnen de onderstaande bandbreedte (zie tabel). 
deze bandbreedte geeft het geprognosticeerde rendement 
per Participatie weer indien een Participant uitsluitend via de 
eerste emissie of uitsluitend via de tweede emissie participeert. 
Indien naar rato van de omvang van de eerste en de tweede 
emissie wordt geparticipeerd in beide emissies komt het 
rendement voor een Participant overeen met het rendement 
op fondsniveau (rendement als percentage van de gewogen 
gemiddelde uitgifteprijs). In de meest linker kolom van de tabel 
wordt weergegeven dat de prognoses voor het gemiddelde 
direct (dividend) rendement 7,3% en het gemiddeld totaal 
rendement 9,0% op jaarbasis bedraagt indien uitsluitend 
via de tweede emissie met een of meer Participaties ad  

5. oPbreNgsteN, KosteN eN reNdeMeNtsdoeLsteLLINg

resuMÉ reNdeMeNtsProgNose 
eerste eN tWeede eMIssIe 
(totaaL foNds)

gemiddeld exploitatierendement*

gemiddeld direct (dividend) 

rendement op jaarbasis

gemiddeld Indirect (dividend) 

rendement op jaarbasis

Totaal Rendement

* op jaarbasis als % van de totale kapitaalinleg participanten 

7,3%

7,1%

1,7%

8,8%
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€ 9.580,- (exclusief meegekocht dividend en emissiekosten) 
per Participatie wordt geparticipeerd.  

tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, betreffen alle in 
het Prospectus - inclusief deze Vastgoedbrochure 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 onderzoek, historische en 
ervaringsgegevens. de werkelijke toekomstige rendementen, 
opbrengsten en kosten kunnen afwijken van de schattingen 
omdat de veronderstelde gebeurtenissen zich mogelijk niet in 
gelijke mate of niet op hetzelfde tijdstip zullen voordoen als in 
deze Vastgoedbrochure is aangenomen en de afwijkingen van 
materieel belang kunnen zijn.

onderstaand volgt de omschrijving van de opbrengsten, 
kosten en rendementdoelstellingen van het fonds. In het 
kader van transparantie voor de Participanten wordt in deze 
Vastgoedbrochure de structuur van het fonds tot en met 
het niveau waarop het onroerend goed en de hypothecaire 
financiering zich bevinden - niveau van de Vastgoed bV’s en 
Vastgoed Kg’s - toegelicht.

dIrect reNdeMeNt

onderstaand overzicht geeft de opbrengsten-, uitgaven- 
en rendementsprognose op fondsniveau weer van de 
vastgoedportefeuilles die, tezamen met de hypothecaire 
leningen, worden gefinancierd met de eerste en tweede 
emissie geconsolideerd.

Exploitatieresultaat 
het exploitatieresultaat van het vastgoed is het saldo van 
de exploitatie-opbrengsten minus de exploitatiekosten van 
de met de eerste emissie gefinancierde en met de tweede 
emissie te financieren vastgoedportefeuilles. 

schematisch kan het geprognosticeerde exploitatieresultaat 
als volgt worden weergegeven:

Inkomsten (A)

huurinkomsten

rentebaten liquiditeitsreserve

Uitgaven (B)

hypotheekrente

exploitatie-/beheerkosten en duitse belastingen

saldo: Exploitatieresultaat (AB)

-/- aflossing hypothecaire lening

-/+ toevoeging of onttrekking aan liquiditeitsreserve

saldo: dividenduitkering aan Participanten

toeLIchtINg oP dIrect reNdeMeNt

Huurinkomsten
de huren worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de in de 
huurcontracten overeengekomen voorwaarden. de prognose 
gaat voor de in het kader van deze eerste twee emissies te 
financieren vastgoedportefeuille uit van een gemiddelde 
jaarlijkse huurverhoging van ca. 1,4%. 

de jaarlijkse huurverhoging is gebaseerd op de per 
huurcontract toepasselijke indexeringsclausule. In de duitse 
retailsector bepalen deze indexeringsclausules veelal dat de 
huurverhoging pas kan plaatsvinden wanneer vanaf de laatste 

2e emissie1 1e emissie2 fonds-
niveau3

Participatie uitgiftekoers  9.580  10.000  9.811 **

aantal Participaties  1.205  1.475  2.680 

totaal kapitaalinleg Participanten  11.543.900  14.750.000  26.293.900 

gemiddeld exploitatierendement* 7,6% 7,2% 7,3%

dividenduitkering per Participatie*  700  700  700 

gemiddeld direct (dividend) rendement* 7,3% 7,0% 7,1%

gemiddeld Indirect (dividend) rendement* 1,7% 1,5% 1,7%

totaal rendement* 9,0% 8,5% 8,8%

resumé rendementsprognose eerste en tweede emissie

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

1 rendement indien uitsluitend wordt geparticipeerd via emissie 2

2 rendement indien uitsluitend wordt geparticipeerd via emissie 1

3  rendement indien naar rato de omvang van de emissie wordt geparticipeerd in emissie 1 en 2

*  gemiddeld op jaarbasis

**  gemiddeld gewogen op basis van de totale kapitaalinleg emissie 1 en 2 gedeeld door het totale aantal uitgegeven Participaties van emissie 1 en 2



42

huurverhoging het toepasselijke prijsindexcijfer met ten minste 
5 of 10 procentpunten is gestegen. Vervolgens wordt in het 
jaar dat dit cumulatieve prijsindexcijfer van ten minste 5% of 
10% is bereikt, de huur verhoogd met een lager percentage 
dat veelal varieert tussen 60% en 75% van het cumulatieve 
prijsindexcijfer van ten minste 5% of 10%. ook zijn in de 
duitse retailsector veelal indexvrije perioden (variërend van 2 
tot 5 jaar) van toepassing bij nieuw afgesloten huurcontracten. 
de in de rendementsprognose aangehouden huurverhoging 
is gebaseerd op de huurindexeringmethodiek zoals die uit de 
huurcontracten blijkt. de jaarlijkse inflatie (prijsindexcijfer) is in 
de rendementsprognose gesteld op 2,75% per jaar. door de in 
de huurcontracten overeengekomen indexeringsvoorwaarden 
is de gemiddelde jaarlijkse huurverhoging aanzienlijk lager dan 
de inflatie.

bij iedere vervolgemissie zal, tenzij de in het kader van 
een emissie te financieren vastgoedportefeuille aanleiding 
geeft tot een ander uitgangspunt, worden gerekend met een 
mutatieleegstand van 0,5% vanaf het zevende jaar na verwerving 
van de portefeuille.

Rentebaten liquiditeitsreserve
bij de aanvang van het fonds zal in beginsel binnen de Vastgoed 
bV’s of Vastgoed Kg’s een kasreserve worden gevormd.  
over deze liquiditeitsreserve zal jaarlijks een rentevergoeding 
worden genoten.

 
geMIddeLde aLs % VaN de Jaarhuur

onderhoud, verzekering, zakelijke lasten en extern vastgoedbeheer

taxatiekosten (hertaxatie)

duitse vennootschapsbelasting

Vergoeding beheerder (excl. extern vastgoedbeheer)

algemene kosten

Niet-verrekenbare btW

totaal exploitatie-/beheerkosten en duitse belastingen

5,8%

0,6%

0,2%

2,0%

2,0%

0,1%

10,7%
Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van een reken model. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

opbrengsten t/m 15 juli

Jaarhuur 4.014.313 4.724.491 4.752.373  4.782.190  4.829.712  4.958.178  5.048.900  5.103.302  5.204.023  5.344.255  5.431.188  2.968.197 
rentebaten liquiditeitsreserve 33.094 31.303 25.854  20.791  16.441  11.868  9.403  9.652  11.280  17.078  29.069  20.685 
totaal 4.047.407 4.755.794  4.778.226  4.802.981  4.846.153  4.970.046  5.058.303  5.112.954  5.215.304  5.361.333  5.460.257  2.988.883 

uitgaven

hypotheekrente 2.184.764 2.559.521 2.559.521 2.559.521 2.559.521 2.559.521 2.559.521 2.559.521 2.559.521 2.559.521 2.559.521 1.386.407
exploitatie-/beheerkosten en duitse 
vennootschapsbelastingen 411.616  475.980  487.362  491.739  505.409  526.670  537.406  552.624  571.737  583.204  619.570  385.204 
totaal 2.596.380  3.035.501  3.046.883  3.051.260  3.064.930  3.086.191  3.096.927  3.112.145  3.131.258  3.142.725  3.179.091  1.771.612 

Exploitatieresultaat 1.451.027  1.720.293  1.731.343  1.751.721  1.781.223  1.883.855  1.961.377  2.000.809  2.084.045  2.218.607  2.281.166  1.217.271 
exploitatieresultaat op jaarbasis als % 6,3% 6,5% 6,6% 6,7% 6,8% 7,2% 7,5% 7,6% 7,9% 8,4% 8,7% 8,6%
Gemiddeld exploitatieresultaat 
op jaarbasis als %         7,3%

direct (dividend) rendement op jaarbasis 1.612.406 1.876.000 1.876.000 1.876.000 1.876.000 1.876.000 1.876.000 1.876.000 1.876.000 1.876.000 1.876.000 1.016.167
direct (dividend) rendement op jaarbasis 700  700  700  700  700  700  700  700  700  700  700  379
totale kapitaalinleg Participanten* 23.034.375 26.293.900 

Gemiddeld Direct (dividend)
Rendement op jaarbasis

        7,1%

aflossing financiering  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Liquiditeitsreserve** 878.349  722.642  577.986  453.707  323.052  252.631  259.732  306.265  471.911  814.518  1.219.684  1.420.788 

* In 2009 is de kapitaalinleg Participanten in verband met de tweede emissie gemiddeld gedurende het jaar weergegeven. Vanaf 2010 wordt gerekend met de totale kapitaalinleg Participanten. 
** In de berekening is een totaalbedrag opgenomen van € 313.104 (inclusief btW) dat over de jaren 2013 tot en met 2017 wordt onttrokken aan de liquiditeitsreserve ten behoeve van groot onderhoud.
de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. bij de berekening is gebruik gemaakt van een rekenmodel. hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

KeNgetaLLeN

aankoopprijs + kosten koper
totaal investeringsvolume
hypothecaire lening
Kapitaalinleg participanten

exploitatie-/beheerkosten en duitse vennootschapsbelastingen 
rentetarief hypotheek gemiddeld 
aflossing
rentetarief liquiditeitsreserve 
  

 

68.136.469 
74.263.900 
47.970.000
26.293.900

 

          10,7%
 5,29%
 0,00%
 3,50%
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Hypotheekrente en kosten vervroegde aflossing
de financieringscondities van de in het kader van de eerste en 
tweede emissie aangetrokken hypothecaire financiering zijn in 
hoofdstuk 4 van deze Vastgoedbrochure (onder: hypothecaire 
lening) uitgebreid toegelicht, inclusief de via de renteswaps voor 
zeven jaren gefixeerde rente. het financieringsbeleid is erop 
gericht dat bij iedere emissie van het fonds de respectievelijke 
Vastgoed bV’s en/of Vastgoed Kg’s die een financiering aangaan 
de hypothecaire rente fixeren door middel van een renteswap 
voor een duur van 7 jaar. een renteswap is een rentederivaat 
waarbij, in dit geval, de variabele 3-maands euribor rente op de 
geld-/kapitaalmarkt wordt geruild tegen een vaste rente voor 
een vooraf vastgestelde periode en een vooraf vastgestelde 
hoofdsom. deze renteswap kent een looptijd van 7 jaar.  
de rekenrente na afloop van de renteswap is gebaseerd op de 
rentecondities die golden tijdens de betreffende geëxpireerde 
renteswapperiode. over de daadwerkelijke rentecondities 
in de toekomst kan op dit moment geen concrete uitspraak 
worden gedaan. de gemiddelde effectieve rekenrente (inclusief 
kredietopslag) na de tweede emissie over de looptijd van het 
fonds is 5,29%.

eventuele kosten voor herfinanciering komen ten laste van 
het exploitatieresultaat van de vastgoedportefeuille, en 
daarmee ten laste van de resultaten van het fonds.

door wijzigingen in de rentestand van de geld-/kapitaalmarkt, 
kan de waarde van een renteswap in de toekomst fluctueren. 
bij realisatie als gevolg van (vervroegde) aflossing komt een 
eventuele negatieve waarde ten laste van het resultaat van de 
vastgoedportefeuille en daarmee ten laste van het resultaat van 
het fonds. een eventuele negatieve waarde is vergelijkbaar 
met een boeterente bij vervroegde aflossing van een lening 
die een rente met een vaste looptijd kent. Kenmerkend voor 
een renteswap is dat bij een rentestijging de renteswap een 
positieve waarde ontwikkelt die gerealiseerd kan worden ten 
gunste van de Vastgoed Kg’s en Vastgoed bV’s, en daarmee 
ten gunste van het fonds en de Participanten.

Exploitatie en beheerkosten alsmede Duitse belastingen
de geprognosticeerde exploitatie- en beheerkosten alsmede 
duitse belastingen van de vastgoedportefeuille zijn gebaseerd 
op het uitgevoerde due diligence onderzoek en de meerjaren 
onderhoudsbegroting, alsmede op de contractuele afspraken 
met de externe vastgoedbeheerder en de beheerder.  
de over de looptijd van het fonds verwachte gemiddelde 
exploitatie- en beheerkosten kunnen als percentage van de 
jaarlijkse huursom als volgt worden weergegeven en hebben 
betrekking op de kosten zoals deze zich voordoen voor de 
exploitatie- en beheerkosten van de vastgoedportefeuilles 
van de eerste twee emissies.

tot de exploitatie- en beheerkosten van de vastgoedporte-
feuille worden de volgende kosten gerekend:

1.  onderhoud, verzekering, zakelijke lasten  
en extern vastgoedbeheer;

2. taxatiekosten (hertaxatie);
3. duitse vennootschapsbelasting;
4.  Vergoeding beheerder (excl. extern 

vastgoedbeheer);
5. algemene kosten;
6. Niet-verrekenbare btW.

bij de bepaling van de exploitatie- en beheerkosten zal 
rekening worden gehouden met een jaarlijkse stijging 
van de kosten. de vergoeding voor vastgoedbeheer 
onder punt 4 is gedurende de hele looptijd gerelateerd 
aan de huurinkomsten. de overige in de exploitatie- en 
beheerkosten opgenomen kosten worden geïndexeerd met 
het inflatiepercentage. de niet-verrekenbare btW, zoals 
hieronder toegelicht onder punt 6, komt ten laste van het 
resultaat van de vastgoedportefeuille en daarmee ten laste 
van het fonds.

1. Onderhoud, verzekering, zakelijke lasten en extern 
vastgoedbeheer
de beheerder draagt zorg voor het opstellen van 
onderhoudsbegrotingen en het doorbelasten van kosten 
van onderhoud, verzekering, servicekosten en extern 
vastgoedbeheer aan huurders voor zover de huurovereenkomst 
in deze kosten voor de huurder voorziet. het niet door te 
belasten deel van deze kosten komt ten laste van de exploitatie 
van de vastgoedportefeuille. de hoogte van de onderhoud- 
en verzekeringslasten is afhankelijk van de omvang en 
samenstelling van de vastgoedportefeuille alsmede van de 
contractuele afspraken, opgenomen in de huurcontracten 
inzake het doorbelasten van deze kosten aan huurders. In het 
kader van de tweede duitse vastgoedportefeuille is met de 
verkoper contractueel vastgelegd dat deze verantwoordelijk 
blijft voor het onderhoud van de objecten gedurende een 
periode van 11 jaren tegen een jaarlijkse vergoeding van 
2,58% van de theoretische jaarhuur. alle niet aan de huurders 
door te belasten kosten voor onderhoud (en vervangingen) 
van terrein, gebouw en installaties worden met deze 
vergoeding afgekocht. de criteria voor de omvang, kwaliteit 
en frequentie van het onderhoud zijn hierbij contractueel 
vastgelegd. daarnaast zal ten brinke asset Management 
bV, gelieerd aan de verkoper, ten brinke groep bV, (zie 
hoofdstuk 12 van het Prospectus) als vastgoedbeheerder 
zorg dragen voor het dagelijks beheer van deze tweede 
duitse vastgoedportefeuille tegen een jaarlijkse vergoeding 
van 1% van de theoretische jaarhuur. 

de externe vastgoedbeheerders van de eerste vast-
goedportefeuille ontvangen voor het technisch, administratief 
en commercieel beheer een vergoeding van 2% over de 
gefactureerde jaarhuur (exclusief servicekosten). de kosten 
van de externe vastgoedbeheerder(s) worden, afhankelijk van 
de bepalingen in de individuele huurcontracten, gedeeltelijk 
doorbelast aan de huurders.

Jaarlijks zijn zakelijke lasten verschuldigd voor het bezit van 
onroerend goed. de hoogte van de zakelijke lasten kunnen 
per gemeente verschillen. daarnaast kunnen verschillende 
tarieven worden gehanteerd voor winkels en woningen. 
In de prognose wordt uitgegaan van de lasten zoals deze 
bekend zijn bij aankoop.

2. Taxatiekosten (hertaxatie)
op grond van de toezichtwetgeving, de Wft, dient jaarlijks de  
vastgoedportefeuille te worden gewaardeerd door een onaf-
hankelijke externe taxateur. door middel van een roulatiesys-
teem wordt in een periode van drie jaar de gehele portefeuille 
getaxeerd. de in enig jaar niet getaxeerde panden worden in 
dat jaar door middel van een zogenoemde “desktoptaxatie” 
gewaardeerd door de externe taxateur (“update”).
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3. Duitse vennootschapsbelasting
het fonds is een Nederlandse fiscale beleggingsinstelling als 
bedoeld in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 
1969 (fbi-status). dit betekent dat het fonds 0% 
vennootschaps¬belasting is verschuldigd zolang wordt 
voldaan aan de wettelijke voorwaarden ter verkrijging en 
behoud van de fbi-status. Indien een Vastgoed bV naar 
duitse fiscale begrippen winst realiseert uit haar directe 
belang in de vastgoedportefeuille of aandeel in de Vastgoed 
Kg’s, is hier in beginsel in duitsland vennootschapsbelasting 
(“Körperschaftssteuer” en voor zover van toepassing op 
een Vastgoed bV of Vastgoed Kg “gewerbesteuer”) over 
verschuldigd. de gehanteerde vennootschapsstructuur is 
afgestemd op de duitse belastinghervorming die op 1 januari 
2008 in werking is getreden. 

4. Vergoeding Beheerder (excl. extern vastgoedbeheer)
de vergoeding voor de beheerder voor het vastgoedbeheer 
is vastgelegd in de asset en Property Management 
overeenkomst en bedraagt contractueel 2% van de jaarhuur 
(exclusief servicekosten) die wordt gefactureerd aan de 
huurders van de winkels (en eventueel ander vastgoed) die 
deel uitmaken van de vastgoedportefeuilles die het fonds 
financiert. deze vergoeding dient als vergoeding voor de 
beheerder voor het coördineren en controleren van de 
beheeractiviteiten door de externe vastgoedbeheerders 
alsmede voor de overige (asset) management activiteiten.

5. Algemene kosten
dit betreft een vergoeding voor de beheerder voor het algemene 
beheer van het fonds, ter dekking van de kosten in verband met 
het laten functioneren van het fonds als zodanig, waaronder 
kosten die de beheerder maakt voor het opstellen van de 
periodieke rapportages naar de Participanten, het organiseren 
van de jaarlijkse vergadering van Participanten alsook de 
algemene Vergadering van aandeelhouders ten behoeve van 
onder meer het vaststellen van de jaarrekening van het fonds, de 
jaarlijkse kosten van de accountant ten behoeve van het fonds, 
de met de bestuurders van st.aK overeengekomen vergoeding  

(€ 450,- per bestuurder per jaar), het laten opstellen en 
indienen van de duitse vennootschapsbelastingaangifte ten 
behoeve van de Vastgoed bV’s en, voor zover van toepassing, 
de Vastgoed Kg’s (“Körperschaftssteuer” en “gewerbesteuer”) 
alsmede kosten voor (overige) adviseurs en overige kosten die 
verband houden met het algemene fondsbeheer. In alle gevallen 
worden de daadwerkelijk gemaakte kosten ten laste van het 
exploitatieresultaat van de vastgoedportefeuille en daarmee 
van het fonds gebracht, welke kosten als jaarlijkse agency 
fee worden doorbelast onder de Winstdelende Lening en de 
Lening met bonuselement. de vergoeding voor bestuurders 
van st.aK, de vergoeding voor de beheerder en de verwachte 
out-of-pocket expenses van de beheerder van in totaal ca.  
€ 12.100,-* per jaar worden aan het fonds in rekening gebracht. 
Zie hoofdstuk 6 van het Prospectus (vergoeding beheerder 
en vergoeding st.aK). de overige kosten relateren aan de 
Vastgoed bV’s en Vastgoed Kg’s en worden door de Vastgoed 
holding doorbelast, danwel worden rechtstreeks in rekening 
gebracht aan de Vastgoed bV’s of Vastgoed Kg’s en komen 
dus eveneens ten laste van de exploitatie van het vastgoed en 
daarmee ten laste van het fonds. 

* inclusief BTW

6. Nietverrekenbare BTW
Voor verhuur van woningen en verhuur van commercieel 
vastgoed aan bepaalde categorieën huurders (onder andere 
bepaalde financiële instellingen, bepaalde zorgaanbieders en 
woningen) geldt veelal dat hierover geen btW in rekening 
kan en mag worden gebracht omdat de verhuur is vrijgesteld 
van btW. de btW welke rust op onder meer de exploitatie- 
en beheerkosten die toegerekend moeten worden aan deze 
categorie huurders is niet verrekenbaar en komt derhalve 
ten laste van de exploitatie van de vastgoedportefeuille 
en daarmee ten laste van het fonds. de werkelijke kosten 
van niet-verrekenbare btW zijn onder meer afhankelijk 
van de verdeling tussen woning- en winkelobjecten en de 
samenstelling van de huurders van de winkelbeleggingen.

haLterN aM see
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Total Expense Ratio
op basis van de gehanteerde kostenstructuur kan de volgens 
de normen van de stichting transparantie Vastgoedfondsen 
(stV) op te stellen, total expense ratio voor de tweede 
emissie alsmede voor het fonds (1e en 2e emissie) als volgt 
worden weergegeven:

Aflossing
het exploitatieresultaat van de vastgoedportefeuille, als 
saldo van de hiervoor vermelde inkomsten en uitgaven, 
zal worden verminderd met de eventuele aflossing op de 
hypothecaire financiering van de winkelbeleggingen. de 
eerste en de onderhavige tweede emissie van het fonds 
kennen beide een aflossingsvrije hypothecaire financiering 
van het vastgoed.

Direct Rendement (dividenduitkering)
uit de rente-opbrengst op de door het fonds verstrekte 
Winstdelende Lening van eerste en tweede emissie zal 
het fonds de dividenduitkeringen aan de Participanten 
betalen. het beoogde direct uitkeerbare dividendrendement 
bedraagt ten minste 7%* op jaarbasis. uitkering hiervan 
geschiedt per kwartaal. het rendement op de tweede 
vastgoedportefeuille die in het kader van de onderhavige 
tweede emissie wordt geplaatst, draagt naar verwachting 
positief bij aan het rendement van het fonds. het uit te 
keren dividend zal na plaatsing van de tweede emissie op 
fondsniveau 7,1%* op jaarbasis bedragen, uitgaande van de 
gemiddeld gewogen uitgifteprijs van de Participaties van de 
eerste en tweede emissie gezamenlijk (zie ook dit hoofdstuk 
onder: “algemeen”).

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

 TOTAL ExPENSE RATIO 2e EMISSIE
totale kosten derden aanbieder, 

beheerder  
en verbonden 
partijen

totaal

Initiële kosten 
(op jaarbasis)

E  67.860 E  149.624 E  217.483 

exploitatie kosten 
(vastgoed)

E  148.833  46.942 E  195.775 

fonds kosten
(fonds)

E  55.748  -   E  55.748 

Verkoopkosten
(vastgoed)

- E   84.332  E   84.332  

Totaal E  272.441 E   280.897  E   553.339  

% van de 
fondsinvestering*

0,8% 0,9% 1,8%

Total Expense Ratio 2,4% 2,5% 4,9%

* exclusief initiële kosten

 TOTAL ExPENSE RATIO 1e + 2e EMISSIE
totale kosten derden aanbieder, 

beheerder  
en verbonden 
partijen

totaal

Initiële kosten 
(op jaarbasis)

E  135.434 E  324.935 E  460.370 

exploitatie kosten 
(vastgoed)

E  338.806  E  100.464 E  439.270 

fonds kosten 
fonds)

E   98.384  -   E  98.384

Verkoopkosten
(vastgoed)

- E   209.788   E    209.788   

Totaal E 572.624 E 635.187  E 1.207.811  

% van de 
fondsinvestering*

0,8% 0,9% 1,8%

Total Expense Ratio 2,2% 2,4% 4,6%

* exclusief initiële kosten
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INdIrect reNdeMeNt

onderstaande prognoses voor de rendementen zijn 
berekend op fondsniveau, uitgaande van de gemiddeld 
gewogen uitgifteprijs van de Participaties van de eerste en 
tweede emissie gezamenlijk (zie ook dit hoofdstuk onder: 
“algemeen”).

Indirect Rendement (exitresultaat)
Na de periode van ca. 2 jaar waarin het fonds via haar 
groeistrategie de beoogde omvang van de vastgoedportefeuille 
heeft opgebouwd, zal de vastgoedportefeuille in beginsel 
voor een periode van 7-10 jaar worden geëxploiteerd. 
de periode van exploitatie wordt bij verkoop van de 
vastgoedportefeuille beëindigd. de vastgoedportefeuille 
kan in zijn geheel dan wel in delen worden verkocht. bij 
de berekening van de geprognosticeerde verkoopopbrengst 
wordt uitgegaan van verkoop van de gehele portefeuille 
in een keer na 12 jaar vanaf de eerste emissie. de verkoop 
van de portefeuille aan het einde van deze periode 
zal plaatsvinden tegen de waarde in verhuurde staat 
tegen alsdan marktconforme condities aan één of meer 
opvolgende beleggers. Van de gerealiseerde overwinst uit 
verkoop, komt 80% via de Winstdelende Lening ten goede 
aan de Participanten en 20% aan de Initiatiefnemer. onder 
‘overwinst’ zoals hiervoor bedoeld, wordt verstaan: de bij 
vervreemding van de vastgoedportefeuille gerealiseerde 
verkoopopbrengst vermeerderd met de vrij uitkeerbare 
reserves van de Vastgoed bV’s en verminderd met (a) de 
(oorspronkelijke) hoofdsom van de Winstdelende Lening 

(is kapitaalinleg Participanten), (b) het (oorspronkelijke) 
bedrag van de hypothecaire financiering zoals die door 
de Vastgoed bV’s en/of Vastgoed Kg’s is aangegaan en (c) 
kosten en belastingen die verband houden met de verkoop en 
overdracht van de vastgoedportefeuille. Met betrekking tot 
de Vastgoed Kg’s waarin de Vastgoed bV’s niet voor 100% 
maar voor 94,9% participeren (dat betreffen de winkels in 
bockhorn, freren, hannover, Lubmin en Passau) wordt voor 
de berekening van de overwinst vanzelfsprekend 94,9% van 
(i) de verkoopopbrengst, (ii) de (oorspronkelijke) hoofdsom 
van de hypothecaire financiering en (iii) de kosten en 
belastingen in aanmerking genomen.

Indien Vastgoed holding niet in staat is gebleken de 
volledige rente van 7% op jaarbasis gedurende de looptijd 
van de Winstdelende Lening aan het fonds te betalen, wordt 
de achterstallige rente in mindering gebracht op het deel 
van de overwinst waartoe de Initiatiefnemer is gerechtigd. 
de Participanten genieten derhalve een preferentie met 
betrekking tot de renteverplichtingen onder de Winstdelende 
Lening van 7% per jaar.

de verkoopkosten en de belastingen zullen in beginsel 
bestaan uit een marktconforme makelaarsprovisie en andere 
verkoopkosten van in totaal naar verwachting 1,5% van de 
gerealiseerde verkoopprijs en duitse vennootschapsbelasting 
(“Körperschaftssteuer” en “gewerbesteuer” voor zover 
van toepassing) op de verkoopwinst. de daadwerkelijke 
verkoopkosten en de belastingen zullen ten laste komen van 
het verkoopresultaat van de vastgoedportefeuille en daarmee 

optimistisch

15,51 (6,4%)

5.738.738 

89.012.697 

-47.970.000 

-1.335.190 

1.420.788 

-4.117.850 

-26.293.900 

10.716.543

8.573.354 

 3.199 

7,1%

0,0%

2,9%

10,0%

Berekening verkoopopbrengst

Kapitalisatiefactor (bar) v.o.n.

bruto huurinkomsten

Verkoopopbrengst

hypothecaire lening

Verkoopkosten (1,5%)

Liquiditeitsreserve

duitse belasting op verkoopwinst

terugbetaling kapitaalinleg Participanten

Cash flow resultaat uit verkoop

 aandeel participanten in cash flow resultaat uit verkoop 80% 

 Indirect Rendement per Participatie 

gemiddeld direct (dividend) rendement*

aanvulling tot 7% winstpreferentie*

gemiddeld Indirect (dividend) rendement*

Totaal Rendement*

Irr totaal rendement* defensief 7,3%

Irr totaal rendement* realistisch 8,1%

Irr totaal rendement* optimistisch 8,9%

bij de berekeningen is gebruik gemaakt van een reken model. 
hierdoor kunnen  afrondingsverschillen ontstaan (alle bedragen luiden in euro).
* op jaarbasis als % van de totale kapitaalinleg Participanten

defensief

  

13,51 (7,4%)

5.738.738 

77.535.222 

-47.970.000 

-1.163.028 

1.420.788 

-2.269.676

-26.293.900 

1.259.404 

1.007.643  

  376  

7,1%

0,0%

0,4%

7,5%

realistisch

14,51 (6,9%)

5.738.738 

83.273.959 

-47.970.000 

-1.249.109 

1.420.788 

-3.163.260 

-26.293.900 

6.018.477 

4.814.781 

 1.797 

7,1%

0,0%

1,7%

8,8%

eXIt-resuLtaat
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ten laste komen van het resultaat van het fonds.
schematisch kan het exit-resultaat als volgt worden 
weergegeven:

Verkoopopbrengst

-/- hypothecaire lening

-/- duitse belasting op verkoopwinst

-/- verkoopkosten

-/-  hoofdsom Winstdelende Lening (kapitaalinleg Participanten)

-/- winstdeling Initiatiefnemer

+/+ vrije reserves Vastgoed holding

saldo: cashflow resultaat uit verkoop

bij verkoop van vastgoed aan een met de beheerder direct 
of indirect gelieerde partij zal het desbetreffende vastgoed 
worden getaxeerd door een onafhankelijke taxateur.

teneinde de belangen van de Participanten en de 
Initiatiefnemer bij de verkoop van de vastgoedportefeuille 
parallel te laten lopen, komt een percentage van 20% van de 
overwinst ten goede aan de Initiatiefnemer.

In het hiervoor getoonde realistische scenario komt het 
totale enkelvoudige rendement van het fonds neer op 8,8% 
gemiddeld per jaar. In het defensieve scenario op 7,5% 
gemiddeld per jaar en in het optimistische scenario op 
10,0% gemiddeld per jaar.

aLterNatIeVe reNdeMeNtssceNarIo’s

bovenstaande rendementsprognoses zijn gebaseerd op 
veronderstellingen, zoals hiervoor toegelicht. de beheerder 
noch zijn bestuurders hebben invloed op factoren die 
bepalen of de veronderstellingen ook feitelijk zullen worden 
gerealiseerd (zoals bijvoorbeeld de inflatie die wordt 
bepaald door algemene economische ontwikkelingen). 
aangezien de werkelijkheid kan afwijken van deze 
veronderstellingen, volgt hierna een aantal alternatieve 
rendementsscenario’s waarbij belangrijke variabelen (rente 
en huurverhoging) variëren. alternatieve exit-scenario’s 
(realistisch, defensief respectievelijk optimistisch) zijn 
reeds in het voorgaande vermeld. Vanzelfsprekend geldt 
dat de alternatieve rendementsscenario’s eveneens zijn 
gebaseerd op veronderstellingen waarop de beheerder 
noch zijn bestuurders invloed hebben en dat het onzeker 
is dat de alternatieve rendementsscenario’s zich, al dan niet 
in combinatie met andere (alternatieve) scenario’s, zullen 

voordoen.
Hypotheekrente
Na afloop van de 7 jaar rentefixatie - te rekenen vanaf de eerste 
respectievelijke de tweede emissie - zal de hypothecaire 
rente worden vastgesteld op basis van de dan geldende 
kapitaalmarktrente. afhankelijk van de rente-ontwikkelingen 
kan gekozen worden voor een kortere rentefixatieperiode 
of voor een variabele rente. Indien na afloop van 7 jaar het 
marktrenteniveau afwijkt van de gehanteerde rekenrente (na 
7 jaar), kan het effect op het rendement als volgt worden 
samengevat: 

Afwijking nietgefixeerde rente Gemiddeld totaalrendement  
op jaarbasis 

-/- 2% 9,9% 
-/- 1% 9,3% 
Prospectus = 5,29% 8,8% 
+/+ 1% 8,2% 
+/+ 2% 7,6% 

Huurprijsstijging (indexatie)
Indien over de gehele rendementsperiode de huurprijs 
gemiddeld meer of minder stijgt dan aangenomen:

Huurprijsstijging 
per jaar 

Inflatie Gemiddeld 
totaalrendement 
op jaarbasis 

2,0% 3,5% 10,1% 
Prospectus = 1,4% 2,75% 8,8% 
0,9% 2,0% 7,5% 
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aan: de directie van holland Immo group b.V.

Onderzoeksrapport

Opdracht
Wij hebben de in de Vastgoedbrochure van dit Prospectus 
opgenomen prognose van holland Immo group XVII/
german retail fund NV te eindhoven over de periode 16 juli 
2008 tot en met 15 juli 2020 onderzocht. de prognose, met 
inbegrip van de veronderstellingen waarop deze is gebaseerd, 
is opgesteld onder verantwoordelijkheid van holland Immo 
group bV in haar hoedanigheid van initiatiefnemer van 
holland Immo group XVII/german retail fund NV. het 
is onze verantwoordelijkheid een onderzoeksrapport inzake 
de prognose te verstrekken.

Werkzaamheden
onze werkzaamheden bestonden, in overeenstemming 
met cos 3400 ‘’onderzoek van toekomstgerichte 
financiële informatie’’ in hoofdzaak uit het inwinnen van 
inlichtingen bij functionarissen van de initiatiefnemer, 
holland Immo group bV, het uitvoeren van cijferanalyses 
met betrekking tot de financiële gegevens en het vaststellen 
dat de veronderstellingen op de juiste wijze zijn verwerkt. 
ons onderzoek betreffende de gegevens waarop de 
veronderstellingen zijn gebaseerd, kan als gevolg van de 
aard van dit onderzoek, slechts resulteren in het geven 
van een conclusie die een beperkte mate van zekerheid 
geeft. ons onderzoek betreffende de opstelling en de 
toelichting van de prognose in overeenstemming met in 
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving resulteert in een oordeel dat een redelijke 
mate van zekerheid geeft.

Oordeel
op grond van ons onderzoek van de gegevens waarop de 
veronderstellingen zijn gebaseerd is ons niets gebleken 
op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat 
de veronderstellingen geen redelijke basis vormen voor 
de prognose. Voorts zijn wij van mening dat de prognose 
op een juiste wijze op basis van de veronderstellingen is 
opgesteld en is toegelicht, in overeenstemming met in 
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving. 

Overige aspecten
1. realiseerbaarheid toekomstige uitkomsten
de werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk afwijken van 
de prognose, aangezien de veronderstelde gebeurtenissen 
zich veelal niet op gelijke wijze zullen voordoen als hier is 
aangenomen en de afwijkingen van materieel belang kunnen 
zijn.

eindhoven, 21 januari 2009
KPMg accouNtaNts N.V.
r.P.a.M. engelen ra

6. oNderZoeKsraPPort accouNtaNt
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bij de eerste emissie bedroeg de uitgifteprijs van een 
Participatie € 10.000,- per stuk (exclusief 3% emissiekosten). 
bij vervolgemissies, waaronder de onderhavige tweede 
emissie, wordt de uitgifteprijs gebaseerd op de zichtbare 
intrinsieke waarde van het fonds. de systematiek voor 
de bepaling van de uitgifte- en inkoopprijs is in zijn 
algemeenheid toegelicht in hoofdstuk 6 van het Prospectus 
(zie paragraaf, “Intrinsieke Waarde, uitgifte- en Inkoopprijs 
Participaties”). onderstaand wordt ingegaan op de concrete 
uitwerking van de uitgifteprijs voor de tweede emissie.

gelet op de turbulente marktomstandigheden zoals 
beschreven in hoofdstuk 2 van de Vastgoedbrochure 
heeft de beheerder ten behoeve van de bepaling van de 
zichtbare intrinsieke waarde van het fonds de bestaande 
vastgoedportefeuille (van de eerste emissie) per 1 oktober 
2008 tussentijds door de externe taxateur (dtZ Zadelhoff) 
laten herwaarderen op basis van een cijfermatige actualisering 
(“desktoptaxatie”) van de bij de vorige taxatie gehanteerde 
(dcf) rekenmodellen (“update”). 

op deze waardebepaling heeft de beheerder terzake het 
vaststellen van de uitgifteprijs de volgende correcties 
toegepast:
1. in zijn algemeenheid wordt de waarde van 
beleggingsvastgoed voor een belangrijk deel bepaald door 
de door banken aangeboden rentecondities. de rente-
tarieven zijn sinds het derde en vierde kwartaal van 2008 
aanmerkelijk gestegen ten opzichte van het eerste en 
tweede kwartaal van 2008. deze stijging is veroorzaakt door 
de stijging van zowel de (lange) kapitaalmarktrente als de 
door banken doorberekende marges en risico-opslagen. 
aangezien de per 1 oktober 2008 geherwaardeerde 
vastgoedportefeuille is gefinancierd tegen aanmerkelijk 
gunstigere rentecondities (inclusief renteswap) dan de 
rentecondities zoals die golden per 1 oktober 2008 is het 
contant gemaakte renteverschil meegenomen als positieve 
correctie op de door de externe taxateur afgegeven waarde 
van de bestaande vastgoedportefeuille per 1 oktober 2008;
2. de taxatiewaarde per 1 oktober 2008 van de 
nieuw te verwerven vastgoedportefeuille ligt ruim boven 
de overeengekomen koopprijs (zie hoofdstuk 3 van 
de Vastgoedbrochure). dit positieve verschil komt na 
verwerving van de tweede portefeuille ten goede aan het 
fonds en is om die reden meegenomen als positieve correctie 
op de door de externe taxateur afgegeven waarde van de 
bestaande vastgoedportefeuille per 1 oktober 2008;

daarnaast wordt voor het vaststellen van de uitgifteprijs van 
de Participaties nog een correctie toegepast die verband 
houdt met het lopende kwartaaldividend vanaf 1 april 2009 
tot 24 april 2009 (de beoogde datum van toetreding). de 
toelichting op deze correctie is als volgt:
3. vanaf de eerste dag van elk kalenderkwartaal 
begint een nieuwe kwartaaldividendperiode. als gevolg 
van de toetreding tot het fonds in het kader van de tweede 
emissie op 24 april 2009 zullen de nieuw toegetreden 

Participanten (mede)gerechtigd zijn tot het over het gehele 
lopende kwartaal nog uit te keren dividend. dit geldt ook 
over de periode vanaf 1 april tot 24 april 2009 (datum van 
toetreding), waarin de nieuwe Participanten nog niet zijn 
toegetreden tot het fonds. dit wordt veroorzaakt doordat 
elke dividenduitkering gelijkelijk op alle op het moment van 
dividenduitkering uitgegeven Participaties moet worden 
uitgekeerd, ongeacht de datum van uitgifte van nieuwe 
Participaties in de loop van een dividendperiode. Zonder 
correctie van dit effect zouden de nieuwe Participanten 
hierdoor, gelet op de datum van toetreding, in feite een 
te hoog rendement ontvangen, terwijl de bestaande 
Participanten (uit de eerste emissie) worden benadeeld door 
deze methodiek van dividenduitkering (dit effect wordt ook 
wel “verwatering” genoemd). teneinde dit nadeel voor de 
zittende Participanten te corrigeren, storten de nieuw toe 
te treden Participanten in het kader van de tweede emissie 
een extra bedrag op hun Participatie(s). dat bedrag is gelijk 
aan het over de periode vanaf 1 april 2009 tot aan datum 
van toetreding door de nieuwe Participanten te ontvangen 
dividend en wordt ook wel “meegekocht dividend” genoemd. 
dit meegekochte dividend wordt derhalve in het kader 
van het, over het tweede kwartaal van 2009 uit te keren 
dividend in juli 2009, naar verwachting door de nieuwe 
Participanten terugontvangen en kan in feite gezien worden 
als terugbetaling van gestort kapitaal.
 
cijfermatig kan bovenstaande systematiek als volgt worden 
weergegeven:

7. uItgIftePrIJs PartIcIPatIes 2e eMIssIe

Uitgangspunten:
intrinsieke waarde excl. afschrijving aankoop en fondskosten  14.750.000 
aantal Participaties 1e emissie  1.475 
uitgifteprijs 1e emissie  10.000 
benodigde funding 2e emissie  11.543.900 

Berekening intrinsieke waarde (IW) per Participatie:
herwaardering eerste portefeuille per 1-10-2008  -3.068.608
contante waarde rentevoordeel tegen 7% per 1-10-2008 (ad 1)  1.482.748 
hogere taxatiewaarde tweede portefeuille per 1-10-2008 (ad 2)  1.130.519 
afschrijving aankoop- en fondskosten 1e emissie  -169.090
per saldo correctie IW ten behoeve van de uitgifteprijs  -624.430

correctie IW per bestaande Participatie (1e emissie)  -420*
bij: uitgifteprijs 1e emissie  10.000 
IW = uitgifteprijs per Participatie per 142009  
(excl. 3% emissiekosten)

 9.580 

aantal uit te geven Participaties 2e emissie  1.205 

Berekening uitgifteprijs 2e emissie per 2442009:
aandeel 2e emissie in lopend dividend van 1 tot 24-4-2009 (ad 3)  54.000 

aandeel per nieuw uit te geven Participatie = "meegekocht 
dividend"

 45 **

bij: IW per Participatie per 1-4-2009  9.580 
Uitgifteprijs per 2442009 (inclusief meegekocht dividend)  9.625 
* afgerond op tientallen

** afgerond op hele euro’s

alle bedragen luiden in euro
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In het Prospectus van holland Immo group XVII/german 
retail fund NV treft u uitgebreide informatie aan. 

u kunt het Prospectus opvragen bij 
holland Immo group beheer bV,
Postbus 8734,
5605 Ls eindhoven, 
tel.: 040 235 26 35 
of op www.hollandimmogroup.nl.

Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over 
het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees hem voordat u het 
product koopt.

8. Meer INforMatIe


