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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 (A-B)

-/- 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


