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1. Samenvatting
Deze samenvatting moet worden gelezen
als een inleiding op het Prospectus d.d.
25 november 2011. U dient uw beslissing
om te investeren te baseren op de
bestudering van het gehele Prospectus.
Elke Belegger is zelf verantwoordelijk voor
zijn besluit om in Westplan
Seniorenwoningen Fonds NV (verder ook te
noemen: het “Fonds”) te investeren.
Westplan Investors NV heeft bij haar
particuliere relaties een toenemende
belangstelling geconstateerd voor het
beleggen in Nederlands vastgoed.
Tegelijkertijd heeft Westplan in de
Verenigde Staten een trend waargenomen
waarbij de vraag naar seniorenhuisvesting
steeds groter wordt. De verwachting is dat
deze vraag ook in Nederland zal toenemen
daar het huidige aanbod niet aansluit bij
deze toenemende vraag. Westplan heeft
reeds 15 jaar ervaring met Amerikaanse
huurwoningen die een stabiele kasstroom
genereren en solide rendementen voor
investeerders opleveren. Dit was voor
Westplan Investors de reden om zich naast
de reeds succesvolle activiteiten in de
Verenigde Staten te gaan richten op
beleggingen in verhuurd zorgvastgoed en
seniorenwoningen in Nederland. Hiertoe is
op 3 februari 2011 de Initiatiefnemer,
Westplan Investors Vastgoed Nederland BV,
opgericht. Deze vennootschap houdt zich
bezig met het initiëren en beheren van
Nederlandse vastgoedfondsen die beleggen
in Nederlandse zorg- en/of seniorenhuis
vesting. Westplan Seniorenwoningen Fonds
NV is het eerste fonds dat door de
Initiatiefnemer wordt aangeboden. Westplan
Investors Participaties BV zal de directie en
het beheer over het Fonds voeren.

Het doel van Westplan Seniorenwoningen
Fonds NV is het voor gemeenschappelijke
rekening beleggen van vermogen, teneinde
voor de Beleggers een optimaal Totaal
rendement te behalen.

meer door het tijdstip van het doen van
aangifte.
*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het
verleden behaalde rendementen bieden geen garantie
voor de toekomst.

Dit vermogen zal worden aangewend voor
de financiering van de verwerving van in
totaal 60 seniorenappartementen, één
appartementsrecht dat recht geeft op het
gebruik van algemene en dienstruimten en
45 parkeerplaatsen gelegen in en
respectievelijk behorende bij serviceflat
“Residentie Terneuzen” gelegen aan de
Stuvesande 80 te Terneuzen (verder ook te
noemen: de “Vastgoedportefeuille”).
Hiertoe zijn 5.455 Certificaten van
aandelen in het Fonds (verder ook te
noemen “Certificaten”) en 1
prioriteitsaandeel aan Westplan Investors
Vastgoed Nederland BV uitgegeven. De
Certificaten worden geplaatst voor een prijs
van € 733,33 per Certificaat van € 10
nominaal.
Potentiële Beleggers wordt hiermee een
aantrekkelijke investeringsmogelijkheid
geboden in huurwoningen met een
geprognosticeerd rendement van 10,7%*
(IRR-methode) na kosten en vergoedingen
en voor belastingen. Eventuele
dividendbelasting kan verrekend worden
met de inkomsten- of
vennootschapsbelasting, echter hierdoor
ontstaat een timing verschil tussen het
uitkeren van dit deel van de cashflow en
het daadwerkelijk binnenkrijgen van dit
deel van het rendement. Met dit timing
verschil is geen rekening gehouden in de
rendementsberekening aangezien dit per
individueel geval kan verschillen onder

Het directe rendement (rendement uit
operationeel inkomen) wordt halfjaarlijks
uitgekeerd, voor het eerst in juni 2012.
Deelname in het Fonds geschiedt met ten
minste 70 Certificaten en het bedrag van
deelname bedraagt daarmee tenminste
€ 51.333,10 (prijs van 70 Certificaten). De
inschrijving start op 25 november 2011 en
sluit, behoudens eventuele verkorting of
verlenging van de inschrijvingsperiode, op
9 december 2011. De laatste datum van
een eventuele verlenging van de
inschrijvingsperiode zal 31 december 2011
zijn. Storting op de Certificaten dient
uiterlijk 10 december 2011 te geschieden.
De plaatsing van de Certificaten zal
geschieden op of rond 15 december 2011.
Direct nadat de plaatsing van de
Certificaten heeft plaatsgevonden, zal
Residentie Stuvesande Terneuzen BV de
Vastgoedportefeuille van Stichting
Residentie Terneuzen verwerven. Deze
stichting is meer dan drie jaar eigenaar van
de Vastgoedportefeuille. De totale
Fondsinvestering, inclusief geactiveerde en
te activeren kosten, bedraagt circa
€ 7.280.000. Daarnaast beschikt het Fonds
over circa € 720.000 aan liquiditeiten. De
financieringsstructuur van het Fonds
bestaat, na verwerving van de
Vastgoedportefeuille, uit de gestorte
bedragen ter verkrijging van de

5

WESTPLAN INVESTORS VASTGOED NEDERLAND

certificaten, het prioriteitsaandeel en
(hypothecaire) financieringen.
De Vastgoedportefeuille zal door het Fonds
worden aangekocht indien tenminste 4.500
Certificaten (corresponderend met een
bedrag van circa e 3.300.000) door de
Initiatiefnemer zijn geplaatst.
Het Fonds gaat ten behoeve van zijn
deelneming(en) een
samenwerkingsovereenkomst aan met
Stichting Dienstverlening Serviceflats, een
non-profit organisatie die inmiddels meer
dan 100 serviceflats in Nederland
exploiteert en gespecialiseerd is in het
volledig revitaliseren van serviceflats
inclusief het terugdringen van exploitatieen servicekosten in serviceflats. Met deze
partner is het Fonds voornemens een
gespreide vastgoedportefeuille op te
bouwen, bestaande uit verhuurd
zorgvastgoed en seniorenhuurwoningen die
voldoen aan de huidige markteisen
teneinde de investeerders een solide
rendement te bieden. De verwachting is dat
door middel van meer emissies het Fonds
de komende twee tot drie jaar kan groeien
naar meer dan 15 investeringen.
Doordat de directie van het Fonds
voornemens is de Vastgoedportefeuille
verder uit te breiden en door het eventueel
verwerven van andere vastgoedprojecten, is
er geen sprake van een vooraf bepaalde
Beleggingshorizon. Toekomstige verwerving
van vastgoed zal worden gefinancierd door
uitgifte van Certificaten en/of het
aantrekken van (hypothecaire)
financieringen. Bij de berekening van de
rendementsprognose voor de verwerving

van de appartementsrechten van Residentie
Terneuzen is rekening gehouden met een
theoretische Beleggingshorizon van circa
zeven jaar. De Certificaten zijn beperkt
verhandelbaar en kennen beperkingen met
betrekking tot de overdraagbaarheid aan
derden en de inkoop ervan door het Fonds.
Iedere houder van Certificaten kan, indien
gebruik gemaakt kan worden van de
beperkte verhandelbaarheid, een voor hem
of haar passende Beleggingshorizon
nastreven.
Het Fonds zal de status van fiscale
beleggingsinstelling in de zin van de Wet
op de vennootschapsbelasting 1969
(FBI-status) verkrijgen. Dit heeft tot gevolg
dat het Fonds is onderworpen aan een
tarief vennootschapsbelasting van 0%. De
belastingheffing over de Certificaten dan
wel het resultaat uit de Certificaten vindt
plaats op het niveau van de
Certificaathouders. Eén van de voorwaarden
is dat het Fonds alle winsten van een
boekjaar binnen acht maanden na
verstrijken van het boekjaar als dividend
uitkeert. De op deze uitkeringen
ingehouden dividendbelasting (15%) zal
vervolgens kunnen worden verrekend met
de door de Certificaathouder verschuldigde
inkomsten- of vennootschapsbelasting.
De Nederlandse particuliere
Certificaathouder wordt in beginsel belast
over de waarde van zijn Certificaten
overeenkomstig de zogenaamde ‘forfaitaire
rendementsheffing” (box 3). Over het Box
3 vermogen wordt effectief 1,2%
inkomstenbelasting geheven.

Ingehouden dividendbelasting kan met de
verschuldigde inkomstenbelasting worden
verrekend of worden teruggevraagd van de
Nederlandse fiscus.
Nederlandse vennootschappen die
Certificaten houden, zijn in beginsel aan
Nederlandse vennootschapsbelasting
onderworpen. Op grond hiervan is hun
netto winst belast en zijn verliezen
aftrekbaar. De door de vennootschappen
ontvangen dividenden vormen onderdeel
van de netto winst van deze
vennootschappen. Ingehouden
dividendbelasting kan met de verschuldigde
vennootschapsbelasting worden verrekend
of worden teruggevraagd van de
Nederlandse fiscus.
Op dit Prospectus is het Nederlands recht
van toepassing. Tot het moment van
plaatsing van de 5.455 Certificaten in het
Fonds kunnen (potentiële) houders van
Certificaten (verder ook te noemen:
“Certificaathouders”) generlei recht aan dit
Prospectus ontlenen.
De informatie opgenomen in dit Prospectus
is de informatie verstrekt tot 25 november
2011. Het Prospectus is, behoudens
verlenging van de inschrijvingsperiode,
geldig tot de datum van sluiting van de
inschrijving op de Certificaten.

1.1 Doelstelling en beleid
Het doel van Westplan Seniorenwoningen
Fonds NV is het voor gemeenschappelijke
rekening beleggen van vermogen, teneinde
voor de Beleggers een optimaal Totaal
rendement te behalen. Er zal door het
Fonds voornamelijk in Nederlands verhuurd

6

WESTPLAN SENIORENWONINGEN FONDS NV

zorgvastgoed en seniorenhuisvesting
worden belegd. Gestreefd wordt naar een
gespreide vastgoedportefeuille met
verschillende complexen met
seniorenwoningen.

behorende tot Residentie Terneuzen. Het
bedrag dat bestemd is voor uitbreiding van
de Vastgoedportefeuille zal door de directie
van het Fonds rentedragend worden
uitgezet.

De Initiatiefnemer streeft ernaar 5.455
Certificaten te plaatsen. Dit komt neer op
een bedrag van circa € 4.000.000. Een
bedrag groot circa € 3.038.500, verkregen
uit deze plaatsing van de Certificaten,
zullen door Residentie Stuvesande
Terneuzen BV, een 100% deelneming van
het Fonds, worden aangewend voor de
verwerving van in totaal 60
seniorenappartementen, één
appartementsrecht dat recht geeft op het
gebruik van algemene en dienstruimten en
45 parkeerplaatsen gelegen in en
respectievelijk behorende bij de in 2010
gerenoveerde serviceflat “Residentie
Terneuzen” gelegen aan de Stuvesande 80
te Terneuzen. Van de Vastgoedportefeuille
zijn thans zes appartementen niet
verhuurd, de Initiatiefnemer verwacht dat
dit aantal op korte termijn wordt
gereduceerd naar de reguliere
frictieleegstand van vier appartementen.
Door de aankoop van deze
appartementsrechten heeft het Fonds voor
besluitvorming een meerderheid in de
Vereniging van Eigenaren Stuvesande.

In het Cashflowoverzicht van het Fonds
(Deel 4 van dit Prospectus) is rekening
gehouden met de aankoop van tien
appartementen in het eerste jaar na
aankoop en drie appartementen in de
volgende jaren, op basis van een
aanvangsrendement van 8,75% k.k..
Deze uitbreiding levert in de berekeningen
een positieve bijdrage aan het
geprognosticeerde rendement en zal uit
eigen middelen van het Fonds en/of door
verhoging van de hypothecaire financiering
en/of door uitgifte van Certificaten worden
gefinancierd. Het verschil in
aanvangsrendement van de bij te kopen
appartementen ten opzichte van de eerste
60 appartementen is gebaseerd op
ervaringen van SDS bij het beheer van
serviceflats. Dit wordt veroorzaakt doordat
een portefeuille van appartementen door
de markt hoger gewaardeerd wordt dan een
individueel appartement.

Na aankoop van de Vastgoedportefeuille en
betaling van de kosten genoemd in de
Fondsinvestering (Deel 3.10 van dit
Prospectus) resteert er in het Fonds een
liquiditeitsreserve van circa € 720.000. Van
dit bedrag dient circa € 700.000 voor
uitbreiding van de Vastgoedportefeuille
door aankoop van appartementen

Indien alle 5.455 certificaten worden
geplaatst en er door het Fonds geen
vervolgaankopen tegen een BAR van 8,75%
of hoger kunnen worden aangekocht, dan
heeft dit een negatieve invloed op het
geprognosticeerde resultaat. In het geval er
in het geheel geen vervolg aankopen
mogelijk zijn, hetgeen op basis van de
jarenlange ervaring van SDS
onwaarschijnlijk is, dan zal het Totaal
rendement lager uitkomen dan de 7,4% IRR
(conform het scenario opgenomen in

paragraaf 4.2). Uiteraard als er meer
aankopen mogelijk zijn of zich sneller
voordoen, tegen het verwachte
aanvangsrendement van 8,75% of hoger,
dan zal dit een positieve invloed op het
Totaal rendement hebben.
De Initiatiefnemer, Westplan Investors
Vastgoed Nederland BV (verder ook te
noemen de “Initiatiefnemer”), behoudt
zich het recht voor om het aantal uit te
geven Certificaten uit te breiden of te
verlagen en daarmee het Fondsvermogen te
vergroten of te verkleinen.

1.2 Initiatiefnemer
De Initiatiefnemer is Westplan Investors
Vastgoed Nederland BV.
De directie van het Fonds wordt door
Westplan Investors Participaties BV gevoerd
doch de (dagelijkse) werkzaamheden, zoals
het fonds- en vastgoedbeheer, worden door
de Initiatiefnemer uitgevoerd.
Westplan Investors Vastgoed Nederland BV
is een besloten vennootschap naar
Nederlands recht, statutair en feitelijk
gevestigd te Lisse aan de Haven 3-b.
De vennootschap is op 3 februari 2011
opgericht en de doorlopende tekst van de
actuele statuten ligt ter inzage bij de
Initiatiefnemer.
De directie wordt gevoerd door de heren
P.J.H. van Harderwijk en E.N. Swaak (via
Westplan Investors NV) en de heer P.A.J.
Toonen (via Apollo Investments BV).

1.3 Toezicht
Westplan Investors Participaties BV, een
dochtervennootschap van Westplan
Investors NV, zal de Beleggers bij het Fonds
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aanbrengen. De Autoriteit Financiële
Markten (verder ook te noemen: de “AFM”)
heeft in het kader van de Wet op het
financieel toezicht (verder ook te noemen:
de “Wft”) op 23 december 2005 aan
Westplan Investors Participaties BV een
vergunning verleend voor het in of vanuit
Nederland aanbieden en/of verrichten van
effectendiensten als bedoeld in artikel 1,
onder h2 Nadere Regeling gedragstoezicht
effectenverkeer 2002. Westplan Investors
Participaties BV is geregistreerd bij de AFM
en staat onder toezicht van de AFM en De
Nederlandsche Bank NV (verder ook te
noemen: de “DNB”).
Het Fonds is een beleggingsinstelling in de
zin van de Wft. Omdat iedere Belegger voor
tenminste € 50.000 deelneemt in het
Fonds zijn de vrijstellingsregelingen van de
Wft op het Fonds en op de uitgifte van
Certificaten van toepassing. Hierdoor
worden door de wet en de regels geen eisen
gesteld aan de vorm en inhoud van dit
Prospectus. Deze vrijstellingsregeling zal op
1 januari 2012 wijzigen.
Op 1 januari 2012 gaat de vrijstellingsgrens
voor de vergunningsplicht van beleggings
objecten en van deelnemingsrechten in
beleggingsinstellingen van € 50.000 naar
€ 100.000. Als aanbieders van deze
beleggingsproducten na 31 december 2011
nog dergelijke producten aanbieden,
beheren of uitvoeren, moeten zij een
vergunning hebben.
Voor fondsen die voor 1 januari 2012
worden aangeboden geldt een overgangs
regeling voor de vergunningsplicht. Om te
voldoen aan de wettelijke vereisten heeft

Westplan Investors Participaties BV
aanvang gemaakt met het aanvragen van
een vergunning om als Beheerder te
opereren.
De aan de Initiatiefnemer gelieerde
vennootschap Westplan Investors NV is
aangesloten bij Stichting Transparantie
Vastgoedfondsen (verder ook te noemen de
“STV”). Dit Prospectus is door STV getoetst.
De uitkomst van die toetsing kunt u lezen
in Bijlage A van dit Prospectus of in het
register van STV
(www.stichtingtransparantievastgoedfondsen.nl).

1.4 Beperkt aanbod
Dit Prospectus houdt geen aanbod in van
Certificaten aan het publiek of een
uitnodiging tot het doen van een aanbod
aan het publiek tot koop van Certificaten
aan een persoon in landen waar dit volgens
de daar geldende wetgeving niet geoorloofd
is. Het is verboden om dit Prospectus aan
personen buiten Nederland, waaronder ook
de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk, Canada en Japan, ter
beschikking te stellen.

1.5 Risicofactoren en
belangrijke mededelingen
Nadrukkelijk wordt vermeld dat aan het
investeren in Westplan Seniorenwoningen
Fonds NV financiële risico’s verbonden zijn.
Deze risico’s worden omschreven in
hoofdstuk 2 van dit Prospectus.
De waarde van uw belegging kan
fluctueren. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst. Niets in dit Prospectus mag
worden geïnterpreteerd als een garantie

voor rendement. Indien een vordering met
betrekking tot de informatie in het
Prospectus bij een rechterlijke instantie
aanhangig wordt gemaakt, draagt de eiser
in de procedure eventueel volgens de
nationale wetgeving van de lidstaten de
kosten voor de vertaling van het
Prospectus voordat de vordering wordt
ingesteld. Degenen die de samenvatting
hebben opgesteld kunnen uitsluitend
aansprakelijk worden gesteld, indien de
samenvatting gelezen in samenhang met
de andere delen van het Prospectus
misleidend, onjuist of inconsistent is.
Het Prospectus zal verschijnen op
25 november 2011. Vanaf deze datum kan
het schriftelijk of telefonisch bij het Fonds
worden aangevraagd. Het Prospectus kan
ook worden gedownload vanaf de website
www.westplan.nl. Het is mogelijk dat de in
dit Prospectus vermelde informatie
gedateerd raakt na het verschijnen ervan.
Westplan Investors Vastgoed Nederland BV
Lisse, 25 november 2011
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2. Risicofactoren
2.1 Algemeen
Nadrukkelijk wordt vermeld dat aan het
investeren in Westplan Seniorenwoningen
Fonds NV financiële risico’s verbonden zijn.
Potentiële Certificaathouders wordt dan
ook nadrukkelijk geadviseerd om dit
Prospectus zorgvuldig te bestuderen en
onafhankelijk advies in te winnen bij zijn/
haar investeringsadviseur, bank, juridisch
of fiscaal adviseur, accountant of andere
derden om tot een goed oordeel te komen
omtrent de aan de participaties verbonden
risico’s en gevolgen van participeren in het
Fonds. Elke Belegger is zelf
verantwoordelijk voor zijn besluit om in
het Fonds te investeren en dient zelf een
oordeel te vormen omtrent de daaraan
verbonden risico’s in het licht van zijn
persoonlijke omstandigheden.
Om te kunnen deelnemen in het Fonds
moeten Beleggers een inschrijfformulier
ondertekenen. Door ondertekening daarvan
verklaren zij onder meer dat zij het
Prospectus nauwkeurig hebben bestudeerd,
dat zij over voldoende kennis en expertise
beschikken om de risico’s die zijn
verbonden aan de investering in het Fonds
in te schatten en dat hun vermogen
toereikend is om een eventueel verlies te
kunnen dragen. In het uiterste geval kan
een Certificaathouder zijn gehele inleg
verliezen als in geen enkel jaar een
uitkering aan de Certificaathouders wordt
gedaan en het bijeengebrachte kapitaal
wordt gereduceerd tot nul. Potentiële
Certificaathouders dienen daarom te
bepalen of zij dit economische risico voor
een onbepaalde periode kunnen en willen
dragen en of zij geen behoefte zullen
hebben aan de verhandelbaarheid van hun

participatie(s) gedurende de looptijd van
de investering indien verhandelbaarheid
niet mogelijk blijkt te zijn, ook als deze
looptijd onbepaald is.
Verder is Westplan Investors Participaties
BV op grond van de aan haar verleende
vergunning verplicht een
cliëntenovereenkomst met haar cliënten af
te sluiten en zich, door middel van een
cliëntenprofiel, op de hoogte te stellen van
de financiële positie, de beleggingservaring
en de beleggingsdoelstellingen van haar
cliënten. Vanzelfsprekend wordt de door u
verstrekte informatie vertrouwelijk
behandeld.

2.2 Beperkte
overdraagbaarheid
De Certificaten zijn beperkt verhandelbaar
en kennen beperkingen met betrekking tot
de overdraagbaarheid aan derden en de
inkoop ervan door het Fonds. De looptijd
van de investering is voor onbepaalde tijd.
Een voordeel van het houden van
Certificaten in plaats van aandelen is dat
de overdracht van Certificaten bij
onderhandse akte kan geschieden zonder
tussenkomst van een notaris. Hierdoor zijn
de kosten van overdracht beperkt en wordt
de verhandelbaarheid enigszins vergroot.

2.3 Risicofactoren
Westplan Investors Vastgoed Nederland BV
is van mening dat de hieronder
vermelde factoren de meest significante
risico’s vormen die verbonden zijn aan een
investering in het Fonds. Deze risico’s
kunnen elkaar versterken. De risico’s zijn
in algemene aard gelegen in de

waardeveranderingen van het
desbetreffende vastgoed als gevolg van
wijzigingen in vraag- en
aanbodverhoudingen, algemene
economische ontwikkelingen, rentestand
en inflatie. Het is echter niet uit te sluiten
dat andere, niet beschreven risico’s, zich op
enig moment voordoen die van invloed zijn
op de waarde van de Certificaten. Westplan
Investors Vastgoed Nederland BV garandeert
dan ook niet dat de opgenomen
risicofactoren een uitputtend overzicht
vormen van de potentiële risico’s
verbonden aan het participeren in het
Fonds.
Indien zich onverhoopt een calamiteit
voordoet, dan zou dit van invloed kunnen
zijn op de waarde van de Certificaten en/of
op het geprognosticeerde rendement. Als
gevolg hiervan kunnen de
dividenduitkeringen aan de Beleggers niet
c.q. gedeeltelijk plaatsvinden en kan het
zijn dat Beleggers -mede door de eventuele
waardedaling van de Certificaten- minder
terugkrijgen dan dat zij hebben ingelegd.
1. Vastgoed- en milieurisico
Aan de verwerving en exploitatie van
vastgoed zijn risico’s verbonden, enkele
voorbeelden hiervan zijn:
bodemverontreiniging, verborgen gebreken,
wijziging van een bestemmingsplan en
asbest. Ten aanzien van de milieukundige
aspecten zoals bodemverontreiniging,
asbest en ondergrondse opslagtanks en
voor de staat van onderhoud van het object
zijn in het koopcontract d.d. 17 september
2011 de gebruikelijke bedingen
opgenomen.
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2. Verhuur- en exploitatierisico
Het rendement van het Fonds wordt mede
bepaald door de hoogte van gerealiseerde
huuropbrengsten en de bezettingsgraad van
de Vastgoedportefeuille. Het kan zijn dat
de marktomstandigheden zich wijzigen
gedurende de looptijd van de investering of
dat de kredietwaardigheid van de huurders
verandert. Dit kan van invloed zijn op het
resultaat. Ook kunnen huurders besluiten
hun contract op te zeggen als huurders
bijvoorbeeld in betalingsproblemen komen
of zich elders willen huisvesten.
De exploitatieresultaten zijn gebaseerd op
volledige ontvangst van de huurinkomsten
rekening houdend met een bepaalde
frictieleegstand. Indien door een
verslechterde economie huurdaling
optreedt, heeft dit dus gevolgen voor het
exploitatieresultaat en de verkoopwaarde
van de Vastgoedportefeuille.
Bij de rendementsprognose is voor de
huurinkomsten rekening gehouden met een
jaarlijkse stijging van 2,5%, enerzijds door
indexatie en anderzijds door
huuraanpassingen. Voor de kosten is
uitgegaan van inschattingen van zowel de
hoogte van de kosten als een stijging
daarvan, overeenkomstig een geschat
inflatiecijfer (2,5%) voor de komende
jaren. Hoewel de inschattingen zo
realistisch mogelijk zijn gemaakt, kunnen
er afwijkingen in het Cashflowoverzicht
tijdens de looptijd van het Fonds optreden.
Met betrekking tot het toekomstig
onderhoud heeft de Initiatiefnemer een
meer jaren onderhoudsbegroting opgesteld
die ter inzage ligt ten kantore van het

Fonds. De resultaten hiervan zijn verwerkt
in Deel 4 van dit Prospectus.
3. Leegstandsrisico
Een risico verbonden aan het beleggen in
vastgoed, is het leegstandsrisico. Leegstand
ontstaat als een huurovereenkomst niet
verlengd wordt of tussentijds wordt
opgezegd terwijl voor het betreffende
appartement niet direct een nieuwe
huurder gevonden kan worden. Het Fonds
derft dan de huurinkomsten terwijl de
vaste kosten doorlopen en de betreffende
appartement tevens verhuurbaar dient te
worden gehouden.
Bij de verwerving van de
appartementsrechten op 60 appartementen
in serviceflat Residentie Terneuzen is er
sprake van een leegstand van zes
appartementen.
4. Financieringsrisico
Het Fonds investeert gedeeltelijk met
geleend geld om het potentiële rendement
te verhogen. Ten opzichte van instellingen
die niet met geleend geld investeren wordt
een groter risico gelopen. De
Vastgoedportefeuille wordt naar
verwachting voor maximaal 60%
gefinancierd met een (hypothecaire)
lening. De lening is nog niet aangegaan en
de voorwaarden kunnen nog variëren tot
aan het moment dat de lening definitief
verstrekt wordt. De (hypothecaire) lening
ad € 4.000.000 wordt verstrekt door een
Nederlandse bancaire instelling. Deze
financiering zal langjarig worden gefixeerd.
Bij het berekenen van het rendement is
rekening gehouden met een rekenrente van
4,75%. De verstrekker van de lening heeft

daarbij het eerste recht van hypotheek.
De (verhuur- en verkoop)opbrengsten van
de appartementen zullen eerst aangewend
worden om rentebetalingen en aflossingen
te doen volgens de contractuele
verplichtingen. De financier heeft onder
bepaalde omstandigheden de mogelijkheid
om (een gedeelte van) de lening op te
eisen. Dit kan dan leiden tot het verzoek
tot een additionele kapitaalstorting aan de
Certificaathouders of tot versnelde verkoop
van het (resterende) vastgoed. Certificaat
houders zijn overigens niet verplicht bij te
dragen aan deze kapitaalstorting.
Financiering met vreemd vermogen geeft
een hefboom voor het rendement,
maar maakt het beleggingsresultaat
gevoelig voor renteschommelingen. Door
een relatief lage Leverage en een langjarige
rentefixatie wordt dit risico bij de
onderhavige investering beperkt.
5. Renterisico
Een van de zaken die de waarde van een
investering bepaalt, is de rente. Een
stijgende rente kan de verkoopopbrengst
negatief beïnvloeden. De stand van de
rente wordt bepaald door algemene
economische factoren en het beleid van
DNB en de Europese Centrale Bank. Dit ligt
uiteraard buiten de invloedsfeer van (de
directie van) het Fonds. Tot het moment
van aangaan van de lening kan de rente
fluctueren. Hogere rentekosten hebben een
negatief effect in het Cashflowoverzicht.
De Leverage (hefboom) kan het rendement
op het ingelegde vermogen verhogen of
verlagen, afhankelijk van de hoogte van de
kosten van de lening ten opzichte van het
Directe rendement en Indirecte rendement.
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De rente op de (hypothecaire) financiering
dient nog gefixeerd te worden.
Bij een stijgende marktrente loopt het
Fonds een risico als op dat moment ge(her)
financierd dient te worden waardoor de
rentelasten toenemen en het
exploitatieresultaat zal afnemen.
6. Marktwaarde- en exitrisico
Het rendement wordt mede bepaald door de
mogelijkheid om de appartementen te
verkopen en door de hoogte van de
verkoopprijs. Het kan zijn dat de
marktomstandigheden wijzigen waardoor
een lagere verkoopopbrengst wordt behaald
dan verwacht. Dit kan van invloed zijn op
het Totaal rendement.
Het is mogelijk dat de verkoopprijzen van
commercieel vastgoed, waaronder
appartementen, en vastgoed in het
algemeen zullen dalen en dat dit invloed
heeft op het prijsniveau van de
Vastgoedportefeuille waarin het Fonds
heeft geïnvesteerd.
Dit zou kunnen leiden tot aantasting van
de winst van het Fonds en tot waardedaling
van de Vastgoedportefeuille.
7. Debiteurenrisico
Doordat SDS maandelijks de huren
incasseert en deze vervolgens -na
inhouding van een vergoeding voor
uitgevoerde beheerwerkzaamhedenovermaakt aan Residentie Stuvesande
Terneuzen BV, loopt het Fonds, indien SDS
niet aan haar verplichtingen voldoet, een
debiteurenrisico.
8. Aansprakelijkheidsrisico
Daar het Fonds een rechtspersoon naar
Nederlands recht is zijn de Beleggers in

principe aansprakelijk tot maximaal
hetgeen op de Certificaten is gestort.
9. Risico van natuurrampen, oorlog en
terreur
Het risico bestaat dat natuurrampen,
oorlog, terreur etc. de Vastgoedportefeuille
beschadigen en daarmee de verhuur- en/of
verkoopopbrengsten vertragen of
verminderen. Bovendien kan dit hoge
herstelkosten met zich meebrengen of de
Vastgoedportefeuille geheel of gedeeltelijk
vernietigen. Het vastgoed wordt door de
directie van het Fonds en de VVE op de in
Nederland gebruikelijke manier tegen deze
risico’s verzekerd.
Verzekeringsmaatschappijen sluiten echter
delen van deze risico’s nadrukkelijk uit.
10. Juridische risico’s
Bij de uitwerking van het Fonds is een
groot aantal partijen betrokken. Hoewel de
getroffen regelingen alsmede de gemaakte
overeenkomsten met zorg zijn opgesteld,
valt niet uit te sluiten dat
interpretatieverschillen rijzen, dan wel
onvoorziene omstandigheden zich
voordoen.
11. Risico van belangenverstrengeling
De onderlinge samenwerking en transacties
tussen de diverse vennootschappen worden
uitgevoerd tegen marktconforme
voorwaarden. Het is echter niet uit te
sluiten dat in de toekomst deze
samenwerking en/of transacties zouden
kunnen leiden tot mogelijke
belangenverstrengeling. In dat geval zal de
directie van het Fonds dit voorleggen aan
het bestuur van het Administratiekantoor
alvorens een besluit zal worden genomen.

Bij iedere besluitvorming op dit punt zal
de directie van Fonds voor zover mogelijk
handelen in het belang van het Fonds.
12. Risico van stemgerechtigheid in de
vergadering van aandeelhouders
Alle gewone aandelen in het Fonds zijn
gecertificeerd, de gewone aandelen worden
gehouden door het Administratiekantoor.
In de vergadering van aandeelhouders
wordt het stemrecht op de gewone
aandelen uitgeoefend door het bestuur van
het Administratiekantoor waardoor de
Certificaathouders geen stemrecht hebben
en dus geen directe invloed hebben op de
besluitvorming. Alleen het bestuur van het
Administratiekantoor kan besluiten tot
decertificering van de gewone aandelen.
13. Risico van verhandelbaarheid
De Certificaten zijn niet aan een
effectenbeurs genoteerd en de
verhandelbaarheid kent beperkingen met
betrekking tot de overdracht aan derden
en/of de inkoop ervan door het Fonds. Het
Fonds heeft namelijk een zogenoemd
closed-end karakter. Ook kan de looptijd
van het Fonds langer zijn dan de beoogde
Beleggingshorizon.
Door de beperkte verhandelbaarheid is de
kans aanwezig dat een Certificaathouder
niet op het door hem gewenste moment en
niet tegen de door hem gewenste prijs kan
vervreemden.
14. Spreidingsrisico
Het Fonds belegt en gaat beleggen in
verhuurde vastgoedobjecten
overeenkomstig haar beleggingsbeleid en doelstellingen. In eerste instantie wordt
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belegd in de omschreven Vastgoed
portefeuille en is er nog geen sprake van
een gespreide belegging. Het
beleggingsbeleid is erop gericht een
gespreide portefeuille te realiseren. Door
deze beperkte spreiding loopt het Fonds
risico. Het Fonds kan onderhevig zijn aan
risico’s die (in)direct gevolg zijn van
beleggen in een bepaalde geografische
regio en/of een bepaalde deelmarkt.
15. Fiscale risico’s
Naast eventuele wetswijzigingen loopt het
Fonds risico dat het Fonds de status van
fiscale beleggingsinstelling verliest c.q.
niet verkrijgt omdat niet wordt voldaan
aan de voorwaarden waaraan dient te
worden voldaan voor het behouden c.q. het
verkrijgen van de status van fiscale
beleggingsinstelling. De voorwaarden staan
vermeld in Bijlage van dit Prospectus.
De Belastingdienst heeft het Fonds, voor de
duur van 24 maanden, een ontheffing
verleent van het financieringsvereiste ex
artikel 28, lid 2, letter a Wet op de
vennootschapsbelasting en het
aandeelhoudersvereiste ex artikel 28, lid 2,
letter d, onder 2 Wet op de
vennootschapsbelasting. Indien het Fonds
binnen deze duur niet aan de vereisten
voldoet verliest zij de status van fiscale
beleggingsinstelling. Bij statusverlies zal de
jaarwinst van het Fonds met terugwerkende
kracht tot aanvang van het betreffende
boekjaar belast worden tegen het normale
vennootschapsbelastingtarief.

16. Valutarisico
Doordat het Fonds belegt in Nederlands
Vastgoed en eventuele tegoeden in Euro
worden aangehouden wordt er geen
valutarisico gelopen.
17. Risico van uitbreiding van de
Vastgoedportefeuille
De directie van het Fonds is voornemens de
Vastgoedportefeuille verder uit te breiden
door het eventueel verwerven van andere
appartementen en/of vastgoedprojecten,
deze uitbreiding c.q. het niet uitbreiden
kan invloed hebben op het rendement op
de Certificaten en het risicoprofiel van het
Fonds.
Indien er geen of onvoldoende uitbreiding
van de Vastgoedportefeuille wordt
gerealiseerd dan heeft dit een negatieve
invloed op het rendement.
18. Politiek risico
Een onzekere factor bij
vastgoedinvesteringen is de politiek zowel
op lokaal als (inter-) nationaal niveau.
Bepalingen ten aanzien van bijvoorbeeld
bodemverontreiniging,
bestemmingsplannen, bouwverordeningen,
huurwetgeving en fiscale regelgeving
kunnen het rendement van
vastgoedinvesteringen beïnvloeden. Het is
mogelijk dat door wijzigingen van de
bestaande wet- en regelgeving het resultaat
van vastgoedinvesteringen wijzigt.
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3. Het Fonds
3.1 Beleggingsdoelstelling en
-beleid

3.2 Westplan Seniorenwoningen
Fonds NV

Westplan Seniorenwoningen Fonds NV heeft
als doelstelling het voor
gemeenschappelijke rekening beleggen van
vermogen, teneinde voor de Beleggers een
optimaal Totaal rendement te behalen. Er
zal door het Fonds in Nederlands
zorgvastgoed en seniorenhuisvesting
worden belegd.

Westplan Seniorenwoningen Fonds NV is
een naamloze vennootschap naar
Nederlands recht, statutair en feitelijk
gevestigd te Lisse aan de Haven 3-b.
De vennootschap is op 18 oktober 2011 in
Nederland voor onbepaalde tijd opgericht
en de doorlopende tekst van de actuele
statuten is in dit Prospectus als Bijlage D
opgenomen. Westplan Seniorenwoningen
Fonds NV heeft per de datum van
verschijning van dit Prospectus een
maatschappelijk kapitaal van € 225.000
bestaande uit 22.490 gewone aandelen en
10 prioriteitsaandelen. De nominale waarde
van ieder aandeel bedraagt € 10. Het
geplaatste en volgestorte kapitaal is, als
gevolg van de groeidoelstelling, onderhevig
aan mutaties. Alle aandelen in het Fonds
zijn gelijk winst- en stemgerechtigd.
Daarnaast zijn de houders van
prioriteitsaandelen gerechtigd om een
bindende voordracht te doen ten aanzien
van de benoeming van bestuurders van
Westplan Seniorenwoningen Fonds NV en
doen ze een voorstel tot schorsing en
ontslag.

In eerste aanleg investeert het Fonds in,
via Residentie Stuvesande Terneuzen BV, in
totaal 60 seniorenappartementen, één
appartementsrecht dat recht geeft op het
gebruik van algemene en dienstruimten en
45 parkeerplaatsen gelegen in en
respectievelijk behorende bij serviceflat
“Residentie Terneuzen” gelegen aan de
Stuvesande 80 te Terneuzen. Van de
Vastgoedportefeuille zijn thans zes
appartementen niet verhuurd, de
Initiatiefnemer verwacht dat dit aantal op
korte termijn wordt gereduceerd naar de
reguliere frictieleegstand van vier
appartementen.
Naast de voorgenomen uitbreiding van de
Vastgoedportefeuille door aankoop van
meer appartementen in Residentie
Terneuzen is de Initiatiefnemer reeds in
onderhandeling met diverse partijen voor
de mogelijke aankoop van in Nederland
gelegen vergelijkbare projecten.
Een uitbreiding van de Vastgoedportefeuille
zal gefinancierd worden uit de eigen
middelen van het Fonds en/of door het
verhogen c.q. aantrekken van
(hypothecaire) financieringen en/of de
uitgifte van Certificaten.

Op of rond 15 december 2011 zullen 5.455
Certificaten worden geplaatst tegen een
prijs van € 733,33. Alle gewone aandelen
in het Fonds -in totaal € 54.550 aan
nominaal aandelenkapitaal- zijn aan
Westplan Investors Vastgoed Nederland BV
uitgeven en zijn vervolgens gecertificeerd
door deze, ten titel van beheer, bij
Stichting Administratiekantoor Westplan
Seniorenwoningen Fonds te plaatsen. Op
elk gewoon aandeel van nominaal € 10
heeft Westplan Investors Vastgoed

Nederland BV € 10 gestort. De Certificaten
worden geplaatst voor een prijs van
€ 733,33, te storten op een rekening van
het Fonds. Het fonds zal, als tegenprestatie
voor de levering van de certificaten, aan
Westplan Investors Nederland BV de
nominale waarde van € 10 betalen bij
plaatsing. De Certificaathouders zullen
tegelijkertijd met de plaatsing van de
Certificaten een agiostorting van € 723,33
per Certificaat doen. Derhalve wordt op de
Certificaten een bedrag van totaal
€ 733,33 gestort. Het gedeelte van de
kapitaalstorting dat meer bedraagt dan het
nominale aandelenkapitaal wordt
toegevoegd aan de agioreserve van het
Fonds.
Derhalve bedraagt hetgeen dat op de
aandelen wordt gestort € 4.001.048
(€ 54.560 nominaal aandelenkapitaal en
€ 3.946.488 agiostorting).
Nadat de totale storting op zowel de
Certificaten als het prioriteitsaandeel heeft
plaatsgevonden zal het Fonds op de
uitstaande aandelen in haar 100%
deelneming Residentie Stuvesande
Terneuzen BV, een storting doen ter
grootte van € 3.038.500. Laatstgenoemde
vennootschap zal de gehele
Vastgoedportefeuille verwerven. Bestuurder
van deze vennootschap is Westplan
Investors Participaties BV.
Residentie Stuvesande Terneuzen BV is op
19 oktober 2011 opgericht en is
ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer 53781627.
Het bedrag van de storting in Residentie
Stuvesande Terneuzen BV tezamen met de
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hypothecaire financiering groot
€ 4.000.000 dient voor de betaling van: de
koopprijs van de Vastgoedportefeuille, de
verschuldigde overdrachtsbelasting, de
aankoopkosten van de Vastgoedportefeuille,
de vergoeding verschuldigd aan SDS en de
afsluitprovisie verschuldigd aan de
financier.
Alle gewone aandelen worden gehouden
door Stichting Administratiekantoor
Westplan Seniorenwoningen Fonds (verder
ook te noemen: het
“Administratiekantoor”), die tegenover elk
gewoon aandeel een Certificaat aan de
Initiatiefnemer heeft uitgegeven.
Het Fonds kwalificeert zich als een
closed-end beleggingsmaatschappij. Er zijn
geen warrants, opties, winstrechten,
winstbewijzen of converteerbare leningen
uitgegeven.
Westplan Seniorenwoningen Fonds NV is
ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer 53781570.

3.3

Apollo!Investments!BV.!Westplan!Investors!NV!wordt!vertegenwoordigd!door!de!heren!
P.J.H.!van!Harderwijk!en!E.N.!Swaak!en!Apollo!Investments!BV!wordt!vertegenwoordigd!
door!de!heer!P.A.J.!Toonen.!!
!
Structuur
3.3!Structuur!
Certificaathouders!
!
!

!
Stichting!Administratiekantoor!
!
Westplan!Seniorenwoningen!Fonds!NV!
!
!
!
!
!
100%!gewone!aandelen!
!
!
!
!
!
!
!
Westplan!Investors!
Westplan!Seniorenwoningen!
!
Vastgoed!Nederland!BV*!
Fonds!NV***!
!!!!!!Initiatiefnemer! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!
!
Residentie!Stuvesande!
!
!

Financier!

Nederlandse!
bancaire!instelling!

Terneuzen!BV!

directie!

!

Westplan!Investors!
!
Participaties!BV**!
!

!

!

!
*!!!!!aandeelhouders!zijn:!de!heer!E.N.!Swaak,!Hard!Holding!BV,!Apollo!Investments!BV,!Bochima!
Beheer!BV,!de!heer!T.J.!Ulrich!en!de!heer!C.R.!Carter!II.!
Beheer BV, de**!!enig!aandeelhouder!is!Westplan!Investors!NV!
heer T.J. Ulrich en de heer C.R. Carter II.
***het!prioriteitsaandeel!in!Westplan!Seniorenwoningen!Fonds!NV!wordt!!gehouden!door!
**	Enig aandeelhouder is Westplan Investors NV.
Westplan!Investors!Vastgoed!Nederland!BV.!In!verband!met!het!ontslag!en!de!benoeming!van!de!!

*	Aandeelhouders zijn: de heer E.N. Swaak, Hard Holding BV, Apollo Investments BV, Bochima

***	Het prioriteitsaandeel in Westplan Seniorenwoningen Fonds NV wordt gehouden door Westplan
	Investors Vastgoed Nederland BV. In verband met het ontslag en de benoeming van de directie
van het Fonds is dit prioriteitsaandeel uitgegeven. Op de gewone aandelen heeft een ieder
hetzelfde stemrecht.

De aandelen in het Fonds noch de
Certificaten zijn beursgenoteerd en er zal
ook geen beursnotering worden
aangevraagd.

3.4 Westplan Investors
Vastgoed Nederland BV en
Westplan Investors
Participaties BV

en P.J.H. van Harderwijk, en Apollo
Investments BV, vertegenwoordigd door de
heer P.A.J. Toonen.

De statutaire directie van het Fonds wordt
gevormd door Westplan Investors
Participaties BV. De directie van de
Initiatiefnemer bestaat uit Westplan
Investors NV en Apollo Investments BV.
Westplan Investors NV wordt
vertegenwoordigd door de heren P.J.H. van
Harderwijk en E.N. Swaak en Apollo
Investments BV wordt vertegenwoordigd
door de heer P.A.J. Toonen.

Westplan Investors Vastgoed Nederland BV
is een besloten vennootschap naar
Nederlands recht, statutair en feitelijk
gevestigd te Lisse aan de Haven 3-b.
De vennootschap is op 3 februari 2011
opgericht en de vennootschap is
ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer 5196692.
De directie van deze vennootschap wordt
gevoerd door Westplan Investors NV,
vertegenwoordigd door de heren E.N. Swaak

Patrick J.H. van Harderwijk
Patrick van Harderwijk is verantwoordelijk
voor de Nederlandse activiteiten en is CFO
van Westplan Investors. Voor zijn komst
naar Westplan Investors in 1998 was hij
manager corporate finance en
medeverantwoordelijk voor de investor
relations bij een Rotterdamse
investmentbank. Hij voltooide de studie
Bedrijfseconomie aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam. De heer Van
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Harderwijk is tevens docent aan de
Amsterdam School of Real Estate van de
Universiteit van Amsterdam, voormalig
bestuurslid van de Entrepreneurs
Organization Nederland (EON), bestuurslid
van Forumvast, board member van AFIRE
en medeoprichter en voormalig bestuurslid
van Stichting Transparantie
Vastgoedfondsen.
Ewoud N. Swaak
Ewoud Swaak heeft Westplan
Bouwadviseurs BV in 1994 opgericht en is
begonnen met het structureren van
Amerikaanse vastgoedinvesteringen in
1996. Voordat de heer Swaak in 2002 met
zijn gezin naar de Verenigde Staten
verhuisde, heeft hij tevens vastgoed
projecten gestructureerd en ontwikkeld in
Nederland. Voor de oprichting in 1998 van
Westplan Investors was de heer Swaak
medeoprichter van HRS Makelaardij, waar
hij tot de verkoop in 1997 heeft gewerkt.
Hij voltooide de studie Bedrijfskunde aan
de Erasmus Universiteit in Rotterdam en
heeft de opleiding ‘Master of Science in
Real Estate’ gevolgd aan de Georgia State
University in Atlanta.
De heer Swaak is tevens Honorair Consul
der Nederlanden voor de staten Georgia en
South Carolina. Verder is hij lid van de
‘Real Estate Honorary Board’ van Georgia
State University, de ‘Board’ van de
Netherland-America Foundation, de ‘Board
of Advisors’ van de Netherlands American
Chamber of Commerce, de ‘Board of
Directors’ van de C5 Youth Foundation of
Georgia en de Entrepreneurs Organization
(EO).

Patrick A.J. Toonen
Patrick Toonen is verantwoordelijk voor het
aanbrengen en beheren van de Nederlandse
vastgoedportefeuilles. Voor zijn komst naar
de Initiatiefnemer was de heer Toonen
commercieel directeur vastgoed Frankrijk
voor de Noro Group (1993 – 1999), is hij
werkzaam en partner geweest bij Van
Doorn & Associates (1999 – 2008) en
werkte hij vanaf 2009 tot 2010, op
consultancy basis, als Program Manager
France a.i. bij SNS Property Finance
(Afdeling Restructuring and Recovery).
Westplan Investors Participaties BV, een
100% deelneming van Westplan Investors
NV, zal de directie voeren over het Fonds
en de Beleggers bij het Fonds aanbrengen.
De directie van het Fonds is zelfstandig
bevoegd en de algemene vergadering van
aandeelhouders kan besluiten vaststellen
die aan zijn machtiging of goedkeuring
kunnen worden onderworpen.
Westplan Investors Participaties BV is een
besloten vennootschap naar Nederlands
recht, statutair en feitelijk gevestigd te
Lisse aan de Haven 3-b.
De vennootschap is op 7 juli 2005
opgericht en de doorlopende tekst van de
actuele statuten is in dit Prospectus als
Bijlage E opgenomen. De vennootschap is
ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer 28106247.
De directie van Westplan Investors
Participaties BV wordt gevoerd door
Westplan Investors NV, vertegenwoordigd
door de heren P.J.H. van Harderwijk en E.N.
Swaak. Het dagelijks beleid van het Fonds
zal door de Initiatiefnemer, in opdracht
van en onder de volledige

verantwoordelijkheid van Westplan
Investors Participaties BV, door Westplan
Investors Vastgoed Nederland BV worden
uitgevoerd.
De Autoriteit Financiële Markten heeft in
het kader van de Wet op het financieel
toezicht ( verder ook te noemen de “Wft”)
op 23 december 2005 aan Westplan
Investors Participaties BV een vergunning
verleend voor het in of vanuit Nederland
aanbieden en/of verrichten van
effectendiensten als bedoeld in artikel 1,
onder h2 Nadere Regeling gedragstoezicht
effectenverkeer 2002. Westplan Investors
Participaties BV is geregistreerd bij de AFM
en staat onder toezicht van de AFM en De
Nederlandsche Bank NV.
De bestuurders van Westplan Investors
Participaties BV zijn door de AFM en De
Nederlandsche Bank NV getoetst op
integriteit en deskundigheid. Daarnaast is
Westplan Investors, Inc., een 100%
dochtermaatschappij van Westplan
Investors NV, GIPS (Global Investment
Performance Standards) gecertificeerd.
De directie en aandeelhouders van
Westplan Investors NV en de directie van
Westplan Investors Vastgoed Nederland BV
houden tezamen (in)direct 100% van de
aandelen in Westplan Investors Vastgoed
Nederland BV en 100% van de aandelen in
Westplan Investors Participaties BV.

3.5 Certificaten en de daaraan
verbonden rechten
De 5.455 gewone aandelen in het Fonds
zijn op 25 november 2011 gecertificeerd
door deze ten titel van beheer te plaatsen
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bij Stichting Administratiekantoor
Westplan Seniorenwoningen Fonds dat voor
ieder door haar in eigendom verkregen
gewoon aandeel in het Fonds één
Certificaat toekent. Voor de exacte
voorwaarden van de certificering wordt
verwezen naar de
Administratievoorwaarden Stichting
Administratiekantoor Westplan
Seniorenwoningen Fonds (Bijlage G van dit
Prospectus en verder ook te noemen: de
“Administratievoorwaarden”).
Stichting Administratiekantoor Westplan
Seniorenwoningen Fonds is statutair
gevestigd in Amsterdam en houdt kantoor
te Lisse.
Het Administratiekantoor is op 18 oktober
2011 naar Nederlands recht voor
onbepaalde tijd opgericht en de
doorlopende tekst van de actuele statuten
is in dit Prospectus als Bijlage F
opgenomen. Het Administratiekantoor
voert als handelsnaam Stichting
Administratiekantoor Westplan
Seniorenwoningen Fonds en is ingeschreven
in het Handelsregister onder nummer
53781562.
Het bestuur van Stichting
Administratiekantoor Westplan
Seniorenwoningen Fonds bestaat uit de
heren N. Cusell, C. Driebergen en H.P. Fris.
De heer Cusell is notaris en heeft ruime
ervaring in begeleiding, structurering,
advisering en afronden van
vastgoedprojecten. De heer Driebergen,
voormalig AA-accountant, is adviseur van
verschillende ondernemingen en actief met
diverse maatschappelijke functies. De heer

Fris is directeur grootaandeelhouder in Fris
Groep BV, een bedrijf dat een breed pakket
aan vastgoeddiensten aanbiedt en de heer
Fris is tevens bestuurslid van de Makelaars
Vereniging Amsterdam.

bijvoorbeeld door het ontbreken van een
bankrekening van een Certificaathouder de liquiditeiten van niet gedane
uitkeringen aan de desbetreffende
Certificaathouder aanhouden.

4.499 Certificaten zijn bij oprichting van
het Fonds geplaatst bij Westplan Investors
Vastgoed Nederland BV. Vervolgens zijn er
op 25 november 2011 956 gewone aandelen
door het Fonds aan de Initiatiefnemer
geëmitteerd. Op deze aandelen heeft
Westplan Investors Vastgoed Nederland BV
in totaal € 9.560 gestort.
Op of rond 15 december 2011 zullen 5.455
Certificaten bij particuliere en/of
institutionele Beleggers worden geplaatst.
De Certificaten zijn op naam en het
Administratiekantoor houdt een register
van Certificaathouders aan.

Een voordeel van het houden van
Certificaten in plaats van gewone aandelen
is dat de overdracht bij onderhandse akte
kan geschieden. Hierdoor zijn de kosten
lager en wordt de verhandelbaarheid
gefaciliteerd.

Alle gewone aandelen worden gehouden
door het Administratiekantoor. In de
vergadering van aandeelhouders wordt het
stemrecht op de gewone aandelen
uitgeoefend door het bestuur van het
Administratiekantoor waardoor de
Certificaathouders geen stemrecht hebben
en dus geen directe invloed hebben op de
besluitvorming. Alleen het bestuur van het
Administratiekantoor kan besluiten tot
decertificering van de gewone aandelen.
De Certificaten zijn gerechtigd tot
halfjaarlijkse (interim)dividenduitkeringen.
De uitkeringen aan de participanten
verjaren vijf jaar na vaststelling van de
jaarrekening en de liquiditeiten zullen tot
deze datum door het Administratiekantoor
worden aangehouden. Het Administratie
kantoor zal in bijzondere situaties -

Indien een overdracht beoogd wordt, dient
schriftelijk contact te worden opgenomen
met de directie van het Fonds. De directie
van het Fonds dient toestemming te
verlenen voor een eventuele overdracht van
Certificaten. Vervolgens zal de directie van
het Fonds het Administratiekantoor
verzoeken zorg te dragen voor het
opstellen van de benodigde onderhandse
documentatie en vervolgens aantekening in
het register van Certificaathouders te doen.
De directie van het Fonds zal de verkoper
van deze Certificaten per transactie € 500
(exclusief BTW) aan transactiekosten in
rekening brengen.

3.6 Prijs en intrinsieke waarde
van de Certificaten
De prijs bij plaatsing van één Certificaat
bedraagt € 733,33 per Certificaat en de
minimale afname bedraagt 70 Certificaten.
De intrinsieke waarde van één Certificaat
wordt bepaald door de intrinsieke waarde
onder de waarderingsgrondslagen van het
Fonds, zoals blijkt uit de (half)
jaarrekening, te corrigeren voor de
aankoopkosten van onroerend
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overeenstemming is bereikt over het
moment van gehele of gedeeltelijke
vervreemding, en
-	het bedrag van vervreemding meer dan
€ 25.000 bedraagt; en
-	een eventuele nieuwe
Certificaathouder een belang met een
tegenwaarde van tenminste € 100.000
in het Fonds verkrijgt; en
-	het (in)directe aandelenbelang in het
Fonds van een Certificaathouder dient
minder dan 5% van de totaal
uitstaande Certificaten te bedragen; en
-	de vervreemder van de Certificaten, bij
een gedeeltelijke vervreemding, een
belang met een tegenwaarde van
tenminste € 50.000 in het Fonds
behoudt.
goedobjecten, de oprichtingskosten van het
Fonds en de kosten verbonden aan
Uitgiftes en dan te delen door het aantal
uitstaande Certificaten. Hierbij wordt, in
verband met de toerekening van het eigen
vermogen aan de Certificaten, op de totale
intrinsieke waarde van het Fonds de
nominale waarde van de prioriteitsaandelen
in mindering gebracht.

certificaat te corrigeren zodat er wel een
redelijke verdeling ontstaat.

De kosten koper van de Vastgoed
portefeuille en initiële kosten worden
afgeschreven in het eerste boekjaar.

Het Fonds zal opereren als een closed-end
fonds in de zin van de Wft. Westplan
Seniorenwoningen Fonds NV zal -binnen de
grenzen van het in de wet- en regelgeving
en de statuten van het Fonds- bereid zijn
tot het medewerken aan de vervreemding
en de eventuele inkoop van (certificaten
van) aandelen in het Fonds.

Voorts behoudt de directie zich het recht
voor om, indien bepaalde resultaten van
transacties onder Dutch GAAP op een
zodanige manier moeten worden verwerkt
dat er geen sprake is van een redelijke
verdeling onder de Certificaathouders van
deze resultaten ongeacht het moment van
toetreden, de intrinsieke waarde per

Indien de directie overgaat tot het
aanpassen van de systematiek voor het
vaststellen van de intrinsieke waarde per
certificaat dan dient zij daarvoor een
voorstel ter goedkeuring aan bestuur van
de STAK voor te leggen.

Gehele of gedeeltelijke vervreemding van
Certificaten is eerst mogelijk:
-	nadat met de directie van het Fonds

De kosten (inclusief eventuele belastingen)
van een vervreemding komen niet voor
rekening en risico van het Fonds maar
worden door de vervreemder en/of
verkrijger gedragen.
Om de verhandelbaar van de Certificaten te
faciliteren hebben het Administratiekantoor,
het Fonds en Westplan Investors
Participaties BV een overeenkomst
gesloten. Westplan Investors Participaties
BV houdt onder meer een orderboek bij
waarin geïnteresseerden die Certificaten
willen kopen en/of verkopen worden
opgenomen onder vermelding van het
aantal te verhandelen Certificaten evenals
de gewenste prijs.
Het is niet mogelijk zonder tussenkomst
van de directie van het Fonds en het
Administratiekantoor Certificaten in het
Fonds te verhandelen. De directie van het
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Fonds verzorgt de administratieve en
financiële afwikkeling.

portefeuille en daarmee een exit
bewerkstelligt voor de Certificaathouders.

3.7 Exit strategie

Derde exit strategie is de verkoop van
individuele complexen aan beleggers. Het
is goed mogelijk dat lokale beleggers
interesse hebben in delen van de portefeuille,
waarmee deelverkoop een hogere opbrengst
met zich mee kan brengen dan verkoop in
haar geheel. In dat geval wordt, al dan
niet voor een deel, een exit bewerkstelligd
voor de Certificaathouders.

De Initiatiefnemer van het Fonds heeft bij
de berekening van het geprognosticeerde
rendement rekening gehouden met een
looptijd van zeven jaar. Daarbij is impliciet
verondersteld dat er een exit is na zeven
jaar van de Vastgoedportefeuille. Deze
veronderstelling is voor de eenvoud van de
berekening gemaakt. Het Fonds is opgezet
als een groeifonds met een onbepaalde
looptijd. Echter, dat betekent niet dat er
niet is nagedacht over mogelijke exit
strategieën voor de Certificaathouders. De
Initiatiefnemer voorziet vier mogelijke exit
strategieën.
De eerste is de verhandelbaarheid van de
Certificaten. Zoals in paragraaf 3.6 en in
paragraaf 2.2 is weergegeven, is de
verhandelbaarheid aan beperkingen
onderhevig. Echter, de verwachting van de
Initiatiefnemer is, dat met de groei van het
Fonds, ook de verhandelbaarheid zal
toenemen. Daarmee heeft dan een houder
van Certificaten de mogelijkheid, al dan
niet na zeven jaar, zijn Certificaten te
verhandelen tegen de waarde die al dan
niet gelijk is aan de intrinsieke waarde.
Tweede exit strategie is de verkoop van de
gehele Vastgoedportefeuille aan een
belegger. De Initiatiefnemer verwacht de
komende jaren een sterk toenemende
belangstelling van professionele beleggers,
zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen, voor
seniorenhuisvesting. Het is dus niet
ondenkbeeldig dat een grote belegger een
bieding uitbrengt op de hele Vastgoed

Een vierde mogelijke exit strategie is, bij
voldoende omvang van de portefeuille, het
aangaan van een beursnotering. Daarmee
wordt aan de Certificaathouders een exit
geboden, dan wel de verhandelbaarheid
van de Certificaten vergroot.

3.8 Waarderingsgrondslagen
Algemeen
Het Fonds zal haar jaarrekening en
jaarverslag steeds inrichten en opstellen
overeenkomstig de daartoe bij of krachtens
de Wft en Titel 9 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek gestelde eisen. De
rapportagevaluta is de euro.
Een onafhankelijke registeraccountant zal
gevraagd worden deze jaarrekening te
voorzien van een controleverklaring.

3.8.1	Consolidatie
Het Fonds zal, onverminderd andere
consolidaties, in de financiële rapportage
steeds de volledige financiële gegevens van
de dochtervennootschappen verwerken op
grond van het feit dat het Fonds in deze
entiteiten in beginsel doorslaggevende
invloed zal hebben. Onderlinge
verhoudingen en transacties tussen Fonds

en dochtervennootschappen worden daarbij
geëlimineerde en belangen van derden in
het vermogen en resultaat van de
dochtervennootschappen zullen
afzonderlijk in de geconsolideerde
rapportage tot uitdrukking worden
gebracht.

3.8.2 Waarderingsgrondslagen
Algemeen
De grondslagen voor de waardebepaling van
het Fonds ten behoeve van de financiële
verslaglegging zijn gebaseerd op wetgeving,
modellen en richtlijnen voor de jaar
verslaglegging van beleggingsinstellingen.
Algemene grondslagen en
resultaatbepaling voor de opstelling van
de financiële verslaglegging
De waardering van activa en passiva en de
bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan
het jaar waarop ze betrekking hebben.
Verliezen die hun oorsprong vinden voor
het einde van het verslagjaar, worden in
acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Waardebepaling vastgoedobjecten
De vastgoedobjecten van het Fonds worden
gewaardeerd tegen reële waarde,
gecorrigeerd voor eventuele balansposten
samenhangend met huurincentives.
Onder reële waarde wordt in dit verband
verstaan: de onderhandse verkoopwaarde in
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verhuurde staat, conditie “kosten koper”
bij verkoop aan terzake goed geïnformeerde,
tot een transactie bereid zijnde partijen die
onafhankelijk zijn.Bij de bepaling van deze
waarde wordt onder meer rekening
gehouden met verschillen tussen
markthuur en contractuele huur, resterende
looptijd huurcontracten, exploitatiekosten,
leegstand, de verkoopkosten, de staat van
onderhoud en verwachte toekomstige
ontwikkelingen.
De reële waarde van de vastgoedportefeuille
wordt in beginsel vastgesteld door middel
van interne of externe taxaties. Taxaties
vinden in beginsel plaats op basis van de
DCF (Discounted Cash Flow). Deze
waarderingsmethode is gebruikelijk in de
vastgoedmarkt voor de waardering van
vastgoedobjecten.
De aankoopkosten worden in beginsel
verwerkt als onderdeel van de
verkrijgingsprijs van de vastgoedobjecten.
De aankoopkosten vormen een onderdeel
van de waardeverandering van de
vastgoedobjecten bij de eerstvolgende
waardering na aankoop.
Op vastgoedobjecten wordt niet
afgeschreven. Winsten of verliezen die
voortvloeien uit een wijziging in de reële
waarde vastgoedobjecten worden
opgenomen in de winst en verliesrekening
over de periode waarin ze ontstaan.
Winsten en verliezen die voortvloeien uit
de verkoop van vastgoedobjecten worden
bepaald als het verschil tussen de nettoopbrengst bij verkoop en de laatst
gepubliceerde boekwaarde van de

specifieke vastgoedobjecten worden
verantwoord in de periode waarin de
verkoop plaatsvindt.
Debiteuren en overige activa
Debiteuren en overige activa worden
gewaardeerd tegen nominale waarde onder
een eventuele aftrek van een voorziening
voor oninbaarheid.
Hypothecaire en overige rentedragende
leningen
Rentedragende leningen worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen reële waarde
verminderd met de kosten die
samenhangen met het aangaan van de
rentedragende leningen.
Na de eerste verwerking worden de
rentedragende leningen verantwoord tegen
geamortiseerde kostprijs, waarbij een
eventueel verschil tussen de kostprijs en de
af te lossen schuld in de winst en
verliesrekening over de looptijd van de
rentedragende lening wordt verantwoord.
Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Bruto huuropbrengsten uit beleggingen
direct in vastgoed
Bruto huuropbrengsten zijn de in de
verslagperiode in rekening gebrachte huren
gecorrigeerd met aanpassingen inzake
huurvrije perioden, huurkortingen en
andere huurincentives. Huurvrije perioden,
huurkortingen en andere huurincentives
worden verdisconteerd over de gehele
looptijd van het huurcontract waarop zij
betrekking hebben. De hieruit

voortkomende balansposten worden
verantwoord onder de overlopende activa in
verband met huurincentives. Deze
overlopende posten worden gecorrigeerd op
de reële waarde van de betreffende
beleggingen direct in vastgoed.
Overige baten en lasten
Overige baten en lasten worden toegerekend
aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Exploitatiekosten
Onder exploitatie kosten zijn opgenomen
de exploitatiekosten die rechtstreeks
verband houden met de exploitatie van de
vastgoedobjecten, exclusief de kosten die
kunnen worden doorbelast aan huurders.
Deze kosten worden toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking hebben.
Management- en vennootschapskosten
De management- en vennootschapskosten
hebben betrekking op de kosten die direct
betrekking hebben op het uitvoeren van de
doelstellingen van het Fonds.
Deze kosten worden toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking hebben.
Initiële kosten
De initiële kosten die in rekening zijn
gebracht door de initiatiefnemer en haar
adviseurs en die zijn gerelateerd aan het
oprichten van het Fonds en het plaatsen
van de Participaties worden rechtstreeks
ten laste van de winst en verliesrekening
gebracht.
Vennootschapsbelasting
Het Fonds opteert voor de status van een
transparant fonds voor de vennootschaps
belasting. Dit heeft als consequentie dat
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het resultaat in Nederland van het Fonds
niet is onderworpen aan een
vennootschapsbelasting.

Fonds keert aan de Certificaathouders
dividend uit onder inhouding van
dividendbelasting.

3.9 Winstbepaling en
–bestemming

3.10 Fondsinvestering

De Certificaten geven in een evenredig deel
recht op de resultaten van het Fonds.
Baten en lasten worden toegerekend aan
het jaar waarop zij betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het eind van
het verslagjaar worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
Uitkering van winst geschiedt na
vaststelling van de jaarrekening. Het is
mogelijk om op basis van een
directiebesluit een interim-dividend uit te
keren over het lopende boekjaar. Het Fonds
zal binnen acht maanden na afloop van het
boekjaar de voor uitkering beschikbare
winst, via Stichting Administratiekantoor
Westplan Seniorenwoningen Fonds, aan de
Certificaathouders uitkeren, zodat voldaan
wordt aan de voorwaarden die aan een
fiscale beleggingsinstelling worden gesteld.
Betaalbaarstelling van de uitkering alsmede
de samenstelling van deze uitkering
worden aan het adres van iedere
Certificaathouder bekend gemaakt.
Het Fonds is voornemens om naast het
slotdividend ook interim-dividend uit te
keren. Derhalve zullen naar verwachting in
juni en december van ieder jaar (interim)
dividenduitkeringen plaatsvinden. Het

Bij de bepaling van de hoogte van het
investeringsbedrag zijn als belangrijkste
uitgangspunten gehanteerd:
-	de kosten, belastingen en reserveringen
zijn voldoende gebudgetteerd;
-	alle bedragen zijn inclusief BTW;
-	de door Stichting Residentie Terneuzen
(verder ook te noemen: de “Verkoper”)
verstrekte informatie is volledig en juist;
-	er is rekening gehouden met de
uitbreiding van de Vastgoedportefeuille
door het aanleggen van een
liquiditeitsreserve;
-	de uitgangspunten van de
rendementsprognose alsmede de
gevolgen van de uitbreiding van de
Vastgoedportefeuille –al dan niet na
uitgifte van nieuwe certificaten van

aandelen en het aantrekken van een
financiering- zijn in Deel 4 van dit
Prospectus opgenomen.
Toelichting op de Fondsinvestering
Overdrachtsbelasting en aankoopkosten
Dit betreft belastingen en voornamelijk
notariële kosten in het kader van de
verwerving van de Vastgoedportefeuille.
Deze zijn totaal begroot op € 143.500.
De overdrachtsbelasting bij aankoop is
gebaseerd op 2% van de koopsom en voor
additionele aankopen op 6%.
Vergoeding SDS
Voor haar werkzaamheden m.b.t. de
selectie en aankoop van de Vastgoed
portefeuille is SDS gerechtigd tot een
vergoeding van € 75.000 (inclusief BTW).
Deze vergoeding is contractueel overeen
gekomen en is lager dan bij vervolg
aankopen. Deze vergoedingen zijn
opgenomen in de Samenwerkings

Koopsom Vastgoedportefeuille k.k.

€

6.800.000

Overdrachtsbelasting (2%)

-

136.000

Aankoopkosten

-

7.500

Vergoeding SDS
Acquisitievergoeding Initiatiefnemer
Kosten due diligence, taxatie en marktonderzoek

-

75.000

€

7.018.500

€

121.380

-

44.625

Oprichtingskosten Fonds

-

76.160

Afsluitprovisie financiering

-

20.000

-

719.335

Werkkapitaal en onvoorzien
Fondsinvestering

€ 8.000.000

Hypothecaire Investering

€

4.000.000

Aandelenkapitaal en agioreserve

€

4.000.000

Totaal Financiering

€ 8.000.000
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overeenkomst die SDS en de Initiatiefnemer
op 8 september 2011 zijn overeengekomen.
Acquisitievergoeding Initiatiefnemer
Overeenkomstig de Directieovereenkomst is
de Initiatiefnemer gerechtigd tot een
acquisitievergoeding voor haar werkzaam
heden met betrekking tot de selectie en
aankoop van vastgoedobjecten en de
financiering hiervan. De vergoeding
bedraagt 1,5% (exclusief BTW) over de
aankoopprijs (kosten koper) van de
Vastgoedportefeuille.
Afsluitprovisie financiering
Deze kosten, 0,5% over de hoofdsom ad
€ 4.000.000, zijn aan een Nederlandse
bancaire instelling verschuldigd in verband
met het verstrekken van de (hypothecaire)
financiering.
Kosten due diligence, taxatie en
marktonderzoek
In het kader van de verwerving van het
vastgoed, het aantrekken van de
financiering en het structureren van het
Fonds heeft de Initiatiefnemer externe
onderzoeken (onder taxatierapport,
milieurapportage, onderhoudsrapportage,
juridisch, fiscaal etc.) laten uitvoeren. De
totale kosten hiervan zijn begroot op
€ 44.625.
Oprichtingskosten Fonds
In verband met het structureren van het
Fonds is de Initiatiefnemer verplichtingen
ten behoeve van het Fonds aangegaan. Het
totaal van deze kosten is begroot op
€ 76.160 en heeft betrekking op fiscale en
juridische adviezen, het uitwerken van het
prospectus en de marketingdocumentatie
en notariële kosten.

Werkkapitaal en onvoorzien
Het werkkapitaal van het Fonds dient ter
voldoening van te maken en gemaakte
kosten en voor het doen van additionele
aankopen van appartementen. Bij het
uitblijven van de mogelijkheid tot vervolg
aankopen zullen overschotten uitgekeerd
worden in de vorm van dividenduitkeringen.

3.11 Financiering
De totale investering door het Fonds
bedraagt totaal € 8.000.000 (inclusief
kosten en Werkkapitaal en onvoorzien).
Conform de termsheet van een Nederlandse
bancaire instelling wordt dit bedrag voor
€ 4.000.000 hypothecair gefinancierd en
totaal circa € 4.000.000 eigen vermogen
afkomstig uit de uitgifte van één
prioriteitsaandeel en 5.455 Certificaten.

Bij de te verstrekken (hypothecaire)
financiering zijn onder meer de volgende
zaken van belang*:

3.12 Residentie Terneuzen
Residentie Terneuzen is een aan de
Scheldeboulevard gelegen serviceflat te
Terneuzen. De appartementen aan de
voorzijde bieden een weids uitzicht over de
Westerschelde, vanuit de woningen aan de
landzijde kijkt men uit over de stad
Terneuzen en het Zeeuws-Vlaamse land.
De gemeente Terneuzen heeft een druk en
gezellig stadscentrum en beschikt onder
andere over een streekziekenhuis, een
verpleeghuis en een theater. Terneuzen ligt
dicht bij België met de steden Antwerpen,
Gent en Knokke op korte afstand.

Hypothecaire lening

€ 4.000.000

Financier

Nederlandse bancaire instelling

Kredietnemer

Residentie Stuvesande Terneuzen BV

Rentepercentage

rente wordt voor de plaatsing van de
Certificaten gefixeerd. Gehanteerd is een
rekenrente van 4,75%

Rentevaste periode

vijf jaar

Rentebetaling

per kwartaal achteraf

Aflossingen (totaal op jaarbasis)

geen vervroegde aflossing is mogelijk

Looptijd

gelijk aan de rentevaste periode

Behandelingskosten

0,5% over de hoofdsom van de financiering
(eenmalig)

Zekerheden (belangrijkste)

eerste hypothecaire inschrijving en
verpanding huurpenningen.

* Het Fonds heeft ten tijde van het verschijnen van dit Prospectus nog geen definitief financieringsvoorstel van de
financier ontvangen. De hiervoor genoemde uitgangspunten kunnen daarom nog afwijken.
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Functionaliteit en wooncomfort hebben
centraal gestaan bij het ontwerp van
Residentie Terneuzen. De
energievriendelijke appartementen zijn
bovendien voorzien van moderne
apparatuur die de veiligheid en het gemak
bevorderen. De handige indeling van de
appartementen zorgt ervoor dat de ruimte
optimaal benut wordt. Bij het ontwerpen
van Residentie Terneuzen is rekening
gehouden met privacy. Muren, vloeren en
plafonds zijn namelijk geluiddicht. Elke
flat heeft één of twee balkons.
Residentie Terneuzen beschikt over een
breed pakket aan voorzieningen: een foyer,
een recreatiezaal, een partykeuken, een
brommer-, fietsen- en scootmobielstalling,
een personeelskantine, een wasserette, een
technische dienst, logeerkamers op de
eerste verdieping alsmede werkkasten op
iedere verdieping. Ook is er een winkeltje
voor de dagelijkse boodschappen, een
bibliotheek en een hobbyruimte.
Het complex bestaat uit twaalf bouwlagen
en is in 1992/1993 gebouwd. Het is
opgetrokken uit een betonnen constructie
met gemetselde stenen, kunststof kozijnen
(gedeeltelijk dubbel glas) en een plat dak
voorzien van bitumen en bedekt met
“kiezels”. De verdiepingen zijn bereikbaar
via twee liften. Op de eerste tot en met de
elfde verdieping zijn per verdieping elf
woningen gesitueerd. Op de begane grond
van het complex is een parkeergarage met
plaats voor vijftien personenauto’s. Rond
het gebouw zijn op eigen terrein ook
parkeerplaatsen. Verder ligt aan de
voorzijde van het complex een groot
openbaar parkeerterrein.

In het kader van het upgraden van
Residentie Terneuzen heeft er in 2010 een
revitalisatie plaatsgevonden waarbij de
navolgende zaken zijn uitgevoerd:
-	aanpassing en modernisering van de
hal en entree;
-	alle wanden in de algemene ruimten
(exclusief recreatiezaal) zijn voorzien
van glasvezelbehang en gespoten;
-	schilderwerk in alle gangen die naar
de appartementen leiden;
-	vervanging van plafonds op
verdiepingen;
-	alle gangen zijn van nieuwe (led)
verlichting voorzien;
-	uniforme decoratie door het hele pand;
-	nieuwe vloerbedekking in de hal en in
alle gangen naar de appartementen;
-	grondige reiniging van alle ramen aan
de waterzijde;
-	nieuwe liftmechanismes in beide
liften;
-	doorschakeling van de brandmelding
installatie naar een particuliere
alarmcentrale.
De Vastgoedportefeuille van het Fonds zal
bestaan uit:
-	45 appartementsrechten rechtgevende
op het uitsluitend gebruik van een
parkeerplaats op de begane grond casu
quo de buiten parkeerplaats in de flat
Stuvesande, kadastraal bekend
gemeente Terneuzen sectie D nummer
1780, indexnummers A1 tot en met A
45;
-	60 appartementsrechten rechtgevende
op het uitsluitend gebruik van een
woning op verschillende verdiepingen
in de onder 1 nader omschreven flat
Stuvesande, kadastraal bekend

gemeente Terneuzen sectie D nummer
1780, indexnummers A46, 49, 57, 58,
60, 61, 65, 71, 73, 74, 77, 78, 80, 82,
83, 85, 89, 92, 93, 96, 98, 99, 101 t/m
104, 108, 109, 113, 115, 116, 123, 126
t/m 128, 130, 134, 137, 138, 140, 141
t/m 145, 147 t/m 155, 157, 158, 161,
162, 164, en 168;
-	het appartementsrecht rechtgevende
op het uitsluitend gebruik van een de
foyer, recreatiezaal, winkel, koelcel,
grootkeuken, brommerstalling,
personeelskantine, wasserette,
technische dienst, logeerkamers op de
begane grond en eerste verdieping
alsmede werkkasten op iedere
verdieping in de flat Stuvesande,
plaatselijk bekend Stuvesande 80 te
4532 MJ Terneuzen, kadastraal bekend
gemeente Terneuzen sectie D nummer
1780, indexnummers A172.
Type appartement Oppervlakte in m²
A

59

Aantal
8

B (Scheldezijde)

70

27

B (Landzijde)

70

19

C

88

6

Totaal
Parkeerplaatsen
Buiten

60
Aantal
30

Binnen

15

Totaal

45

Er zijn drie verschillende type
appartementen (A, B en C) variërend van
59m² tot 88m². Type A appartementen zijn
gelegen aan de landzijde naast de lift, Type
B appartementen zijn zowel aan de landals Scheldezijde gelegen en de Type C
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appartementen, die het grootst zijn, liggen
op de kopzijde waardoor deze zowel
uitzicht op de Schelde als het land hebben.
De appartementen bestaan uit een hal,
woonkamer met open keuken, slaapkamer,
bergruimte en balkon (Type C heeft twee
balkons en een separaat toilet). De
badkamers zijn voorzien van een toilet en
een inloopdouche.
Stichting Dienstverlening Serviceflats is
sinds medio 2007 de beheerder van het
complex. Deze stichting heeft zich o.a.
toegelegd op het volledig revitaliseren van
het object en het terugdringen van
servicekosten. In het Due Diligence rapport
Residentie Stuvesande Terneuzen van
Holland Realty Partners is een
marktanalyse gedaan naar de kale
huurprijzen en servicekosten van
referentieobjecten op drie geografische
niveaus: Nederland, Zeeland en Terneuzen.
In vergelijking met drie serviceflats in
Nederland liggen de totaalkosten van
Residentie Stuvesande op een laag niveau.
In vergelijking met drie serviceflats in
Zeeland liggen de totaalkosten van de
Residentie op een gemiddeld niveau en in
vergelijking met drie serviceflats in
Terneuzen liggen de totaalkosten op een
hoog niveau. Dit laatste verschil kan
verklaard worden door de locatie aan de
Schelde, het aanbod van services en de
kwaliteit van het wonen. Meer informatie
over Stichting Dienstverlening Serviceflats
is te vinden in paragraaf 3.15. Het Due
Diligence Residentie Stuvesande ligt ter
inzage bij de Initiatiefnemer.

3.13 Huuraspecten
Op 1 juli 2011 bedroeg de kale huursom
van de Vastgoedportefeuille circa
€ 498.000 en bedroeg de leegstand zes
appartementen. De Initiatiefnemer
verwacht dat voor het einde van elk
boekjaar de leegstand gelijk is aan de
gehanteerde frictieleegstand van vier
appartementen.
SDS garandeert dat gedurende twee jaren
na aankoopdatum de huuropbrengst van de
Vastgoedportefeuille (zijnde de
huurinkomsten exclusief servicekosten)
tenminste € 500.000 bedraagt. Indien na
ommekomst van het eerste jaar casu quo
het tweede jaar na aankoopdatum de
huuropbrengst minder is dan € 500.000 is
SDS verplicht het mindere binnen twee
weken na het verstrijken van het
betreffende jaar te voldoen aan Koper
zonder dat enige ingebrekestelling daartoe
is vereist. SDS zal in dit kader geen
zekerheden verstrekken. De Initiatiefnemer
heeft in het kader van het due diligence
onderzoek gedaan naar o.a. de jaarrekening
van 2010 van SDS. De directie van
Initiatiefnemer heeft geconcludeerd dat de
jaarrekening haar voldoende comfort geeft.
De belangrijkste kenmerken van de
huurovereenkomsten zijn:
looptijd minimaal één jaar;
jaarlijkse CPI-indexatie;
-	waarborgsom ter grootte van één
maand huur;
-	een aantal oudere huurovereenkomsten
ligt significant onder de markthuur;
opzegtermijn is één maand.

Initiatiefnemer houdt rekening met een
hogere huurstijging dan de CPI-indexatie
daar de nieuwe huren, veelal door
wederverhuur, meer bedragen dan het
huidige huurniveau.
Op 1 september 2011 waren van de
Vastgoedportefeuille er 54 appartementen
verhuurd.

3.14 Taxatieverslag
Op 15 augustus 2011 heeft Holland Realty
Partners BV een taxatierapport opgesteld.
In dit taxatierapport is het navolgende
vermeld:
“Rekening houdend met de omstandigheden
welke op de waarde van invloed kunnen
zijn, de ingewonnen en verkregen
informaties, genoemde overwegingen wordt
de onderhavige onroerende zaak op basis
van prijspeil juli 2011 getaxeerd op:
De onderhandse verkoop waarde
verhuurde staat met in achtneming van
de vigerende huurovereenkomsten,
waardepeildatum 1 juli 2011
€ 6.500.000 kosten koper (Zegge: zes
miljoen vijfhonderd duizend euro
kosten koper)”.
Op 13 oktober 2011 heeft Holland Realty
Partners BV als aanvulling aan Westplan
Investors verklaard: “Hierbij bevestigen wij
u dat in de taxatie van de 60 woningen
(appartementsrechten), 1 appartement
srecht t.a.v. de Algemene Ruimten en 45
parkeerplaatsen behorende tot Residentie
Terneuzen het aandeel in de vrije
kasreserve van de VVE niet is opgenomen”.
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De getaxeerde waarde ad € 6.500.000 dient
te worden afgezet tegen de koopsom k.k.
ad € 6.800.000 k.k. zoals genoemd in de
Fondsinvestering onder paragraaf 3.10 van
dit Prospectus.
Het volledige taxatierapport alsmede de
aanvulling hierop zijn als Bijlage I
opgenomen in dit Prospectus en liggen ter
inzage bij de Initiatiefnemer. Holland
Realty Partners BV is onafhankelijk en
heeft namens de Initiatiefnemer
opgetreden.
Het bruto aanvangsrendement k.k. (“BAR”)
bedraagt 7,3% zijnde de relatie tussen de
kale huurprijs van € 498.000 en de
aankoopprijs van € 6.800.000. Door de
verwachte aankoop van nog eens 10
appartementen in het eerste volledige
boekjaar, huurstijgingen en
huuraanpassingen van vrijvallende
appartementen, verwacht de
Initiatiefnemer dat de huurstroom in het
eerste jaar stijgt tot € 548.000.
De Initiatiefnemer heeft de aankoop- en
taxatiewaarde van de appartementen
vergeleken met de gerealiseerde waarden
bij verkoop in de laatste 18 maanden. Deze
waarden liggen boven de taxatiewaarde en
de aankoopprijs. Dit maakt naar de mening
van de Initiatiefnemer de aankoopwaarde
interessant en bovendien aanvaardbaar dat
deze boven de taxatiewaarde ligt.

3.15 Stichting Dienstverlening
Serviceflats
Het object wordt -onder
verantwoordelijkheid van de
Initiatiefnemer- mede in beheer gegeven

aan Stichting Dienstverlening Serviceflats
(verder ook te noemen: “SDS”).
De dienstverlening van SDS is begin jaren
negentig ontstaan uit een initiatief van
een aantal bestuurders van een serviceflat
in Midden-Nederland. Zij vonden dat er te
eenzijdig aandacht was voor het
eigendomsrecht van het vastgoed. Daarom
werd besloten SDS op te richten om
bestuurders van andere serviceflats te
helpen bij de dienstverlening, de
zorgverlening en de dagelijkse service aan
leden. SDS is een non-profitorganisatie.
Inmiddels is SDS uitgegroeid tot een
volwaardige en professionele partner voor
serviceflats ter ondersteuning op alle
dienstverlenende terreinen waarmee
serviceflats te maken hebben. SDS heeft
een bewezen track record ten aanzien van
het beheer van serviceflats, met name op
het gebied van terugdringen van de
servicekosten. SDS is actief in meer dan
100 seniorencomplexen met meer dan
13.000 appartementen door heel
Nederland. Daarnaast worden diensten
verleend aan ruim 50 verenigingen van
eigenaren.
De Initiatiefnemer is op 8 september 2011
met Stichting Dienstverlening Serviceflats
een Samenwerkingsovereenkomst aangaan.
In deze overeenkomst hebben de
Initiatiefnemer en SDS aangegeven een
samenwerking tot stand te willen brengen
op het gebied van de exploitatie en het
beheer van serviceflats in Nederland. Naast
het vastgoedbeheer zal SDS op het niveau
van de serviceflats ook het management
leveren. Meer informatie over SDS is te
vinden op www.sds-online.nl.

Residentie Stuvesande Terneuzen BV zal
met betrekking tot de besluitvorming een
meerderheid in de Vereniging van
Eigenaren van Residentie Terneuzen
verkrijgen. Namens Westplan Investors
Vastgoed Nederland BV zal zitting worden
genomen in het bestuur van deze
vereniging van eigenaren.

3.16 Markt
Ontwikkeling van de huizenmarkt
Het is onbekend hoe de huizenmarkt zich
gaat ontwikkelen onder invloed van de
vergrijzing. De Nederlandse bevolking zal
naar verwachting pas vanaf 2030 in
omvang gaan afnemen. Vanaf 2010 is de
bevolking jonger dan 65 jaar in omvang
gekrompen. In de komende decennia neemt
door de vergrijzing de vraag naar woningen
die geschikt zijn voor “nieuwe” senioren
sterk toe. De vraag naar bijvoorbeeld
grotere vrijstaande koopwoningen zal in
het meest gunstige geval gelijk blijven. De
Nederlandse huizenmarkt is er niet nog op
ingericht om een dergelijke ontwikkeling
op te vangen.
Het Economisch Instituut voor de
Bouwnijverheid (verder ook te noemen:
“EIB”) waarschuwt de overheid voor een
dreigend tekort aan ouderenwoningen. Uit
de EIB studie ‘Bouwen voor een
vergrijzende samenleving’ blijkt dat de
productie van ouderenwoningen tot ver
onder de geplande 13.000 woningen per
jaar is gezakt. Dit betekent dat in 2015 het
gewenste aantal van 150.000
seniorenwoningen niet zal zijn opgeleverd,
terwijl daar tegen die tijd waarschijnlijk
vraag naar is.
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Demografische ontwikkeling
De Nederlandse bevolking blijft de komende
decennia groeien. Deze groei zal naar
verwachting lager zijn dan de groei op dit
moment. De samenstelling van de
Nederlandse bevolking zal echter drastisch
veranderen. Het aantal 65-plussers
verdubbelt van circa 2 miljoen in 2010 tot
ongeveer circa 4 miljoen in 2040.
Bovendien zal de gemiddelde leeftijd met
tweeënhalf jaar per decennium toenemen.
De woningvoorraad sluit ook qua grootte
niet aan op de toekomstige demografische
ontwikkelingen. Terwijl 38% van de
bevolking momenteel bestaat uit gezinnen
met kinderen, is circa 70% van de
woningen in Nederland een
eengezinswoning met een tuin en meer
dan 3 kamers. Bijna 40% van de woningen
heeft zelfs 5 of meer kamers. De huidige
senioren bewonen een woning met
gemiddeld 3,9 kamers. Senioren blijken in
toenemende mate een voorkeur te hebben
voor het huren van een woning. Zij nemen
echter geen genoegen met het huidige
kwaliteitsniveau van sociale huurwoningen.
Welvaart
De afgelopen decennia zijn consumenten
welvarender geworden. In toenemende
mate is er vraag naar luxe en kwalitatief
hoogwaardige woningen in een juiste prijs/
kwaliteit verhouding. Een andere trend is
de grotere behoefte van consumenten om
in landelijke gebieden te wonen.
Serviceflat nieuw concept
Het concept “Serviceflat” is ongeveer 45
jaar oud. De groep ouderen die van dit
concept gebruik maakt, is erg gesteld op
enerzijds een (beschermde) woonvorm en

anderzijds op handhaving van de
zelfstandigheid. Over het algemeen behoren
deze ouderen tot de groep met een
bovenmodaal inkomen. De grotere
complexen bestaan veelal uit
huurserviceflats terwijl de kleinere
complexen uit de traditionele (koop)
serviceflats bestaan. Het gaat om een fors
woningvolume: ruim 400 complexen met
circa 50.000 woningen.
De huidige senioren zijn opgegroeid in de
solidariteitsgedachte van de
verzorgingsstaat. Dit in tegenstelling tot de
komende generatie senioren. Deze wil in
toenemende mate individueel invulling
geven aan hun behoeften. Deze
ontwikkeling heeft met name te maken
met de toegenomen staat van welvaart in
ons land.
De huidige serviceflats kennen grosso modo
drie problemen:
-	De marktpositie van serviceflats staat
onder druk. Leeggekomen woningen
zijn moeilijk te verkopen of te
verhuren. Dit wordt veroorzaakt door
onder andere de hoge maandlasten en
teveel regelgeving voor de bewoners.
-	De prijs/kwaliteitsverhouding is niet
juist.
-	Het imago sluit niet meer aan bij de
leefstijl van hedendaagse senioren.
Deze problemen staan los van de
“ongemakken” die ontstaan door de in het
verleden gekozen eigendomsvorm,
organisatie en bestuursvorm.
Dat de verkoop- of verhuurbaarheid onder
druk komt te staan, vindt mede zijn

oorzaak in het feit dat een groot deel van
het woningaanbod in deze sector bestaat
uit tweekamerappartementen. Dit sluit niet
aan op de huidige woonwensen van veel
senioren, waar de nadruk ligt op ruime
tweekamerwoningen (vanaf circa 60m²
en(ruime) driekamerwoningen. Naast
kwaliteitsimperfecties lijken ook locatieimperfecties te bestaan. De definitie van
kwaliteit is daarbij tweeledig: zowel
topkwaliteit als een redelijke kwaliteit voor
een acceptabele prijs zijn van belang.
In de loop der jaren is nauwelijks sprake
geweest van samenvoeging van
appartementen. Dat is ook zeer
begrijpelijk. De randvoorwaarden om
samenvoeging te realiseren zijn
verstrekkend van aard. Servicekosten zijn
meestal gebaseerd op een omslagstelsel per
eenheid (bijvoorbeeld per m²).
Samenvoeging betekent dan per definitie
een verhoging van de servicekosten met
50% tot 100%. Hierdoor ligt het accent van
het aanbod nog steeds op
tweekamerappartementen.
Ook de frequent voorkomende lijst van geen verboden die in serviceflats gehanteerd
wordt is er mede debet aan dat er naar
andere woongelegenheden wordt
omgekeken.
De toename van de gemiddelde leeftijd in
veel serviceflats heeft tot gevolg dat er
meer vraag naar zorg komt. Juist die zorg
bieden veel serviceflats niet.
Vanaf 2000 is er sprake geweest van een
verhoogde nieuwbouwactiviteit van woonzorgcomplexen. Door inzet van
maatschappelijk kapitaal en
woningcorporaties (via onrendabele
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investeringen) en de huurtoeslagregelingen
van overheidswege voor de
zorginfrastructuur van woonzorgcomplexen, worden er woonzorgcomplexen gerealiseerd van een hoog
kwaliteitsniveau.
Voor huurwoningen ligt de huurprijs onder
de huursubsidiegrens. In relatie tot de
serviceflats is het van belang dat in
toenemende mate ook koopwoningen en/of
duurdere huurwoningen binnen deze woonzorgcomplexen gerealiseerd worden, die
dan direct concurreren met de serviceflats.
De verplichte maandelijkse servicekosten in
de nieuwe woon-zorgcomplexen zijn
aanzienlijk lager dan die van de
serviceflats.

De toekomst
De verandering in het wensenpakket is
zelfs zo fundamenteel anders, dat het de
voorkeur verdient niet meer te spreken
over serviceflats maar over appartementen
complexen met service op maat. Daarbij is
het uitgangspunt is dat vrijwel het gehele
servicepakket modulair opgebouwd kan
worden, al naar gelang de wens en
behoefte. Er is bijvoorbeeld geen
verplichting meer om maaltijden af te
nemen of mee te betalen aan de
“nachtwacht”. Het service- en
dienstenpakket dient geïndividualiseerd te
worden. Het collectieve deel zal in een
basispakket voor een ieder gelijk zijn, maar
tegen een zeer concurrerend tarief.

Leegstand
De ontstane leegstand leidt tot verlaging
van de prijs bij verkoop. Een lage
verkoopprijs heeft niet in alle gevallen een
geringe leegstand als resultante. De
verkoopbaarheid wordt immers door meer
factoren bepaald dan alleen de vraagprijs.
Servicekosten, staat van onderhoud en
hypotheekmogelijkheden bij serviceflats
spelen onder meer een rol.
Uit analyse blijkt dat er in de traditionele
serviceflats een gemiddelde leegstand is
van 12%, ondanks het feit dat er een grote
vraag is naar woongelegenheid voor
senioren.
In de eerste decennia van het bestaan van
serviceflats waren het vooral de meer
welgestelden die zich een dergelijke
woning konden veroorloven. Inmiddels is
deze groep aanzienlijk groter. Gelijktijdig is
er door een toename van het
individualisme een verandering merkbaar
in het wensenpakket.

Regionale marktsituatie en -ontwikkelingen
Bij de uitvoering van het due diligence
heeft Holland Realty Partners recente
transacties op de regionale woningmarkt
geanalyseerd.
Ondanks het feit dat de indicatoren
neutraal tot positief zijn, bevindt de markt
zich nog niet op het niveau van 2007/2008.
Het is wel opvallend dat de woningmarkt
in Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen minder
volatiel is in vergelijking met de rest van
Nederland en dat de gemiddelde koopprijs
van woningen in Terneuzen al enkele jaren
stabiel is. Het aantal woningtransacties ligt
in lijn met het landelijk gemiddelde en is
de laatste drie jaar afgenomen.
De volledige due diligence rapporten
betreffende Residentie Stuvesande
Terneuzen liggen ter inzage bij de
Initiatiefnemer.
Bron: Holland Realty Partners BV en Westplan Investors
Vastgoed Nederland BV

3.17 Toezicht
Westplan Investors Participaties BV, een
dochtervennootschap van Westplan
Investors NV (die ook de bestuurder is), zal
Beleggers aanbrengen bij het Fonds. Zij
heeft hiervoor een permanente vergunning
gekregen van de Autoriteit Financiële
Markten in het kader van de Wet op het
financieel toezicht. Westplan Investors
Participaties BV is geregistreerd bij de AFM
en staat onder toezicht van de AFM en De
Nederlandsche Bank NV.
Westplan Investors NV is medeoprichter van
de Stichting Transparantie
Vastgoedfondsen. De STV streeft naar een
verdere professionalisering en transparantie
van de markt voor besloten
vastgoedfondsen door het eisen van een
gedragscode voor de beheerders/aanbieders
van deze fondsen en het opstellen van
normen waaraan hun prospectussen moeten
voldoen. Westplan Investors heeft, als lid
van Forumvast, een gedragscode die
voldoet aan de modelcode van Forumvast.
Westplan Investors en de Initiatiefnemer
hebben deze gedragscode geïmplementeerd.
Deze is te vinden op de website: www.
westplan.nl. Ook het Fonds zal zich aan
deze gedragscode conformeren. De
informatie in dit Prospectus is door STV
getoetst. De uitkomst van die toetsing (zie
Bijlage A) kunt u lezen in het register van
STV op:
www.stichtingtransparantievastgoedfondsen.nl.
Klachten worden telefonisch, schriftelijk of
via elektronische communicatie ingediend.
De klager ontvangt een schriftelijke
bevestiging dat de klacht in behandeling is
genomen en dat hij binnen zes weken (bij
eenvoudige klachten) danwel binnen drie
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maanden (bij complexe klachten) na
indiening van de klacht een schriftelijke
reactie ontvangt. Blijkt deze termijn niet
haalbaar, dan wordt klager hierover tijdig
(ruim voor het verstrijken van deze
periode) schriftelijk bericht met vermelding
van de reden van de vertraging en de
termijn waarbinnen wel zal worden
gereageerd. De klager die niet akkoord gaat
met het door de klachtverantwoordelijke
ingenomen standpunt, krijgt de
gelegenheid tot het geven van een reactie.
Als er na sluiting van de
standpuntwisseling nog steeds sprake is
van een blijvend geschil, kan de klager
binnen drie maanden het geschil
aanhangig maken bij het Nederlands
Arbitrage Instituut.

3.18 Deelnameprocedure
Het eigen vermogen van het Fonds bestaat
bij plaatsing van de Certificaten uit 5.455
(certificaten van) aandelen, ieder nominaal
groot € 10 en 1 prioriteitsaandeel,
nominaal groot € 10. Op de gewone
aandelen is door de Initiatiefnemer een
totaalbedrag gestort van € 54.550 en op
het prioriteitsaandeel is door de
Initiatiefnemer ook € 10 gestort. De
gewone aandelen werden door de
Initiatiefnemer gehouden, maar zijn
overgegaan naar het Administratiekantoor
tegen uitgifte van Certificaten.
Het Administratiekantoor heeft tegenover
elk gewoon aandeel één Certificaat aan
Westplan Investors Vastgoed Nederland BV
uitgegeven.
Beleggers kunnen inschrijven op de
plaatsing van de 5.455 Certificaten.
Deze zullen op of rond 15 december 2011

door de Initiatiefnemer worden geplaatst
bij de Beleggers. De prijs voor een
Certificaat bij de plaatsing bedraagt
€ 733,33, zijnde de nominale waarde van
één Certificaat verhoogd met een
agiostorting van € 723,33.
De minimale deelname bedraagt
€ 51.333,10 (70 Certificaten).

treden tot Westplan Seniorenwoningen
Fonds NV. Binnen één maand na oprichting
van het Fonds ontvangen de
Certificaathouders alle relevante stukken.
Indien er sprake is van overtekening van
het aantal Certificaten, is de
Initiatiefnemer verantwoordelijk voor de
toewijzing van de Certificaten.

Beleggers kunnen zich tot en met
9 december 2011 inschrijven voor deelname
in het Fonds. Beleggers die wensen te
participeren, dienen een ingevulde en
ondertekende inschrijfformulier, vragenlijst
ter vaststelling van het cliëntenprofiel en
cliëntenovereenkomst aan Westplan
Investors Participaties BV te zenden.

Toewijzing zal plaatsvinden op volgorde
van binnenkomst van zowel het volledig
ingevulde en ondertekende
inschrijfformulier (inclusief bijlagen) als de
betaling van het verschuldigde
deelnamebedrag. De stortingsdatum is naar
verwachting op 10 december 2011 doch zal
in ieder geval vóór 31 december 2011 zijn.

De Initiatiefnemer behoudt zich het recht
voor deze termijn te verkorten of te
verlengen, echter tot uiterlijk 31 december
2011. Particulieren moeten een kopie van
een geldig legitimatiebewijs bijvoegen en
rechtspersonen een gewaarmerkt uittreksel
uit het Handelsregister (niet ouder dan
drie maanden). Indien Westplan Investors
Vastgoed Nederland BV de inschrijving
accepteert, zal Westplan Investors Vastgoed
Nederland BV het deelnamebedrag, of
zoveel minder als nodig is, afroepen met
het verzoek het deelnamebedrag binnen
tien werkdagen over te maken op de voor
het Fonds geopende bankrekening bij ING
Bank NV.

Westplan Investors Vastgoed Nederland BV
behoudt zich het recht voor om zonder
opgaaf van redenen Beleggers uit te sluiten
van deelname. Westplan Investors Vastgoed
Nederland BV behoudt zich het recht voor
om de toetredingsdatum en de uiterste
stortingsdatum te verplaatsen indien de
omstandigheden dit vereisen, echter niet
later dan 31 december 2011. Eventuele
rentebaten die op de rekening van het
Fonds worden bijgeschreven, vervallen aan
het Fonds en zullen niet aan individuele
Certificaathouders worden uitgekeerd maar
pro rata parte van eenieders aandeel in het
Fondsvermogen aan alle Certificaathouders
toekomen.

Door het ondertekenen van het
inschrijfformulier en acceptatie daarvan
door Westplan Investors Vastgoed
Nederland BV verplicht de participant zich,
en verleent hij een onherroepelijke
volmacht, om als Certificaathouder toe te

Westplan Investors Vastgoed Nederland BV
zal degenen die zich hebben ingeschreven,
na afloop van de inschrijvingstermijn
informeren omtrent het resultaat van de
aanbieding. In het geval dat niet tenminste
4.500 Certificaten (corresponderend met
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E 3.300.000) kunnen worden geplaatst,
niet in de Vastgoedportefeuille wordt
geïnvesteerd of zich onvoorziene
omstandigheden voordoen, kan besloten
worden om het Fonds te ontbinden. In dat
geval worden eventueel reeds gestorte
bedragen gerestitueerd.
Indien slechts 4.500 certificaten worden
geplaatst, zal wel worden overgegaan tot
aanschaf van de Vastgoedportefeuille zoals
in dit prospectus omschreven. De
resterende Certificaten, gehouden door de
Initiatiefnemer, zullen dan tegen de
nominale waarde door het Fonds worden
ingekocht.
Westplan Investors Vastgoed Nederland BV
behoudt zich het recht voor het aantal te
plaatsen Certificaten uit te breiden en
daarmee het Fondsvermogen te vergroten.
Het Prospectus is geldig tot de datum van
sluiting van de inschrijving op de
Certificaten. Westplan Investors Vastgoed
Nederland BV behoudt zich het recht voor
om een hoger of lager bedrag aan eigen
vermogen te investeren.

3.19 Fiscale aspecten
Het Fonds zal de status van fiscale
beleggingsinstelling in de zin van de Wet
op de vennootschapsbelasting 1969
(FBI-status) verkrijgen. Dit heeft tot gevolg
dat het Fonds is onderworpen aan een
tarief vennootschapsbelasting van 0%. De
belastingheffing over de Certificaten
danwel het resultaat uit de Certificaten
vindt plaats op het niveau van de
Certificaathouders. Eén van de voorwaarden
is dat het Fonds alle winsten van een
boekjaar binnen acht maanden na

verstrijken van het boekjaar als dividend
uitkeert. De op deze uitkeringen
ingehouden dividendbelasting (15%) zal
vervolgens kunnen worden verrekend met
de door de Certificaathouder verschuldigde
inkomsten- of vennootschapsbelasting.
De Nederlandse particuliere Certificaat
houder wordt in beginsel belast over de
waarde van zijn Certificaten overeenkomstig
de zogenaamde ‘forfaitaire rendements
heffing” (Box 3). Over het Box 3 vermogen
wordt effectief 1,2% inkomstenbelasting
geheven. Ingehouden dividendbelasting
kan met de verschuldigde inkomsten
belasting worden verrekend of worden
teruggevraagd van de Nederlandse fiscus.
Nederlandse vennootschappen die
Certificaten houden, zijn in beginsel aan
Nederlandse vennootschapsbelasting
onderworpen. Op grond hiervan is hun

netto winst belast en zijn verliezen
aftrekbaar. De door de vennootschappen
ontvangen dividenden vormen onderdeel van
de netto winst van deze vennootschappen.
Ingehouden dividendbelasting kan met de
verschuldigde vennootschapsbelasting
worden verrekend of worden teruggevraagd
van de Nederlandse fiscus.
Een uitgebreid, door KPMG Meijburg & Co.
opgesteld, fiscaal memorandum kunt u
vinden in Bijlage C van dit Prospectus.

3.20 Rendement
De theoretische looptijd van het Fonds is
naar verwachting circa zeven jaar, ingaande
op 15 december 2011. Gedurende deze
periode bedraagt het geprognosticeerde
dividend in het eerste volledige boekjaar
3,4% op jaarbasis (enkelvoudig) en
vervolgens oplopend naar een gemiddeld
dividend van 7,1% (op jaarbasis en

28

WESTPLAN SENIORENWONINGEN FONDS NV

Per 70 certificaten van € 733,33
Cash flow uit huuropbrengsten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

€ 1.750

€ 2.653

€ 3.101

€ 3.597

€ 4.141

€ 4.736

3,4%

5,2%

6,0%

7,0%

8,1%

9,2%

10,5%

-

€ 71.617

Uitkering directe opbrengsten
Cash flow uit aan- en verkoop*
Uitkering indirecte opbrengsten
Totale cash flow
Uitkering totaal opbrengst

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

2018
€

5.385

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

139,5%

€ 1.750

€ 2.653

€ 3.101

€ 3.597

€ 4.141

€ 4.736

€ 77.002

3,4%

5,2%

6,0%

7,0%

8,1%

9,2%

150,0%

Totaal
€

25.363
49,4%

€

71.617
139,5%

€

96.980
188,9%

Inleg

€ (51.333)

Enkelvoudig rendement

€

45.647

Enkelvoudig rendement % totaal

88,9%

Enkelvoudig rendement % per jaar

12,7%

Direct rendement % per jaar

7,1%

*Gedurende de looptijd van het fonds worden additionele aankopen gefinancierd door de bank en/of additioneel eigen vermogen. Hiermee is rekening gehouden in bovenstaande
rendementsberekening.

enkelvoudig). Het directe rendement
(rendement uit operationeel inkomen)
wordt halfjaarlijks uitgekeerd, voor het
eerst in juni 2012. Bovenstaande tabel is
een samenvatting van de berekening in
Deel 4 van dit Prospectus.
Alleen voor berekeningsdoeleinden (zie ook
“Exit strategie”) is ervan uitgegaan dat de
Vastgoedportefeuille na afloop van zeven
jaar wordt verkocht en dat additionele
aankopen van appartementen op basis van
een aanvangsrendement van 8,75% k.k.
zijn verkregen. Dit levert een
geprognosticeerd Totaal rendement op van
10,7% IRR na aftrek van kosten en
vergoedingen maar voor belastingen*.
Het geprognosticeerde enkelvoudige Directe
rendement bedraagt 7,1% per jaar en het
geprognosticeerde enkelvoudige Indirecte
rendement (rendement uit
verkoopopbrengsten) bedraagt 5,6% per
jaar, na aftrek van vergoedingen maar voor
belastingen. Het totale geprognosticeerde
enkelvoudige Totaal rendement bedraagt
derhalve 12,7%, na aftrek van
vergoedingen maar voor belastingen*.

Er zullen in dit scenario geen extra
woningaankopen plaatsvinden.
Onderstaande tabel geeft de aannames weer
in de scenarioberekeningen t.o.v. de
aannames in het realistische scenario.

Positief
scenario
Geprognosticeerd rendement IRR*

3.21 verslaglegging
Binnen vier weken na afloop van elk
kwartaal zal door de directie van het Fonds
een geconsolideerde kwartaalrapportage
worden opgesteld van opbrengsten en
kosten van het Fonds en van Residentie

Realistisch
scenario

Scenario
plaatsing
€ 3,3M***

Negatief
scenario

Break-even
scenario

15,1%

10,7%

7,4%

3,9%

0,0%

Geprognosticeerd enkelvoudig
rendement**

140,7%

88,9%

56,8%

27,9%

0,0%

Index (huurstijging per jaar)

3,00%

2,50%

2,50%

1,50%

1,00%

Gemiddelde leegstand jaar 1

6%

10%

10%

14%

18%

Gemiddelde leegstand vanaf jaar 1

3%

7%

7%

11%

15%

12

10

0

5

4

4

3

0

2

1

14

13

13

12

11,50

Aan te kopen additionele
appartementen jaar 1
Aan te kopen additionele
appartementen vanaf jaar 1
Verkoopfactor jaar 7 (over
theoretische huur)

*(IRR-methode) na kosten en vergoedingen.
**Enkelvoudig rendement na kosten en vergoedingen, maar voor belastingen.

In Deel 4 zijn naast het realistische
scenario een positief, een negatief en een
break-even scenario gepresenteerd.
Daarnaast is in Deel 4 een scenario
opgenomen dat uitgaat van een totale
plaatsing van € 3.300.000 aan Certificaten.

***Dit scenario gaat uit van een initiële (en totale) plaatsing van € 3,3 miljoen in plaats van
€ 4 miljoen. Er zullen in dit scenario dus geen extra woningaankopen plaatsvinden.
*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst.
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Stuvesande Terneuzen BV over de
betreffende periode, welke aan alle
Certificaathouders zal worden toegezonden.
In de rapportages zullen tevens het
rendement en de (voorlopige)
dividenduitkeringen over het betreffende
kwartaal worden toegelicht.
De halfjaarlijkse (interim)
dividenduitkeringen zullen zoveel mogelijk
overeenkomstig de in dit Prospectus
opgenomen prognose verlopen.
Het boekjaar van het Fonds loopt gelijk
met het kalenderjaar, echter, het eerste
(verlengde) boekjaar loopt van de
oprichtingsdatum van het Fonds tot en met
31 december 2012. Binnen vier maanden
na afloop van het boekjaar wordt de
jaarrekening opgemaakt en aan alle
Certificaathouders toegestuurd. Deze
jaarrekening zal door de externe
accountant worden gecontroleerd en zal
binnen vier maanden na afloop van het
boekjaar door de algemene vergadering van
aandeelhouders worden vastgesteld.
In de jaarrekening zal verslag worden
gedaan van de periodieke taxaties van de
Vastgoedportefeuille en de intrinsieke
waarde van het Fonds. De waarderingen
van de activa en passiva geschiedt naar
maatstaven die in het maatschappelijk
verkeer als aanvaardbaar worden
beschouwd. De directie van het Fonds zal
de Certificaathouders een invulhandleiding
geven ten behoeve van de fiscale aangifte
inkomstenbelasting en/of
vennootschapsbelasting en een opgave
doen van de ingehouden dividendbelasting.

Binnen negen weken na afloop van de
eerste helft van elk boekjaar zullen door de
directie van het Fonds de halfjaarcijfers
worden opgesteld.

3.22 Westplan Investors NV
3.22.1 Westplan Investors NV
Westplan Investors NV (verder ook te
noemen: “Westplan Investors”) is aan de
Initiatiefnemer gelieerd en gespecialiseerd
in het opzetten en structureren van
Amerikaanse vastgoedfondsen. Deze
fondsen investeren in vastgoed in het
zuiden van de Verenigde Staten. Westplan
Investors richt zich daarbij op specifieke
segmenten en regio’s: grootstedelijke
gebieden met een sterke economische
groei, zoals Atlanta, Dallas en Phoenix.
Door deze focus heeft Westplan Investors
een jarenlange ervaring in dit
marktsegment opgebouwd. Door deze
ervaring kunnen snel trends worden
ontdekt en investeringsbeslissingen worden
genomen.
Voor verdere informatie over Westplan
Investors en de Initiatiefnemer wordt
verwezen naar de website
(www.westplan.nl)
3.22.2 Track record Amerikaanse
fondsen
Westplan Investors heeft sinds 1996 41
Amerikaanse (huurwoning)fondsen
geïnitieerd en geplaatst. In totaal is
Westplan Investors betrokken (geweest) bij
de realisatie van bijna 15.000 woningen.
Door de korte looptijd van de projecten is
inmiddels meer dan de helft van deze
fondsen afgerond. Het gemiddeld
gerealiseerde rendement bedraagt 19,3%

IRR per jaar. Ook het track record is te
vinden op de website (www.westplan.nl).
Met betrekking tot Nederlandse
vastgoedfondsen hebben de Initiatiefnemer
en Westplan Investors geen track record.
3.22.3 Het management van Westplan
Investors NV
Patrick J.H. van Harderwijk
Patrick van Harderwijk is verantwoordelijk
voor de Nederlandse activiteiten en is CFO
van Westplan Investors.
Ewoud N. Swaak
Ewoud Swaak is verantwoordelijk voor de
Amerikaanse activiteiten en is CEO van
Westplan Investors.
Taco J. Ulrich
Taco Ulrich is verantwoordelijk voor de
Investors relations en was voorafgaand aan
zijn indiensttreding bij Westplan Investors
eigenaar van een makelaarskantoor en
werkzaam bij FDC, een verzekeringskantoor.
De heer Ulrich is afgestudeerd aan de HEAO
(Sales en Marketing ) in Den Haag en heeft
zijn ‘Master of Studies in Real Estate’
afgerond aan de Amsterdam School of Real
Estate (Universiteit van Amsterdam).
C. Robert Carter II
Rob Carter is Executive Vice President en
verantwoordelijk voor de operationele
zaken van de Amerikaanse activiteiten
binnen Westplan Investors. Voorafgaand
aan zijn indiensttreding bij Westplan
Investors was hij Senior Vice President bij
Wells Fargo Bank waar hij verantwoordelijk
was voor vastgoedfinancieringen. Daarvoor
was hij Senior Vice President bij de
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vastgoedgroep van Wachovia Bank in Atlanta.
De heer Carter heeft een ‘Bachelor of
Science degree’ in Finance van Auburn
University en een ‘Master in Business
Administration van Georgia State
University. Hij heeft ook een ‘Series 7
securities license’ gehad en is actief
betrokken geweest bij verschillende
brancheorganisaties waaronder het ‘Urban
Land Institute’ en de ‘Atlanta Apartment
Association’.
3.22.4 De Raad van Commissarissen van
Westplan Investors NV
De heer A. van Bochove (voorzitter) was
CEO van Martinair Holland, directeur van
de Luchtverkeersleiding van Schiphol,
werkzaam als interim-manager bij Boer &
Croon Executive Managers BV, voorzitter
van de raad van bestuur van Meneba en
directeur van Nobo. Voorts is hij voorzitter
van De Stichting Nederlandse Bach
Vereniging, lid van de raad van toezicht

van het Nederlands Philharmonisch Orkest
en voorzitter, bestuurslid of betrokken bij
diverse stichtingen.
De heer O. Breur is directielid bij Vesteda
met als aandachtsgebieden asset
management (waaronder dispositie en
productontwikkeling), klantrelaties, facility
en buitenlandoriëntatie. In het verleden
was de heer Breur directeur van Achmea
Vastgoed. Hij is van huis uit
vastgoedbelegger en heeft onder andere
gewerkt bij ING Real Estate. Daarvoor is hij
circa 10 jaar in de Verenigde Staten
werkzaam geweest voor Zadelhoff Makelaars
en het Pensioenfonds PGGM.
De heer P. Both was voorafgaand aan zijn
toetreding tot de Raad van Commissarissen
CFO van Westplan Investors. Daarvoor was
hij in de Verenigde Staten verantwoordelijk
voor het beheer, de selectie en de
acquisitie van projecten. Voorafgaand aan

Westplan Investors was hij directeureigenaar van ABC Vastgoedbeheer.
De heer B. Groenhof is voormalig Global
Head of Products ING Private Banking
International en lid van het management
comité. De heer Groenhof is onder meer
betrokken als associé van Boer & Croon
Executive Managers BV, commissaris van
Trustus Capital Management, lid van de
Raad van Toezicht van het Boven-IJ
Ziekenhuis en voorzitter van de Raad van
Advies van Creditforce Holding BV.
3.22.5 Vestigingen
Westplan Investors heeft naast het kantoor
in Lisse een kantoor in Atlanta waar een
gespecialiseerd team van vijftien personen
werkzaam is. Via dit kantoor kan op lokaal
niveau toezicht op de Amerikaanse
projecten worden gehouden.
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4. Financiële gegevens
4.1 Cashflowoverzicht en resultatenrekening Westplan Seniorenwoningen Fonds NV (IN EUR)
Resultatenrekening*

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Direct Resultaat
Theoretische huuropbrengsten

603.191

674.319

727.084

783.924

845.010

910.518

980.632

Leegstand

(54.836)

(39.344)

(40.328)

(41.336)

(42.372)

(43.432)

(44.516)

548.355

634.975

686.756

742.588

802.638

867.086

936.116

Bruto huuropbrengsten

(100.875)

(109.313)

(113.813)

(118.313)

(122.813)

(127.313)

(131.813)

Servicekosten doorbelast aan huurders

Servicekosten

91.497

102.748

107.248

111.748

116.247

120.747

125.247

Netto servicekosten

(9.378)

(6.565)

(6.565)

(6.565)

(6.565)

(6.565)

(6.565)

Vaste kosten en variabele kosten

(12.736)

(13.048)

(13.376)

(13.712)

(14.056)

(14.408)

(14.768)

Beheerkosten SDS

(12.732)

(13.052)

(13.376)

(13.712)

(14.056)

(14.408)

(14.768)

Investeringen in keuken/badkamer

(29.542)

(33.681)

(35.952)

(38.315)

(40.773)

(43.331)

(45.991)

Bijdragen VVE

(58.374)

(48.092)

(50.082)

(52.073)

(54.063)

(56.053)

(58.043)

Exploitatiekosten

(133.569)

(113.385)

(107.874)

(112.786)

(117.811)

(122.948)

(128.199)

Netto huuropbrengsten

425.592

520.537

567.405

618.212

673.125

732.322

795.982

Directievergoeding

(71.400)

(71.400)

(71.400)

(71.400)

(71.400)

(71.400)

(71.400)

Fondskosten (toegekend aan direct resultaat)

(12.500)

(12.813)

(13.133)

(13.461)

(13.798)

(14.143)

(14.496)

Exploitatieresultaat
Rentekosten
Direct resultaat

341.692

436.324

482.872

533.351

587.927

646.779

710.086

(205.304)

(229.620)

(241.200)

(253.070)

(265.237)

(277.706)

(290.490)

136.388

206.704

241.672

280.281

322.690

369.073

419.596

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

12.708.219

Indirect Resultaat
Opbrengst van verkochte objecten**

-

-

-

-

-

-

Boekwaarde van verkochte objecten

-

-

-

-

-

- (10.430.106)

Bruto resultaat uit verkopen

-

-

-

-

-

-

2.278.113

Verkoopkosten

-

-

-

-

-

-

(302.456)
1.975.657

Netto resultaat uit verkopen

-

-

-

-

-

-

(540.806)

(18.493)

(18.956)

(19.429)

(19.915)

(20.413)

(20.923)

-

-

-

-

-

-

(395.131)

Indirect resultaat

(540.806)

(18.493)

(18.956)

(19.429)

(19.915)

(20.413)

1.559.602

Netto resultaat (winst/verlies)

(404.418)

188.211

222.717

260.852

302.775

348.660

1.979.197

Kosten koper en Initiële kosten
Winstdeling

*	De dividenduitkeringen aan beleggers (zie het navolgende kasstroomoverzicht) worden bepaald op basis van de fiscale winst. Het Netto resultaat in bovenstaande Resultatenrekening
betreft het commerciële Netto resultaat.
**	In bovenstaand overzicht is voor het moment van verkoop (Opbrengst van verkochte objecten), waarbij een verkoopfactor van 13x de theoretische huur is gehanteerd, een
leegstand van vier woningen in acht genomen. Voor ieder van deze woningen is een korting van € 10.000 in mindering gebracht op de theoretische verkoopprijs in verhuurde
staat van de betreffende woningen.
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Kasstroom overzicht
Openingsbalans liquiditeitsreserve
Netto resultaat

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4.000.000

453.714

372.036

288.316

202.502

114.544

24.386

(404.418)

188.211

222.717

260.852

302.775

348.660

1.979.197

(7.802.342)

(308.220)

(315.926)

(323.824)

(331.919)

(340.217)

(348.723)

-

-

-

-

-

-

10.430.106

Cash items welke geen baten/lasten zijn
- Investeringen in vastgoed (ex k.k.)
+ boekwaarde van verkochte vastgoedobjecten
- aflossingen hypotheekleningen (netto)
- dividenduitkeringen aan beleggers
- terugbetaling op deelnemingsrechten aan beleggers
+ financiering hypotheekleningen
Netto kasstroom
Eindbalans liquiditeitsreserve

Netto vermogenswaarde
Openingsbalans netto vermogenswaarde

-

-

-

-

-

-

-

(6.362.081)

(136.388)

(206.704)

(241.672)

(280.281)

(322.690)

(369.073)

(2.000.121)
(4.000.000)

-

-

-

-

-

-

4.796.862

245.035

251.161

257.440

263.876

270.473

277.235

(3.546.286)

(81.678)

(83.720)

(85.813)

(87.959)

(90.158)

(24.386)

453.714

372.036

288.316

202.502

114.544

24.386

(0)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4.000.000

3.459.194

3.440.701

3.421.746

3.402.316

3.382.401

3.361.988

+ Netto resultaat

-

(404.418)

188.211

222.717

260.852

302.775

348.660

1.979.197

- Dividenduitkeringen aan beleggers

-

(136.388)

(206.704)

(241.672)

(280.281)

(322.690)

(369.073)

(2.000.121)

- terugbetalingen op deelnemingsrechten aan beleggers
+ bijstorten of nieuwe emissies
Totaal mutaties netto vermogenswaarde
Eindbalans netto vermogenswaarde
Netto kasstromen beleggers

-

-

-

-

-

-

-

(4.000.000)

4.000.000

-

-

-

-

-

-

-

4.000.000

(540.806)

(18.493)

(18.956)

(19.429)

(19.915)

(20.413)

(4.020.924)

4.000.000

3.459.194

3.440.701

3.421.746

3.402.316

3.382.401

3.361.988

(658.935)

(4.000.000)

136.388

206.704

241.672

280.281

322.690

369.073

Totaal netto kasstromen beleggers

6.000.121
3.556.929

Rendementsberekeningen

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Beleggersniveau
Direct beleggers rendement

3,4%

5,2%

6,0%

7,0%

8,1%

9,2%

10,5%

Indirect beleggers rendement

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

39,5%

Totaal beleggers rendement

3,4%

5,2%

6,0%

7,0%

8,1%

9,2%

50,0%

Gemiddeld direct (enkelvoudig) beleggingsrendement per jaar

7,1%

IRR beleggers

10,7%

Voor verslaggevingsdoeleinden kunnen bovenstaande overzichten in de jaarrekening afwijken.

Doorlopende kosten
Vaste kosten en variabele kosten
De Initiatiefnemer houdt rekening met 1%
vaste en 1% variabele kosten m.b.t. de aan
de Vastgoedportefeuille gerelateerde kosten
die niet door de VVE worden gedekt.
Voorbeelden hiervan zijn onroerende
zaakbelasting, zakelijke lasten, etc..
Beheerkosten SDS
Voor de werkzaamheden die SDS uitvoert
met betrekking tot vastgoedbeheer is SDS
gerechtigd tot een vergoeding van 2%
(exclusief BTW) over de daadwerkelijk
ontvangen maandelijkse huur. Maandelijks
incasseert SDS de huren en op het totaal
van de ontvangen huurbedragen brengt
SDS in mindering haar facturen voor de
uitgevoerde beheerwerkzaamheden. Het

resterende bedrag wordt door SDS aan
Residentie Stuvesande Terneuzen BV
afgedragen.
Investeringen in keuken/badkamer
Hierbij heeft de Initiatiefnemer als
uitgangspunt genomen dat elk
appartement iedere twintig jaar dient te
worden verbouwd. Per appartement is een
bedrag voorzien van € 8.925 ter dekking
van de kosten van vervanging van onder
meer de keuken, de badkamer en het
schilderwerk.
Bijdragen VVE
Dit zijn de kosten die maandelijks aan de
VVE als servicekosten worden betaald.

Fondskosten
Dit betreft de kosten die worden gemaakt
om het Fonds te exploiteren. Tot de
Fondskosten behoren (niet limitatief):
de jaarlijkse kosten van waardebepaling,
kosten van administratief beheer, de kosten
te vergoeden aan (bestuursleden van)
Stichting Administratiekantoor Westplan
Seniorenwoningen Fonds, de kosten van
vergaderen en informatieoverdracht aan de
Certificaathouders, de Directievergoeding, de
accountantskosten en de niet verrekenbare
BTW met betrekking tot de Fondsuitgaven.
De jaarlijkse accountantskosten zijn totaal
begroot op € 10.000 en de directie van het
Fonds ontvangt voor haar werkzaamheden
een Directievergoeding. Deze vergoeding
bedraagt 0,375% (exclusief BTW) per
kwartaal over het totaal van de intrinsieke
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waarde van het Fonds, deze intrinsieke
waarde zal op de eerste dag van ieder
kwartaal door de directie van het Fonds
worden bepaald volgens de binnen het
Fonds gehanteerde waarderingsgrondslagen.
De Directievergoeding wordt in vier
termijnen aan de Initiatiefnemer betaald
telkens op de eerste dag van elk kwartaal.
Voor de eenvoud van de rendements
berekening is de intrinsieke waarde in de
rendementsberekeningen gelijk gesteld aan
het ingelegde vermogen door
certificaathouders.
Additionele Directievergoeding
In het geval dat in de jaarrekening van het
Fonds wordt vastgesteld dat het jaarlijkse
uitkeerbare dividend uit Direct rendement
meer dan 7,5% van de inleg van het Fonds
is, ontvangt Westplan Investors
Participaties BV een additionele
Directievergoeding van 20% (exclusief BTW)
over het meerdere uitkeerbare dividend uit
Direct rendement. De Additionele
Directievergoeding wordt in rekening
gebracht zolang het jaarlijkse uitkeerbare
dividend uit Direct rendement meer dan
7,5% van de inleg in het Fonds. De eerste
€ 50.000 (inclusief BTW) waartoe de
Initiatiefnemer gerechtigd is, zal door
Westplan Investors Participaties BV niet in
rekening worden gebracht aan het Fonds.
De Additionele Directievergoeding wordt
niet berekend over Indirect rendement.
Winstdeling
Voorts is er een winstdelingsregeling van
kracht. De directie van het Fonds stelt zich
ten doel een optimaal rendement voor de
Certificaathouders te realiseren. Om de

belangen van de Certificaathouders, de
directie van het Fonds en de
Initiatiefnemer parallel te laten lopen,
ontvangt Westplan Investors Participaties
BV een winstafhankelijke performancefee.
Deze performancefee bedraagt 20%
(inclusief BTW) over de meeropbrengst uit
hoofde van vervreemding van (delen van)
de Vastgoedportefeuille. De uitgebreide
definiëring van deze meeropbrengst is
opgenomen in de Directieovereenkomst
(Bijlage H van dit Prospectus).
Indien besloten wordt meer dan 95% van
de gewone aandelen van het Fonds te
vervreemden, geldt een vergelijkbare
regeling die nader is uitgewerkt in artikel
2.8 van de Directieovereenkomst.

Positief
scenario
Geprognosticeerd rendement IRR*

Voor zover niet expliciet aangegeven, zijn
alle genoemde kosten inclusief BTW.

4.2 Scenario analyses
Betreft geprognosticeerde rendementen op
basis van een viertal scenario’s, te weten:
positief, realistisch, negatief en breakeven scenario gepresenteerd. Daarnaast is
een scenario opgenomen dat uitgaat van
een totale plaatsing van € 3.300.000 eigen
vermogen. Er zullen in dit scenario geen
extra woningaankopen plaatsvinden.
Onderstaande tabel geeft de aannames
weer in de scenarioberekeningen t.o.v.
de aannames in het realistische scenario.

Realistisch
scenario

Scenario
plaatsing
€ 3,3M***

Negatief
scenario

Break-even
scenario

15,1%

10,7%

7,4%

3,9%

0,0%

Geprognosticeerd enkelvoudig
rendement**

140,7%

88,9%

56,8%

27,9%

0,0%

Index (huurstijging per jaar)

3,00%

2,50%

2,50%

1,50%

1,00%

Gemiddelde leegstand jaar 1

6%

10%

10%

14%

18%

Gemiddelde leegstand vanaf jaar 1

3%

7%

7%

11%

15%

Aan te kopen additionele
appartementen jaar 1

12

10

0

5

4

4

3

0

2

1

14

13

13

12

11,50

Aan te kopen additionele
appartementen vanaf jaar 1
Verkoopfactor jaar 7
(over theoretische huur)

*(IRR-methode) na kosten en vergoedingen.
**Enkelvoudig rendement na kosten en vergoedingen, maar voor belastingen.
***Dit scenario gaat uit van een initiële (en totale) plaatsing van € 3,3 miljoen in plaats van
€ 4 miljoen. Er zullen in dit scenario dus geen extra woningaankopen plaatsvinden.
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4.3 Openingsbalans
N.B.
-	De openingsbalans is door de
Initiatiefnemer opgesteld. Er heeft
geen accountantsonderzoek
plaatsgevonden.
-	op 19 oktober 2011 is Residentie
Stuvesande Terneuzen BV opgericht.
Deze vennootschap is een 100%
deelneming van het Fonds en op de
aandelen is door het Fonds een bedrag
groot € 18.000 gestort.
-	op 25 november 2011 zijn er door het
Fonds 956 gewone aandelen aan de
Initiatiefnemer uitgegeven, op deze
aandelen is in totaal € 9.560 gestort.

Openingsbalans
Westplan Seniorenwoningen Fonds NV
per 18 oktober 2011 (in EUR)
ACTIVA

PASSIVA

Vaste activa

Eigen vermogen

Oprichtingskosten

Geplaatst kapitaal

Vlottende activa

45.000

Vlottende passiva

Liquide middelen

45.000

Kortlopende schulden

5.160

50.160

4.4 Total Expense Ratio (TER)
Op basis van de gehanteerde
kostenstructuur kan de Total Expense Ratio
op Fondsniveau als volgt worden
weergegeven:

5.160

50.160

Expense ratio Westplan Seniorenwoningen Fonds*
Kosten

Derden

Aanbieder & verbonden partijen

Totaal

Eenmalige kosten
Initiële kosten

€ 20.112

€

-

€ 20.112

Acquisitievergoeding

€

-

€

17.340

€ 17.340

Verkoopkosten

€ 21.604

€

21.604

€ 43.208

€ 13.729

€

71.400

€ 85.129

Exploitatiekosten vastgoed € 105.781

€

-

€ 105.781

Fondskosten**

€ 13.478

€

-

€ 13.478

€ 174.704

€ 110.344

€ 285.048

% van fondsinvestering

1,87%

1,18%

3,04%

Totale expense ratio

1,87%

1,18%

3,04%

Doorlopende kosten
Beheervergoeding

Totaal

* De winstafhankelijke performance fee van Westplan Investors Vastgoed Nederland BV is niet in de
Expense ratio opgenomen.
** De Fondskosten betreffen met name accountantskosten en overige fondskosten.
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5. Belangrijke mededelingen
Dit Prospectus houdt geen aanbod in van
Certificaten aan het publiek of een
uitnodiging tot het doen van een aanbod
aan het publiek tot koop van Certificaten
aan een persoon in landen waar dit volgens
de daar geldende wetgeving niet geoorloofd
is. Het is verboden om dit Prospectus aan
personen buiten Nederland, waaronder ook
de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk, Canada en Japan, ter
beschikking te stellen.
Verantwoordelijk voor dit Prospectus is
Westplan Investors Participaties BV in haar
hoedanigheid als directeur van Westplan
Seniorenwoningen Fonds NV. De directie
van deze vennootschap verklaart, dat na
het treffen van alle redelijke maatregelen
om zulks te garanderen en voor zover aan
hen bekend de gegevens in het Prospectus
in overeenstemming zijn met de
werkelijkheid en dat geen gegevens zijn
weggelaten waarvan vermelding de
strekking van het Prospectus zou wijzigen.
Slechts de inhoud van dit Prospectus is
bindend. Op het Prospectus is Nederlands
recht van toepassing. Tot het moment van
plaatsing van de 5.455 Certificaten,
kunnen potentiële Certificaathouders
generlei recht aan dit Prospectus ontlenen.
Nadrukkelijk zij vermeld, dat aan deelname
in het Fonds financiële risico’s zijn
verbonden. Mogelijke Certificaathouders
dienen daarom goede nota te nemen van
de volledige inhoud van dit Prospectus en
hun wordt aangeraden hun eventuele
deelname zorgvuldig te beoordelen op haar
risicoprofiel en deze te beschouwen als
onderdeel van een totale beleggingsstrategie.

Analyses, berekeningen, commentaren,
prognoses en aanbevelingen worden in dit
Prospectus verstrekt om Beleggers
behulpzaam te zijn, maar vormen geen
garantie voor het geprognosticeerde
rendement.

De waarde van de belegging kan
fluctueren. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst. Niets in dit Prospectus mag
worden geïnterpreteerd als een garantie
voor rendement.

Niemand is gerechtigd om in verband met
dit Prospectus informatie te verschaffen of
verklaringen af te leggen die niet in het
Prospectus zijn opgenomen. Westplan
Investors Participaties BV en Westplan
Investors Vastgoed Nederland BV zijn niet
aansprakelijk voor informatie verstrekt
door derden aangaande het Fonds en/of dit
Prospectus.

Westplan Investors Participaties BV,
Westplan Investors Vastgoed Nederland BV,
hun directie, adviseurs, en andere bij deze
vennootschappen en/of het Fonds
betrokkenen, aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor directe of indirecte
verliezen die zouden kunnen ontstaan ten
gevolge van deelname in het Fonds. Iedere
Belegger is zelf verantwoordelijk voor zijn
of haar besluit om hierin te investeren.

Op dergelijke informatie dient niet te
worden vertrouwd als zijnde verstrekt of
afgelegd door Westplan Investors Vastgoed
Nederland BV of aan haar gelieerde (rechts)
personen. Het is mogelijk dat de in dit
Prospectus vermelde informatie na verloop
van tijd gedateerd raakt. Er wordt geen
garantie gegeven dat deze informatie na
het verschijnen van het Prospectus nog
volledig en/of juist is.
De verstrekking en verspreiding van dit
Prospectus kan in bepaalde rechtsgebieden
onderworpen zijn aan juridische beperkingen.
Westplan Investors Vastgoed Nederland BV
verzoekt een ieder die in het bezit komt
van dit Prospectus kennis te nemen van en
zich te houden aan dergelijke beperkingen
en aanvaardt geen enkele (juridische)
aansprakelijkheid voor welke schending
dan ook van enige zodanige beperking door
wie dan ook. Het rendement zoals
weergegeven in dit Prospectus betreft een
inschatting van het te behalen resultaat.

Westplan Investors Participaties BV,
Westplan Investors Vastgoed Nederland BV
en Westplan Investors NV en hun
bestuurders en commissarissen zijn niet
betrokken geweest bij fraude, misdrijven,
faillissementen, surseances, of liquidaties
in een bestuurlijke, leidinggevende of
toezichthoudende functie. Ook lopen er
geen juridische procedures tegen de
bestuurders van Westplan Investors
Participaties BV, Westplan Investors
Vastgoed Nederland BV en Westplan
Investors NV. De directie van Westplan
Investors Vastgoed Nederland BV en
Westplan Investors Participaties BV
verklaren dat het Prospectus, met
uitzondering van het fiscaal memorandum
dat door KPMG Meijburg & Co is opgesteld,
onder hun verantwoordelijkheid is
opgesteld. Voor zover de directie van het
Fonds weet, is de informatie correct
weergegeven en zijn geen feiten
weggelaten waardoor de weergegeven

36

WESTPLAN SENIORENWONINGEN FONDS NV

informatie onjuist of misleidend zou
worden. Eventueel van een derde
afkomstige informatie die is opgenomen in
dit Prospectus is correct weergegeven en,
voor zover Westplan Investors Participaties
BV en Westplan Investors Vastgoed
Nederland BV weten en hebben kunnen
opmaken uit de door de betrokken derde
gepubliceerde informatie, zijn er geen
feiten weggelaten waardoor de
weergegeven informatie onjuist of
misleidend zou kunnen zijn.

kunnen hebben of in een recent verleden
hebben gehad op de financiële positie of de
rentabiliteit van het Fonds.

Het Fonds investeert via haar 100%
deelneming Residentie Stuvesande
Terneuzen BV in totaal 60
seniorenappartementen, één
appartementsrecht dat recht geeft op het
gebruik van algemene en dienstruimten en
45 parkeerplaatsen gelegen in en
respectievelijk behorende bij serviceflat
“Residentie Terneuzen” gelegen aan de
Stuvesande 80 te Terneuzen. Residentie
Stuvesande Terneuzen BV heeft door
aankoop van de appartementsrechten een
meerderheid in de Vereniging van
Eigenaren. De transactie vindt plaats onder
de condities zoals vermeld in dit
Prospectus. Het Fonds wordt daarbij
vertegenwoordigd door Westplan Investors
Participaties BV.

Voorzover de Westplan Investors
Participaties BV daarvan op de hoogte is,
zijn er geen personen die rechtstreeks of
middellijk een belang in het kapitaal of
stemrechten van Westplan Investors
Participaties BV bezitten die krachtens
Nederlandse voorschriften en/of
regelgeving moeten worden aangemeld.

Er is er geen sprake van eventuele
overheidsingrepen, rechtszaken of
arbitrages (met inbegrip van dergelijke
procedures die, naar weten van de directie
van het Fonds en de Initiatiefnemer,
hangend zijn of kunnen worden ingeleid)
over een periode vanaf de datum van
oprichting van Westplan Seniorenwoningen
Fonds NV, welke een invloed van betekenis

Voorzover Westplan Investors Participaties
BV en Westplan Investors Vastgoed
Nederland BV daarvan op de hoogte zijn,
zijn er geen aandeelhouders of leden van
de bestuurs-, leidinggevende of
toezichthoudende organen, voornemens om
voor meer dan vijf procent van de
aanbieding in te schrijven.

Westplan Investors Participaties BV,
Westplan Investors Vastgoed Nederland BV
en het Administratiekantoor zullen zich
houden aan de bepalingen van de Wet
bescherming persoonsgegevens. De
persoonlijke gegevens van de (potentiële)
Certificaathouders zullen niet aan derden
ter beschikking worden gesteld, behoudens
voor zover dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van hetgeen in dit Prospectus is
opgenomen of indien een wettelijk
voorschrift dit bepaalt.
Aangezien het Fonds geen werknemers in
dienst heeft, zijn er geen (arbeids)
overeenkomsten gesloten tussen de leden
van de bestuurs-, leidinggevende en
toezichthoudende organen en het Fonds
die voorzien in het doen van uitkeringen

bij beëindiging van het dienstverband.
Gezien het gegeven dat het Fonds
recentelijk is opgericht, er geen sprake is
van beursnotering en het Fonds is
opgericht om in eerste aanleg de in dit
Prospectus beschreven Vastgoedportefeuille
te verwerven, past het Fonds, daar hiertoe
niet de plicht bestaat, de zogenaamde
Corporate Governance Code van Nederland
niet toe.
Deloitte Accountants BV zal zorgdragen
voor de controle van de jaarstukken van
het Fonds. Het Fonds is op 18 oktober 2011
opgericht en derhalve kan geen historisch
overzicht worden gegeven van zijn
belangrijkste activiteiten, noch van zijn
jaarrekening en andere financiële
informatie.
Sinds de datum van oprichting van het
Fonds zijn er geen werkzaamheden
aangevangen en zijn er op de datum van
het Prospectus geen financiële overzichten
opgesteld.
Zowel de verklaring van de accountant als
de taxatieverslagen van de taxateur zijn
qua vorm en context met instemming van
de betrokken partijen opgenomen in dit
Prospectus. De informatie betreffende de
Stichting Dienstverlening Serviceflats is
met instemming van de directie van SDS in
dit Prospectus opgenomen.
Alle relevante vergunningen voor het
gebruik van de Vastgoedportefeuille zijn
verstrekt. Het risico van milieuvervuiling is
door de Initiatiefnemer onderzocht voordat
de Vastgoedportefeuille wordt aangekocht.
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Westplan Investors Vastgoed Nederland BV
heeft opdracht gegeven tot het laten
uitvoeren van een due diligence onderzoek.
Dit onderzoek gaf geen aanleiding om
mogelijke financiële verplichtingen af te
dekken.
Gedurende de looptijd van het Fonds liggen
in ieder geval de navolgende documenten
ter inzage bij de Initiatiefnemer: de
oprichtingsakte van het Fonds, het
volledige taxatierapport, de
overeenkomsten inzake de aankoop van de
Vastgoedportefeuille, de rapporten uit
hoofde van het due diligence, het
financieringsvoorstel, de
accountantsverklaring van Deloitte
Accountants BV, het fiscaal memorandum
van KPMG Meijburg & Co, de
samenwerkingsovereenkomst met SDS en de
vergunning van Westplan Investors
Participaties BV.
De Bijlagen A tot en met L maken integraal
onderdeel uit van dit Prospectus. In geval
van afwijkingen tussen de tekst van het
Prospectus en deze bijlagen van het
Prospectus, zal de tekst van de bijlagen
prevaleren.
Het Prospectus is na 25 november 2011
verkrijgbaar en kan schriftelijk of
telefonisch aangevraagd worden bij het
Fonds. Het Prospectus kan ook worden
gedownload vanaf de site van Westplan
Investors, www.westplan.nl.
Alle bedragen in het Prospectus zijn
vermeld in Euro. Op de plaatsing van
(certificaten van) aandelen in het Fonds is
het Nederlands recht van toepassing.

Alle bedragen in het Prospectus zijn
vermeld in Euro. Op de plaatsing van
(certificaten van) aandelen in het Fonds is
het Nederlands recht van toepassing.
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Namen en adressen
Het Fonds
Westplan Seniorenwoningen Fonds NV
Haven 3-b, 2161 KS Lisse
T 0252 – 433 455
F 0252 – 425 810
E info@westplan.nl
I www.westplan.nl
Initiatiefnemer
Westplan Investors Vastgoed Nederland BV
Haven 3-b, 2161 KS Lisse
T 0252 – 433 455
F 0252 – 425 810
E info@westplan.nl
I www.westplan.nl
Westplan Investors NV
Haven 3-b,2161 KS Lisse
T 0252 - 433 455
F 0252 - 425 810
E info@westplan.nl
I www.westplan.nl
Beleggingsonderneming en directie van het Fonds
Westplan Investors Participaties BV*
Haven 3-b, 2161 KS Lisse
T 0252 433 455
F 0252 – 425 810
E info@westplan.nl
I www.westplan.nl
Residentie Stuvesande Terneuzen BV
Haven 3-b, 2161 KS Lisse
T 0252 – 433 455
F 0252 – 425 810
Administratiekantoor
Stichting Administratiekantoor Westplan Seniorenwoningen Fonds
Haven 3-b, 2161 KS Lisse
T 0252 – 433 455
F 0252 – 425 810
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Juridisch Adviseur en Notaris
DLA Piper Nederland NV
Gebouw Meerparc
Amstelveenseweg 638,1081 JJ Amsterdam
T 020 – 541 9888
F 020 – 541 9999
Accountant
Deloitte Accountants BV
Wilhelminakade 1, 3072 AP Rotterdam
T 088 - 288 2888
F 088 - 288 9999
I www.deloitte.nl
Fiscalist
KPMG Meijburg & Co
Mr. B.M. Teldersstraat 7, 6842 CT Arnhem
T 026 – 386 2911
F 026 – 386 2949
I www.meijburg.nl
Taxateur
Holland Realty Partners
J.J. Viottastraat 33, 1071 JP Amsterdam
T 020 – 305 97 20
E info@hollandrealtypartners.com
I www.hollandrealtypartners.com

* Westplan Investors Participaties BV is een beleggingsonderneming in de zin van de Wft

40

WESTPLAN SENIORENWONINGEN FONDS NV

Definities
Definities in dit Prospectus beginnen met een hoofdletter en hebben, tenzij uit de context uitdrukkelijk anders blijkt, de volgende betekenis
(definities in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en omgekeerd).
Aanbieder
Aanbieder is de entiteit die de Certificaten houdt in het fonds en aanbiedt aan het publiek: Westplan Investors Vastgoed Nederland BV.
Administratiekantoor
Stichting Administratiekantoor Westplan Seniorenwoningen Fonds, gevestigd te Lisse, kantoorhoudend aan Haven 3-b, 2161 KS Lisse, ingeschreven
in het Handelsregister onder nummer 53781562.
Administratievoorwaarden
De voorwaarden waaronder de aandelen in het Fonds door Stichting Administratiekantoor Westplan Seniorenwoningen Fonds ten titel van beheer
worden gehouden en waaronder Certificaten worden uitgegeven.
AFM
Stichting Autoriteit Financiële Markten, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudend aan de Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam.
Onder meer toezichthouder op het gedrag van financiële ondernemingen en de Nederlandse financiële markten en uitvoerder van de Wft.
BAR (Bruto aanvangsrendement k.k.)
Bruto huuropbrengsten van het eerste exploitatiejaar (op jaarbasis) in verhouding tot de koopprijs k.k.
Beheer- en Managementovereenkomst
De overeenkomst gesloten tussen Stichting Dienstverlening Serviceflats en Westplan Investors Vastgoed Nederland BV d.d. 5 oktober 2011 inzake
het beheer, management en dienstverlening van de Vastgoedportefeuille. Deze overeenkomst ligt ter inzage bij Westplan Investors Vastgoed Nederland BV.
Beleggingshorizon
Het Fonds heeft een looptijd van onbepaalde duur, doch in verband met het berekenen van een rendementsprognose (Totaal rendement) is gekozen
voor een theoretische looptijd van circa zeven jaar.
Belegger
Onder een belegger wordt verstaan een particulier (al dan niet via een rechtspersoon), die een financieel belang neemt in het Fonds. Heeft dezelfde
betekenis als Certificaathouder.
Bruto huuropbrengsten
Alle gefactureerde opbrengsten van gebruik van de Vastgoedportefeuille (huuropbrengsten), exclusief servicekosten.
Cashflowoverzicht
Het overzicht van inkomsten en uitgaven van het Fonds (inclusief haar deelneming Residentie Stuvesande Terneuzen BV) over de theoretische
Beleggingshorizon van het Fonds.
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Certificaathouder
Onder een Certificaathouder wordt verstaan een particulier (al dan niet via een rechtspersoon), die een financieel belang neemt in het Fonds door
de verwerving van certificaten van aandelen in Westplan Seniorenwoningen Fonds NV. Heeft dezelfde betekenis als Belegger.
Certificaat
Een certificaat van aandeel in Westplan Seniorenwoningen Fonds NV.
Direct rendement
De contante (dividend)uitkering aan de Certificaathouders in enig jaar uit het exploitatieresultaat van de Vastgoedportefeuille gedeeld door hetgeen door de Certificaathouders is gestort op de Certificaten, op jaarbasis berekend en uitgedrukt als percentage.
Directieovereenkomst
De overeenkomst gesloten tussen Westplan Seniorenwoningen Fonds NV en Westplan Investors Participaties BV. Deze overeenkomst maakt deel uit
van dit Prospectus (Bijlage H).
Directievergoeding
De vergoeding die de directie van het Fonds ontvangt voor haar werkzaamheden uit hoofde van de Directieovereenkomst.
DNB
De Nederlandsche Bank NV, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudend Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam.
Exploitatiekosten
Objectgerelateerde kosten die worden gemaakt om het (de) vastgoedobject(en) te exploiteren. Onder de exploitatiekosten wordt verstaan (niet
limitatief):
• onderhoudskosten voor het in stand houden van het vastgoed, voorzover deze volgens de huurovereenkomsten niet ten laste van de huurder
komen;
• kosten van (uitbesteed) beheer;
• kosten van erfpacht (niet zijnde de bij aanvang van het fonds afgekochte erfpacht);
• kosten van verzekering;
• kosten van huismeester;
• kosten van verhuur klaarmaken (makelaarskosten, aanpassingen huureenheid);
• bancaire kosten;
• niet verrekenbare BTW met betrekking tot de exploitatiekosten;
• vastgoedbelastingen (zoals onroerende zaakbelasting).
Fonds
Onder een fonds wordt verstaan de entiteit of samenstel van entiteiten, via welke de participant investeert in vastgoed, d.w.z. Westplan Seniorenwoningen Fonds NV. Residentie Stuvesande Terneuzen BV is een entiteit die deel uitmaakt van het Fonds.
Fondsinvestering
Het totaal van de activa van het Fonds; deze bestaat na aankoop van de Vastgoedportefeuille uit: de koopprijs van de Vastgoedportefeuille vermeerderd met: overdrachtsbelasting, aankoopkosten, vergoeding SDS, acquisitievergoeding Initiatiefnemer, afsluitprovisie financiering, kosten due
diligence, taxatie en marktonderzoek, oprichtingskosten Fonds en werkkapitaal en onvoorzien.
Fondskosten
Kosten die worden gemaakt om het Fonds te exploiteren. Onder de Fondskosten wordt verstaan (niet limitatief):
• accountantskosten;
• jaarlijkse kosten van waardebepaling;
• kosten van administratief beheer;
• kosten te vergoeden aan Stichting Administratiekantoor Westplan Seniorenwoningen Fonds;
• kosten van vergaderen en informatieoverdracht aan de Certificaathouders;
• niet verrekenbare BTW met betrekking tot de Fondskosten.
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Huurovereenkomst
Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of gedeelte daarvan in
gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.
Indirect rendement
De contante (dividend)uitkering aan de Certificaathouders in enig jaar uit het netto-verkoopresultaat bij verkoop van (delen van) de Vastgoedportefeuille, dan wel uit de aanwezige vrij uitkeerbare reserves bij een eventuele opheffing van het Fonds, gedeeld door de inleg van de Certificaathouders, op jaarbasis berekend en uitgedrukt als percentage.
Initiatiefnemer
Westplan Investors Vastgoed Nederland BV, gevestigd te Lisse, kantoorhoudend aan Haven 3-b, 2161 KS Lisse, ingeschreven in het Handelsregister
onder nummer 51976692.
Initiële kosten
De kosten die in rekening zijn gebracht door de initiatiefnemer en haar adviseurs en die zijn gerelateerd aan het oprichten van het Fonds en het
plaatsen van de Participaties.
IRR
Internal Rate of Return. De interne rentevoet die aangeeft bij welke hoogte van de discontovoet de Netto Contante Waarde (NCW) voor de investering gelijk wordt aan nul.
Koopprijs
Tot de koopprijs behoren onder meer:
• de aanschafprijs;
• Taxatiekosten;
• Makelaarscourtage.
Leverage
De verhouding tussen vreemd vermogen en de totale Fondsinvestering, ook genaamd de “hefboomwerking”. De Leverage kan het rendement op het
ingelegde vermogen versterken of verzwakken, afhankelijk van de hoogte van de kosten van de lening(en) ten opzichte van het directe rendement
en het indirecte rendement.
Netto Huuropbrengsten
Dit is de som van de Bruto huuropbrengsten verminderd met de netto servicekosten en de totale Exploitatiekosten.
Plaatsing
De plaatsing van 5.455 Certificaten van aandelen zoals omschreven in dit Prospectus.
Prognose
Het rendement op de Certificaten dat wordt geprognosticeerd in het Prospectus op basis van de aannames en rekenmodellen zoals opgenomen in
dit Prospectus.
Prospectus
Het onderhavige prospectus d.d. 25 november 2011 dat algemeen verkrijgbaar is gesteld.
Rendement (enkelvoudig)
De contante dividenduitkeringen aan de Certificaathouder gedurende de theoretische Beleggingshorizon van het Fonds, gedeeld door de inleg van
de participant, op jaarbasis berekenden uitgedrukt in een percentage. (Deze maatstaf houdt geen rekening met de tijdswaarde van het geld).
Samenwerkingsovereenkomst
De overeenkomst gesloten tussen Stichting Dienstverlening Serviceflats en Westplan Investors Vastgoed Nederland BV d.d. 8 september 2011 inzake
de samenwerking op het gebied van exploitatie en beheer van serviceflats in Nederland.
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SDS
Stichting Dienstverlening Serviceflats, gevestigd te Neerijnen, kantoorhoudend aan de Eerste Tieflaarsestraat 15, 4182 PC Neerijnen, ingeschreven
in het Handelsregister onder nummer 30265641.
Servicekosten
Servicekosten zijn alle kosten die de verhuurder boven op de kale huur aan de huurder in rekening brengt. De servicekosten zijn gescheiden van de
kale huur in het huurcontract.
STV
Stichting Transparantie Vastgoedfondsen, gevestigd te Naarden, kantoorhoudend aan de Rijksweg 81M, 1411 GE Naarden, ingeschreven in het
Handelsregister onder nummer 34250075.
Totaal rendement
Het totaal van het Direct en het Indirect rendement.
Total Expense Ratio (TER)
Verhoudingsgetal waarin de totale kosten (eenmalige kosten voor het opzetten en structureren van het Fonds, verkoopkosten, Directievergoeding,
exploitatiekosten en Fondskosten) van het Fonds gedurende de theoretische Beleggingshorizon van het Fonds, gedeeld door de theoretische Beleggingshorizon van het Fonds (i.c. gemiddelde totale kosten op jaarbasis), gedeeld worden door de totale Fondsinvestering, uitgedrukt in een percentage. De TER wordt gepresenteerd in enerzijds een TER voor kosten van derden, en anderzijds een TER voor kosten voor de aanbieder, beheerder en
andere daarmee verbonden partijen (gevolgd door de optelling van deze twee), tot een totale TER.
Vastgoedportefeuille
60 Seniorenappartementen, één appartementsrecht dat recht geeft op het gebruik van algemene en dienstruimten en 45 parkeerplaatsen en plus
de daaraan toegevoegde appartementen door eventuele vervolg aankopen in serviceflat “Residentie Terneuzen” gelegen aan de Stuvesande 80, 4532
MJ Terneuzen.
Vereniging van Eigenaren
De Vereniging van Eigenaren Stuvesande, gevestigd te Terneuzen, kantoorhoudend aan Stuvesande 80, 4532 MJ Terneuzen.
Verkoper
Stichting Residentie Terneuzen, gevestigd te Terneuzen, kantoorhoudend aan de Stuvesande 80, 4532 MJ Terneuzen, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41110794.
Westplan Investors
Westplan Investors NV en/of de aan Westplan Investors gelieerde (rechts)personen. Westplan Investors NV, gevestigd te Lisse, kantoorhoudend aan
Haven 3-b, 2161 KS Lisse. Westplan Investors NV is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34107364.
Wft
Wet op het financieel toezicht.
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Bijlage C - Fiscaal Memorandum KPMG Meijburg & Co.
1

Fiscale aspecten

Deze paragraaf is opgesteld door KPMG Meijburg & Co te Arnhem. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse fiscale positie van Westplan Seniorenwoningen
Fonds N.V. (hierna aangeduid als “het Fonds”) en de participanten. Deze fiscale aspecten betreffen een algemene weergave van de wijze van belastingheffing van het Fonds en de
participanten op basis van de Nederlandse wet- en regelgeving per 1 september 2011. Wetgeving en jurisprudentie kunnen aan verandering (al dan niet met terugwerkende kracht)
onderhevig zijn. De uiteindelijke fiscale behandeling van de participaties in het Fonds zal mede afhankelijk zijn van specifieke feiten en omstandigheden welke per participant
kunnen verschillen. De geïnteresseerde belegger wordt geadviseerd om, mede in verband met zijn/haar specifieke omstandigheden, overleg te plegen met een fiscaal adviseur.
Het Fonds biedt natuurlijke personen en rechtspersonen de mogelijkheid om door middel van certificaten van aandelen deel te nemen in het Fonds. Het Fonds zal deelnemen in
diverse Objectvennootschappen (met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) die in Nederland gelegen onroerend goed zullen verwerven.
Uitgangspunt bij het opstellen van deze fiscale paragraaf is dat de participanten in Nederland woonachtige particulieren zijn en naar Nederlands recht opgerichte naamloze
vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de feitelijke leiding in Nederland wordt uitgeoefend.
2

Het Fonds

2.1

Algemeen

Het Fonds opteert voor de status van fiscale beleggingsinstelling (hierna aangeduid als “FBI”) als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna
aangeduid als “Wet Vpb”). Dit heeft tot gevolg dat het Fonds is onderworpen aan een tarief vennootschapsbelasting van 0%. De Objectvennootschappen zullen ieder voor zich
eveneens opteren voor de FBI-status. Het Fonds en de Objectvennootschappen zullen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen. Teneinde de FBI-status te
verkrijgen en te behouden dienen zowel het Fonds als de Objectvennootschappen doorlopend aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Hierna wordt nader ingegaan op deze
voorwaarden.
2.2 Voorwaarden voor toepassing van het regime voor fiscale beleggingsinstellingen
Voor de toepassing van het regime voor fiscale beleggingsinstellingen wordt in artikel 28 Wet Vpb onderscheid gemaakt tussen vennootschappen gericht tot een breed publiek en
vennootschappen die zich niet richten tot een breed publiek. Het onderscheid is mede van belang voor het bepalen welke voorwaarden voor het verkrijgen en het behouden van
de FBI-status gelden. Het Fonds en de Objectvennootschappen zijn vennootschappen die zich niet richten tot een breed publiek.
Hierna zijn de belangrijkste voorwaarden waaraan dient te worden voldaan voor het verkrijgen van de FBI-status weergegeven indien sprake is van een vennootschap die zich niet
richt tot een breed publiek. De voorwaarden gelden voor alle tot de fiscale eenheid behorende vennootschappen.
•	het statutaire doel en de feitelijke werkzaamheden van de beleggingsinstelling dienen te bestaan uit het beleggen van vermogen. Onder beleggen wordt verstaan het
verrichten van activiteiten die vallen binnen normaal vermogensbeheer. Actieve werkzaamheden kwalificeren niet als normaal vermogensbeheer en worden daarom niet als
beleggingsactiviteit aangemerkt;
•	de financiering met vreemd vermogen mag maximaal 60% van de fiscale boekwaarde van de onroerende zaken bedragen en maximaal 20% van de fiscale boekwaarde van de
overige beleggingen;
•	de Objectvennootschappen dienen in het lopende boekjaar ten minste 95% van de ter beschikking te stellen winst uit te delen aan het Fonds. De gehele jaarlijkse fiscale
winst van het Fonds moet na aftrek van toegestane dotaties aan de (herbeleggings)reserve(s) en andere correcties binnen acht maanden na afloop van het boekjaar aan de
participanten worden uitgekeerd;
•	voor het verkrijgen en behouden van de FBI-status worden er eisen gesteld aan de participanten van het Fonds:
1.	natuurlijke personen dienen samen met de onder 2 en 3 genoemde participanten ten minste 75% van de participaties te houden. Hierbij geldt dat één enkele natuurlijke
persoon geen aanmerkelijk belang (5% of meer) mag hebben in het Fonds (in de zin van afdeling 4.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001);
2.	binnenlandse en buitenlandse lichamen die niet zijn onderworpen aan een in enige vorm naar de winst geheven belasting of daarvan zijn vrijgesteld en waarvan de
winst evenmin bij de deelgerechtigden tot die lichamen in een zodanige belasting wordt betrokken, dienen samen met de onder 1 en 3 genoemde participanten ten
minste 75% houden;
3.	FBI’s die zich niet richten tot een breed publiek dienen samen met de onder 1 en 2 genoemde participanten ten minste 75% van de participaties houden;
4	binnenlandse en buitenlandse lichamen die zijn onderworpen aan een in enige vorm naar de winst geheven belasting kunnen samen tot maximaal 25% van de
participaties houden.
Op basis van het beleid van Financiën (nr. CPP2009/813M) kan het Fonds een verzoek indienen om gedurende de eerste 24 maanden na oprichting ontheffing te krijgen van de
financieringslimiet indien voldoening aan de limiet onmogelijk dan wel zeer bezwaarlijk is. Daarnaast kan het Fonds een verzoek indienen om gedurende de eerste 24 maanden na
oprichting ontheffing te krijgen van bepaalde eisen die worden gesteld aan de belangen die participanten in het Fonds mogen hebben. Het Fonds heeft voor beide ontheffingen
een verzoek ingediend bij de fiscus. De verzoeken zijn bij brief d.d. 6 oktober 2011 door de fiscus ingewilligd.
Indien niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden verliest een FBI met ingang van het jaar waarin niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan haar status. Bij statusverlies
zal de jaarwinst van het Fonds met terugwerkende kracht tot aanvang van het betreffende boekjaar belast worden tegen het normale vennootschapsbelastingtarief. Om aan de
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gestelde eisen aan de participanten in het Fonds te kunnen voldoen, is in de statuten van de het Fonds en in de Administratievoorwaarden van het Stichting Administratie
Kantoor (hierna aangeduid als “STAK”) een regeling opgenomen die participatieoverdracht reguleert. Daarnaast zal de directie van het Fonds erop toezien dat het Fonds te allen
tijde aan de voorwaarden voor een FBI blijft voldoen.
2.3

Dividendbelasting

Het Fonds dient over het aan de participanten uit te keren dividend in beginsel 15% dividendbelasting in te houden en af te dragen. Dividend¬belasting ingehouden op dividenden
die door het Fonds zijn betaald aan in Nederland woonachtige/gevestigde participanten kan worden verrekend met de door hen verschuldigde inkomsten- of
vennootschapsbelasting, dan wel worden teruggevraagd bij de Nederlandse fiscus.
2.4

Overdrachtsbelasting

Als hoofdregel geldt dat de verkrijging van vastgoed is onderworpen aan de heffing van overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting bedraagt in beginsel 6% en wordt berekend
over de waarde in het economische verkeer van het vastgoed. In de situatie waarbij sprake is van nieuw vervaardigd onroerend goed wordt, in afwijking van het hiervoor vermelde,
geen overdrachtsbelasting geheven maar omzetbelasting naar een tarief van 19%.
Indien het beleggingsvastgoed kwalificeert als ‘woning(en)’ en de aankoop plaatsvindt vóór 15 juli 2012 is de verkrijging hiervan onderworpen aan overdrachtsbelastingtarief van
2% (in plaats van 6%). Onder woningen wordt verstaan: onroerende zaken die naar hun aard zijn bestemd voor bewoning door particulieren.
2.5

Omzetbelasting

De verhuur van woningen is van BTW vrijgesteld. Dit impliceert dat eventuele omzetbelasting die drukt op de verwerving van het vastgoed niet verrekend kan worden en als
zodanig onderdeel uitmaakt van de aanschafwaarde van de onroerende zaken. Hetzelfde geldt voor de omzetbelasting die in rekening wordt gebracht ter zake van kosten van de
exploitatie van het vastgoed en eventuele ander kosten (administratiekosten, beheerskosten, etcetera).
3

Participanten

3.1

Algemeen

De aandelen in het Fonds zijn gecertificeerd en worden gehouden door een STAK. De participanten verkrijgen certificaten van het STAK en derhalve een indirect belang in het
Fonds. De activiteiten van het STAK bestaan uit het houden van de aandelen in het Fonds. Het STAK drijft zelf geen onderneming en is om die reden niet belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting. De statuten van het STAK zijn zodanig opgesteld zodat het STAK voldoet aan de voorwaarden van het besluit van 23 november 2006 (nr. CPP2006/2674M),
waardoor de certificaten worden vereenzelvigd met de aandelen. Daardoor zijn de fiscale consequenties voor de certificaathouders gelijk aan de situatie waarbij de onderliggende
aandelen direct zouden worden gehouden. Indien hierna verwezen wordt naar participaties of participanten worden hiermee de certificaten en certificaathouders bedoeld.
Bij de beschrijving van de fiscale aspecten wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten participanten. Ten eerste de natuurlijke personen: hiermee worden participanten
bedoeld die als particulier in dit fonds beleggen. Ten tweede de vennootschappen: hiermee worden de participanten bedoeld die via een NV of BV beleggen.
3.2

Natuurlijke personen

3.2.1

Natuurlijke personen - Inkomstenbelasting

De inkomsten die de participanten uit hun participatie genieten kunnen, afhankelijk van de omstandigheden, bij natuurlijke personen worden belast in Box I, Box II of Box III.
Uitgangspunt voor deze fiscale paragraaf is dat geen sprake is van ondernemingsvermogen dan wel resultaat uit overige werkzaamheden dan wel een aanmerkelijk belang. Dit
heeft tot gevolg dat de participatie in het Fonds bij natuurlijke personen wordt belast in Box III. De gevolgen van de belastingheffing in Box I zijn derhalve niet opgenomen. De
gevolgen van de belastingheffing in Box II zijn eveneens niet opgenomen (waarbij indien sprake is van een aanmerkelijk belang participant de FBI-status verloren gaat het
derhalve niet is toegestaan dat een particulier een aanmerkelijk belang in het Fonds houdt).
De belastbare grondslag in Box III wordt bepaald op basis van een forfaitair rendement van 4% van het aan Box III toerekenbare vermogen. Het forfaitaire rendement wordt belast
tegen een tarief van 30% (forfaitaire rendementsheffing). Over het Box III vermogen wordt derhalve effectief 1,2% inkomstenbelasting geheven. De genoten dividenden en
gerealiseerde vermogenswinsten uit hoofde van de participaties worden niet separaat in de belastingheffing betrokken. Hier staat tegenover dat een eventueel verkoopverlies en
kosten van de participatie (zoals rentekosten) niet separaat in aftrek kunnen worden gebracht.
Het vermogen waarover de forfaitaire rendementsheffing (1,2%) is verschuldigd bestaat uit de waarde in het economische verkeer van de bezittingen minus de toerekenbare
schulden aan het begin van het kalenderjaar (er geldt één peildatum). Schulden komen slechts in minderring op de waarde van de bezittingen voor zover deze meer bedragen dan
€ 2.900 (2011). Bij fiscale partners geldt onder voorwaarden een verhoogde drempel van € 5.800 (2011). Van de belastbare grondslag wordt € 20.785 (2011) per
belastingplichtige vrijgesteld. Het heffingsvrij vermogen kan onder omstandigheden nog verhoogd worden met de ouderentoeslag en/of kindertoeslag. Er bestaat geen
mogelijkheid het heffingsvrij vermogen op verzoek over te dragen. Het is echter wel mogelijk om participatie(s) vrijelijk toe te delen aan de fiscale partners.

3.2.2

Natuurlijke personen - Schenking en vererving
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In het geval van vererving van een participatie, dan wel schenking door een natuurlijk persoon van de participatie, is over de waarde in het economische verkeer van de
participatie erf- respectievelijk schenkbelasting verschuldigd. De hoogte van het verschuldigde tarief (10% - 40%), alsmede de toepassing van een vrijstelling, is afhankelijk van
de mate van verwantschap.
3.2.3

Dividendbelasting

Dividend¬belasting ingehouden op dividenden die door het Fonds zijn betaald aan in Nederland woonachtige natuurlijke personen kan worden verrekend met de door hen
verschuldigde inkomstenbelasting, dan wel worden teruggevraagd bij de Nederlandse fiscus.
3.3

Vennootschappen

3.3.1

Vennootschappen: niet-vrijgestelde rechtspersonen - Vennootschapsbelasting

Indien een in Nederland gevestigde rechtspersoon, die is onderworpen aan de Nederlandse vennootschapsbelasting (niet-vrijgestelde rechtspersoon), participeert in het Fonds,
wordt het resultaat in de heffing van de vennootschapsbelasting betrokken. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op resultaten uit hoofde van de participatie. Op basis
van de Wet Vpb worden derhalve alle voordelen uit de participatie in de heffing van de vennootschapsbelasting betrokken. Rente op schulden, aangegaan ter financiering van de
participatie, zijn in beginsel aftrekbaar.
Het tarief van de vennootschapsbelasting 2011 bedraagt 20% over een belastbaar bedrag tot en met € 200.000,-- en 25% over een belastbaar bedrag van € 200.001,-- of meer.
Eventuele verliezen van de rechtspersoon kunnen onder voorwaarden worden verrekend met het voorafgaande en de negen daarop volgende boekjaren.
3.3.2

Vennootschappen: vrijgestelde rechtspersonen - Vennootschapsbelasting

Indien een in Nederland gevestigde rechtspersoon niet onderworpen is aan de heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting (vrijgestelde rechtspersoon) en deze neemt deel in
het Fonds, worden de behaalde resultaten niet in de heffing van de vennootschapsbelasting betrokken.
3.3.3

Dividendbelasting

Dividend¬belasting ingehouden op dividenden die door het Fonds zijn betaald aan in Nederland gevestigde rechtspersonen kan worden verrekend met de door hen verschuldigde
vennootschapsbelasting, dan wel worden teruggevraagd bij de Nederlandse fiscus.
3.4

Overdrachtsbelasting

Een lichaam met een in aandelen verdeeld kapitaal kwalificeert als een ‘onroerende-zaaklichaam’ in de zin van artikel 4 Wet op belastingen van rechtsverkeer indien:
•	de bezittingen op het tijdstip van verkrijging of op enig moment in het daaraan voorafgaande jaar van dat lichaam grotendeels (50% of meer) uit onroerende zaken bestaan;
en
•

ten minste 30% van haar bezittingen uit in Nederland gelegen onroerende zaken bestaan; mits

•	de onroerende zaken, als geheel genomen, op dat tijdstip hoofdzakelijk (70% of meer) dienstbaar zijn/waren aan het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van die
onroerende zaken.
Indien het Fonds kwalificeert als een ‘onroerende-zaaklichaam’ is over de verkrijging van participaties in het Fonds slechts overdrachtsbelasting verschuldigd indien de verkrijger
(natuurlijk persoon en/of rechtspersoon), met inbegrip van reeds aan hem toebehorende aandelen/participaties, al dan niet tezamen met een verbonden lichaam of een verbonden
natuurlijk persoon, voor ten minste een derde (1/3) gedeelte belang verkrijgt in het Fonds.
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Bijlage D - Statuten Westplan Seniorenwoningen Fonds NV
DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de naamloze vennootschap: Westplan Seniorenwoningen Fonds N.V., statutair gevestigd te Lisse, na akte houdende oprichting op 18
oktober 2011 verleden voor mr. J.H. Bennebroek Gravenhorst, notaris te Amsterdam.
STATUTEN:
ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN.
1.

In deze statuten wordt, voor zover niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld, verstaan onder:
a.

“aandelen” prioriteitsaandelen en gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap;

b.

“aandeelhouders” houders van prioriteitsaandelen en gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap;

c.

de “algemene vergadering”: de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap;

d.

“certificaten”: al dan niet met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen in het kapitaal van de vennootschap;

e.	“certificaathouders”: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen, zomede stemgerechtigde vruchtgebruikers van
aandelen, stemgerechtigde pandhouders van aandelen en aandeelhouders zonder stemrecht;
f.

“certificaathoudersrechten”: de rechten die de wet toekent aan met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen in haar kapitaal;

g.	“deelgerechtigdheid fbi-grenzen”: de voor de vennootschap als fiscale beleggingsinstelling, als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969,
geldende begrenzingen ten aanzien van aantal aandelen, percentages aandelen en/of andere belangen in haar vermogen die direct of indirect door bepaalde personen
en/of lichamen, alleen of tezamen met anderen, mogen worden gehouden, zoals die begrenzingen voortvloeien uit artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting
1969 of een daarvoor in de plaats tredende regeling;
h.

de “directie”: het bestuur in de zin van boek 2, Burgerlijk Wetboek;

i.

“directeur(en)”: bestuurder(s) in de zin van boek 2, Burgerlijk Wetboek;

j.

de “prioriteit” het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde houders van prioriteitsaandelen;

k.

“jaarrekening”: de balans en de winst en verliesrekening met de toelichting.

2.	Onder het begrip: “schriftelijk” wordt in deze statuten tevens begrepen: per telefax of door enig ander (elektronisch) communicatiemiddel voor zover dat wettelijk of in de
jurisprudentie wordt aangemerkt als geldig schriftelijk bewijs.
ARTIKEL 2. NAAM EN ZETEL.
1.

De vennootschap draagt de naam: Westplan Seniorenwoningen Fonds N.V..

2.

Zij heeft haar zetel te Lisse.

ARTIKEL 3. DOEL.
De vennootschap heeft ten doel:
a. 	het beleggen van gelden in, het bezwaren, het verkrijgen alsmede het vervreemden van onroerende zaken en/of andere registergoederen alsmede het aangaan van
geldleningen ter verkrijging van onroerende zaken en/of andere registergoederen;
b. 	het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen die onroerende zaken en/of andere
registergoederen houden alsmede het aangaan van geldleningen ter verkrijging van die deelnemingen; en
c. 	het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
al het vorenstaande als bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, of een daarvoor in de plaats tredende regeling, teneinde de
aandeelhouders van de vennootschap in de opbrengst te doen delen.
ARTIKEL 4. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. AANDELEN EN CERTIFICATEN OP NAAM VAN AANDELEN.
1.

Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen een honderd duizend euro (EUR 1.100.000), verdeeld in:
een honderd negen duizend negen honderd negentig (109.990) gewone aandelen, elk nominaal groot tien euro (EUR 10); en
tien (10) prioriteitsaandelen, elk nominaal groot tien euro (EUR 10).

2.	Alle aandelen luiden op naam en zijn per soort doorlopend genummerd van 1 af.
3.	Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
4.

De vennootschap kan haar medewerking verlenen bij uitgifte van certificaten op naam van aandelen.

ARTIKEL 5. REGISTER VAN AANDEELHOUDERS.
1.	De directie houdt ten kantore van de vennootschap een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen almede het door hen gehouden soort
aandelen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte
bedrag.
	Hierin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop
zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding of aan hen het stemrecht en/ of de certificaathoudersrechten toekomen.
Voorts wordt in het register ingeschreven het van rechtswege ontstane pandrecht op aandelen waarvoor certificaten zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap.
	In het register wordt tevens opgenomen ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere
aantekening in het register wordt getekend door een directeur.
2.	De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een
aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht en de certificaathoudersrechten toekomen.
3.	De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders.
	De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; een afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs
verstrekt.
ARTIKEL 6. OPGAAF VAN WOONPLAATS EN ADRES.
Aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen, zomede certificaathouders zijn verplicht er zorg voor te dragen dat hun woonplaats en adres te allen tijde bij de
vennootschap bekend zijn. Zij zijn zelf aansprakelijk voor de schade die uit het niet voldoen aan deze verplichting voor hen mocht voortvloeien. Oproepingen, kennisgevingen,
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verklaringen, verzoeken, opgaven, mededelingen en, in het algemeen, alle berichten die bestemd zijn voor de in de vorige zin bedoelde personen, worden gericht aan de bij de
vennootschap bekende adressen als bedoeld in de vorige zin.
ARTIKEL 7. UITGIFTE VAN AANDELEN. DELEGATIE. VOORKEURSRECHT.
1.	Onder uitgifte van aandelen wordt mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, alsmede het vervreemden door de vennootschap van aandelen in
haar kapitaal die zij zelf houdt, tenzij deze statuten anders bepalen.
	Onder uitgifte van aandelen wordt niet begrepen het uitgeven van aandelen aan iemand, indien en voorzover deze een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van
aandelen uitoefent.
2.	Uitgifte van aandelen geschiedt, met inachtneming van het hierna in dit lid bepaalde, door de directie ingevolge een besluit van de algemene vergadering. Voor de periode
vanaf oprichting van de vennootschap alsmede tot vijf jaar daarna is de directie aangewezen om te besluiten tot uitgifte van aandelen tot een maximum van het in deze
statuten vermelde maatschappelijk kapitaal. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
	Voor de uitgifte van aandelen, waaronder niet begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in
Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
3.	Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte door de algemene vergadering bepaald. Uitgifte van prioriteitsaandelen vindt
steeds a pari plaats.
4.

De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.

5.	Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd het hierna in lid 6
bepaalde.
	Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten, met inachtneming van het hierna in dit lid bepaalde, bij besluit van de algemene
vergadering; artikel 96a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is daarop van toepassing. Voor de periode vanaf oprichting van de vennootschap alsmede tot vijf jaar daarna is
de directie aangewezen om te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
6.	Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
	Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen tegen inbreng anders dan in geld.
7.

De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend schriftelijk aan alle aandeelhouders aan.
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van verzending van de aankondiging.

8.	Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bij het besluit tot uitgifte kan worden bepaald dat een deel, ten hoogste drie/vierden, van
het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
	Storting op een aandeel moet in geld geschieden, voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden indien de
vennootschap daarin toestemt.
ARTIKEL 8. VERKRIJGING EN FINANCIERING VAN EIGEN AANDELEN/CERTIFICATEN.
1.

De vennootschap is bevoegd volgestorte eigen aandelen in haar kapitaal om niet te verkrijgen.

2.	De vennootschap is voorts, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, bevoegd voor eigen rekening volgestorte aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel te
verkrijgen, indien:
a.	het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens
de wet of de statuten moeten worden aangehouden;
b.	machtiging tot de verkrijging door de algemene vergadering van aandeelhouders is verleend. Deze machtiging geldt voor ten hoogste vijf jaar. De algemene vergadering
van aandeelhouders moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet
liggen.
	Voor het boven gestelde is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingprijs voor aandelen in het kapitaal
van de vennootschap, het bedrag van de leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar
dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is
verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan.
3.	Verkrijging van aandelen in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel is nietig. De directeuren zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die
door de nietigheid schade lijdt.
4.	De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere
wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
5.	Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.
ARTIKEL 9. KAPITAALVERMINDERING.
1.	De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van
aandelen of door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
2.

Intrekking van alle geplaatste prioriteitsaandelen is mogelijk.

3.	Vermindering van het nominale bedrag van aandelen, al dan niet met terugbetaling, moet naar evenredigheid op alle aandelen van dezelfde soort geschieden. Van het vereiste
van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
ARTIKEL 10. AANDELEN BEHORENDE TOT EEN GEMEENSCHAP.
1.	Behoren één of meer aandelen of een recht van vruchtgebruik of een pandrecht daarop, dan wel één of meer certificaten of een recht van vruchtgebruik of een pandrecht
daarop tot een gemeenschap waarop titel 3:7, Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dan kunnen de deelgenoten zich slechts door één persoon tegenover de vennootschap
doen vertegenwoordigen.
2.	De aanwijzing van een vertegenwoordiger als in lid 1 van dit artikel bedoeld of een wijziging daarvan heeft tegenover de vennootschap eerst effect, zodra haar daarvan
-indien de vennootschap zulks verlangt- op deugdelijke wijze is gebleken.
ARTIKEL 11. LEVERING VAN AANDELEN.
Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. Een levering
als in de vorige zin bedoeld werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de
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aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling overeenkomstig de wet heeft erkend of de akte overeenkomstig de wet
aan haar is betekend.
ARTIKEL 12. VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN.
1.	Op aandelen kan vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd.
2.	De uit een aandeel voortspruitende rechten strekkende tot het verkrijgen van additionele aandelen komen ook aan de aandeelhouder toe met dien verstande dat hij de waarde
van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.
3.	De bepalingen van de statuten ten aanzien van de blokkeringsregeling en ten aanzien van de vervreemding en overdracht van aandelen zijn van toepassing op de
vervreemding en overdracht van de aandelen door de pandhouder of de verblijving van de aandelen aan de pandhouder met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien
van de vervreemding en de overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen ter zake nakomt.
4.

De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.

5.	In afwijking van het voorgaande lid, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of pandhouder indien dit bij de vestiging van het recht is bepaald, mits deze bepaling of,
voor wat betreft toekenning van stemrecht aan een pandhouder, de vestiging van het pandrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
6.	Treedt een ander in de rechten van de stemgerechtigde vruchtgebruiker of pandhouder dan komt hem het stemrecht slechts toe indien de directie de overgang van het
stemrecht heeft goedgekeurd.
7.

Een aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben certificaathoudersrechten.

8.

Een vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft geen certificaathoudersrechten.

ARTIKEL 13. GOEDKEURINGSREGELING.
1.

Vervreemding van aandelen is slechts mogelijk:
a.

na verkregen goedkeuring van de directie; en

b.	indien de vervreemding van aandelen valt binnen het bereik van de vrijstelling als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a Vrijstellingsregeling Wft en de uitzondering van
artikel 5:3 lid 1 sub c Wet op het financieel toezicht (‘Coupure vrijstelling’).
2.	Een aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wil vervreemden moet daarvan, onder opgave van de voorgenomen te vervreemden aandelen, mededeling doen aan de
directie. De directie is alsdan verplicht een directievergadering bijeen te roepen tegen een zodanig tijdstip dat deze vergadering binnen een maand na ontvangst van bedoelde
mededeling wordt gehouden. In deze vergadering moet worden besloten of de vereiste goedkeuring al dan niet zal worden verleend, welk besluit binnen twee weken nadat de
vergadering is gehouden aan de betrokken aandeelhouder moet worden medegedeeld.
	Is binnen twee maanden nadat het voornemen tot vervreemding aan de directie is medegedeeld, geen beslissing aan degene die wil vervreemden medegedeeld, dan wordt de
goedkeuring geacht te zijn verleend op de laatste dag van de vorenbedoelde termijn van twee maanden.
3.	Indien goedkeuring tot de vervreemding wordt verleend of geacht wordt te zijn verleend, dan moet de overdracht overeenkomstig de mededeling plaatsvinden binnen drie
maanden nadat de goedkeuring is verleend, of geacht wordt te zijn verleend, bij gebreke waarvan de goedkeuring is vervallen.
4.	Onverminderd het in artikel 8 bepaalde, wordt niet als vervreemding aangemerkt de overdracht door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in eigen kapitaal.
ARTIKEL 14.
1.	Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moet de directie bij hetzelfde besluit één of meer gegadigden aanwijzen, die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek
betrekking heeft tegen contante betaling over te nemen.
	Indien en voorzover de vennootschap bevoegd is aandelen in haar eigen kapitaal te verwerven kan zij evenwel slechts met instemming van de verzoeker als gegadigde worden
aangewezen. Gelijktijdig met de mededeling aan de betrokken aandeelhouder dat de vereiste goedkeuring wordt geweigerd, moet hem opgave worden gedaan van bedoelde
gegadigde(n), bij gebreke waarvan de goedkeuring geacht wordt te zijn verleend. Artikel 13 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
2.	De verzoeker dient binnen vijftien dagen na de mededeling bedoeld in lid 1 te verklaren of hij aan de daarin genoemde gegadigde(n) wenst te vervreemden, bij gebreke
waarvan hij geacht wordt zijn verzoek te hebben ingetrokken.
3.	Voor zover de verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigde(n) niet anders overeenkomen, zal de overnameprijs van de aandelen gelijk zijn aan de waarde daarvan, vast te
stellen door één of meer onafhankelijke deskundigen, door de verzoeker en de gegadigde(n) in onderling overleg aan te wijzen. Indien partijen omtrent die aanwijzing geen
overeenstemming hebben bereikt binnen dertig dagen na de mededeling bedoeld in lid 1, dan is de meest gerede van partijen bevoegd de voorzitter van de kamer van
koophandel en fabrieken waaronder de vennootschap is ingeschreven te verzoeken een door die voorzitter te bepalen aantal deskundigen, met een maximum van drie, te
benoemen.
4.	De in het vorige lid bedoelde deskundige(n) is/zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen
waarvan kennisneming voor zijn/hun waardering dienstig is. De deskundige(n) is/zijn verplicht de door hem/hen vastgestelde prijs aan de directie op te geven; de directie is
verplicht deze prijs onverwijld mede te delen aan de verzoeker en de gegadigde(n).
5.	De verzoeker is bevoegd zijn verzoek in te trekken, mits dat geschiedt binnen dertig dagen nadat de prijs, waarvoor hij de aandelen aan de gegadigde(n) kan overdragen, aan
hem is medegedeeld.
6.	De aandelen dienen te worden overgedragen binnen drie maanden nadat de prijs waarvoor de aandelen aan de gegadigden kunnen worden overgedragen is vastgesteld, al dan
niet door deskundigen.
7.

De kosten aan benoeming van de deskundige(n) en aan de waardering verbonden komen voor rekening van:
a.

de verzoeker, indien hij zijn verzoek intrekt;

b.	de verzoeker voor de helft en de gegadigde(n) waaraan de overdracht plaatsvindt voor de andere helft, in dier voege dat iedere gegadigde waaraan overdracht
plaatsvindt, bijdraagt in verhouding tot het aantal aan hem overgedragen aandelen;
c.	de vennootschap in alle overige gevallen.
	De deskundige(n) als bedoeld in lid 4 van dit artikel is/zijn bevoegd, naar redelijkheid en billijkheid, te bepalen dat voormelde kosten op een andere wijze dan hiervoor
vermeld ten laste komen van de verzoeker, de gegadigde(n) en/of de vennootschap.
8.	Indien een aandeelhouder die overeenkomstig het in lid 6 bepaalde gehouden is aandelen te leveren na verloop van een termijn van tenminste dertig dagen na daartoe
schriftelijk te zijn gesommeerd in gebreke blijft met de nakoming van de leveringsplicht, dan is de vennootschap onherroepelijk tot de overdracht gemachtigd. De
vennootschap zal in dat geval de opbrengst, na aftrek van alle terzake vallende kosten, uitkeren aan de aandeelhouder.
9.	Mededelingen, opgaven en kennisgevingen ingevolge de artikelen 13, 14 en 15 geschieden schriftelijk.
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10. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien een aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van aandelen aan een ander verplicht is.
ARTIKEL 14A. BIJZONDERE VERPLICHTINGEN AANDEELHOUDERS. FBI GRENZEN.
1. 	Aandeelhouders zijn gehouden de deelgerechtigdheid Fbi-grenzen in acht te nemen. wordt door een aandeelhouder een deelgerechtigdheid Fbi grens door welke oorzaak dan
ook overschreden, dan is die aandeelhouder verplicht om onverwijld tot verkoop en levering van een zodanig aantal van zijn aandelen over te gaan, dat de overschrijding van
de deelgerechtigdheid Fbi-grens ongedaan wordt gemaakt.
2.

Indien een aandeelhouder op grond van lid 1 verplicht is tot verkoop en levering, is het bepaalde van artikelen 13 en 14 van overeenkomstige toepassing.

3.	Indien en zolang een aandeelhouder enige verplichting tot aanbieding van aandelen krachtens leden 1 en 2 niet nakomt, kan die aandeelhouder geen vergader- en/of
stemrechten op zijn aandelen uitoefenen en wordt zijn recht op uitkering opgeschort.
ARTIKEL 15. VERDELING GEMEENSCHAP
Toedeling van aandelen uit hoofde van verdeling van een gemeenschap geldt als vervreemding in de zin van artikel 13 lid 1, tenzij het betreft een verdeling van een gemeenschap
met toedeling van de aandelen aan degene van wiens zijde de aandelen in die gemeenschap zijn gevallen.
ARTIKEL 16.
Het in de artikelen 13, 14 en 15 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de overdracht of overgang van:
a.

voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen; of

b.

rechten tot het nemen van aandelen.

ARTIKEL 17. DIRECTIE. BESLUITVORMING BINNEN DE DIRECTIE.
1.

De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een of meer directeuren.

2.

Iedere directeur is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

	Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer directeuren behoort, is ieder van hen tegenover de vennootschap voor het geheel aansprakelijk
terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
3.

Een meerhoofdige directie vergadert zo dikwijls een directeur daarom verzoekt.

4.

Een meerhoofdige directie besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen is de algemene vergadering bevoegd terzake een besluit te nemen.

5.

De directie is bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 94, lid 2, boek 2, Burgerlijk Wetboek zonder goedkeuring van de algemene vergadering.

ARTIKEL 18. BENOEMING EN BEZOLDIGING VAN DIRECTEUREN.
1.

Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

2.

Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de prioriteit. Ook een rechtspersoon kan tot directeur worden benoemd.

3.

De directie nodigt de prioriteit zo spoedig mogelijk na het ontstaan van een vacature uit tot het doen van een voordracht.

4.	De prioriteit maakt voor elke vacature zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden nadat zij daartoe is uitgenodigd, één of meer voordrachten
op.
5.	Een door de prioriteit opgemaakte voordracht is bindend indien zij tijdig is opgemaakt en bestaat uit twee of meer personen voor een te vervullen plaats. De algemene
vergadering kan echter aan een bindende voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van
de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
	Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een directeur anders dan overeenkomstig een bindende of niet-bindende voordracht van de prioriteit kan slechts
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigen.
6.	Tijdens een algemene vergadering kan, bij de benoeming van een directeur, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de
vergadering is vermeld.
7.	De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De bezoldiging van de
directeuren, hun overige arbeidsvoorwaarden en de verdere bijzonderheden en voorwaarden omtrent de aanstelling, worden vastgesteld door de prioriteit.
ARTIKEL 19. SCHORSING EN ONTSLAG.
1.	Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen, nadat zij in de gelegenheid zijn gesteld in de algemene vergadering te
worden gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan of vertegenwoordigen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de prioriteit kan de
algemene vergadering alleen besluiten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van
de vennootschap vertegenwoordigen.
2.	Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de
opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
ARTIKEL 20. TAAKVERDELING DIRECTEUREN.
Indien er meer directeuren zijn, verdelen zij hun werkzaamheden in onderling overleg; bij gebreke van overeenstemming kan de algemene vergadering besluiten met welke taken
ieder van de directeuren meer speciaal zal zijn belast.
ARTIKEL 21. ONTSTENTENIS OF BELET.
1.

Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur zullen de overblijvende directeuren of zal de enig overblijvende directeur tijdelijk met het gehele bestuur zijn belast.

2.	Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enig directeur, is de persoon die daartoe door de algemene vergadering tevoren is aangewezen tijdelijk met
het bestuur belast. Is de persoon als hiervoor bedoeld niet tevoren aangewezen, dan is iedere aandeelhouder afzonderlijk bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen
teneinde de nodige voorzieningen te treffen.
3.	Indien een persoon, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, is aangewezen, is deze verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen, teneinde één of meer
personen al dan niet tijdelijk tot directeur te benoemen.
ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGING.
1.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan iedere directeur afzonderlijk.

2.	De directie kan procuratiehouders met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming
van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.
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Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.
3.	Heeft de vennootschap een tegenstrijdig belang met een of meer directeuren dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een door de algemene vergadering aan te
wijzen persoon. Ook een directeur kan als zodanig worden aangewezen.
ARTIKEL 23. MACHTIGING OF GOEDKEURING VOOR BESLUITEN VAN DE DIRECTIE. AANWIJZINGEN.
1.	De algemene vergadering is bevoegd door hem vast te stellen besluiten van de directie aan zijn machtiging of goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk
omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld.
2.	De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid,
gegeven door de algemene vergadering. Voorts dient de directie zich te gedragen conform het beleggingsbeleid opgenomen in het prospectus Westplan Seniorenwoningen
Fonds N.V..
ARTIKEL 24. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING.
Elk jaar wordt ten minste een algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap.
De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:
a.

verslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap in het afgelopen boekjaar en het gevoerde bestuur;

b.

vaststelling van de jaarrekening;

c.

bestemming van de winst respectievelijk vaststelling van de wijze waarop een geleden verlies zal worden gedelgd;

d.

décharge van de directeuren;

e.

voorzien in eventuele vacatures;

f.

behandeling van al hetgeen verder in de oproeping tot de algemene vergadering aan de orde zal zijn gesteld.

De hiervoor sub a tot en met d vermelde onderwerpen behoeven niet op de agenda van de jaarvergadering te worden vermeld, indien de termijn voor het opmaken van de
jaarrekening is verlengd of een voorstel daartoe op de agenda is geplaatst.
ARTIKEL 25. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN.
1.

Een buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen, zo dikwijls de directie of een directeur dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

2.	Bovendien zal een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, zodra een of meer personen, gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste tien procent van
het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht, dit onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen schriftelijk aan de directie verzoeken.
	Indien alsdan geen buitengewone algemene vergadering bijeen wordt geroepen zodanig, dat zij binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder
van de verzoekers zelf met inachtneming van de wet en deze statuten tot de bijeenroeping bevoegd, zonder daartoe de machtiging van de voorzieningenrechter van de
rechtbank te behoeven.
ARTIKEL 26. PLAATS VAN DE VERGADERINGEN.
Algemene vergaderingen worden gehouden te Lisse, Amsterdam, Rotterdam of Utrecht.
In een elders gehouden algemene vergadering kunnen geldige besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en alle
certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 27.
ARTIKEL 27. OPROEPING. AGENDA.
1.

Behoudens het in artikel 21 en 25 lid 2 bepaalde, worden aandeelhouders en certificaathouders tot een algemene vergadering opgeroepen door de directie of door een
directeur.
De oproepingen geschieden schriftelijk en niet later dan op de vijftiende dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

	Was de oproepingstermijn korter of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen toch wettige besluiten worden genomen, mits met algemene
stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2.	De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen, alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering en de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij
schriftelijke gevolmachtigde.
	Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping.
3.	Voorstellen van degenen die ter vergadering worden opgeroepen, worden op de agenda geplaatst, mits deze voorstellen ten minste zeven dagen voor de uiterste dag van
oproeping schriftelijk bij de directie zijn ingediend.
4.	Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet
wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle
certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
ARTIKEL 28. BESLUITVORMING.
1.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem.

2.	Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder kan zich ter vergadering laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, naar het oordeel van de voorzitter
van de vergadering toereikende, volmacht.
3.

De algemene vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.
Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.

	Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken
van vorenbedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
4.

Indien bij een eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt terstond een tweede stemming gehouden.

	Wordt ook bij de tweede stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen de twee personen die bij de tweede stemming de meeste
stemmen op zich verenigden.
	Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking, dan zal bij een tussenstemming worden beslist welke
twee personen in herstemming komen, respectievelijk wie met de persoon die de meeste stemmen op zich verenigde, in herstemming zal komen.
5.

Staken over enig voorstel de stemmen, dan is dit voorstel verworpen.
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6.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.

7.	Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk bij gesloten ongetekende briefjes, tenzij de voorzitter in beide gevallen zonder tegenspraak in
de vergadering van de zijde van de stemgerechtigden een andere wijze van stemmen toelaat.
8.	Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor
een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen
toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een
dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.
De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
9.	Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is,
wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan het vorige lid bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
10.	Waar in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit afhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigde (gedeelte van het) geplaatste kapitaal en dit
(gedeelte) niet vertegenwoordigd was, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het in deze vergadering
vertegenwoordigde (gedeelte van het) geplaatste kapitaal. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen,
onafhankelijk van het in die vergadering vertegenwoordigde (gedeelte van het) geplaatste kapitaal.
Een oproeping tot een tweede vergadering als hiervoor bedoeld heeft plaats na de eerste vergadering.
De tweede vergadering dient binnen dertig dagen na de eerste vergadering te worden gehouden.
ARTIKEL 29. LEIDING VAN EEN ALGEMENE VERGADERING. NOTULEN.
1.	De leiding van een algemene vergadering berust bij (één van) de directeur(en). Indien deze niet aanwezig is of er de voorkeur aan geeft de vergadering niet voor te zitten,
voorziet de algemene vergadering in de leiding.
2.	Van het verhandelde worden, tenzij daarvan een notarieel proces verbaal wordt opgemaakt, door een door de voorzitter aan te wijzen secretaris notulen gehouden.
	Die notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering, dan wel vastgesteld in een volgende
vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering getekend.
3.	Zowel de voorzitter van een vergadering als iedere directeur is te allen tijde bevoegd op kosten van de vennootschap opdracht te geven tot het opmaken van een notarieel
proces verbaal.
ARTIKEL 30. BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING.
Tenzij er certificaathouders zijn, kunnen aandeelhouders alle besluiten, die zij in vergadering kunnen nemen, buiten vergadering nemen, mits de directeuren in de gelegenheid
zijn gesteld over het voorstel advies uit te brengen. Zulk een besluit is slechts geldig indien alle stemgerechtigde aandeelhouders schriftelijk voor het desbetreffende voorstel stem
hebben uitgebracht. Die aandeelhouders doen van het aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan de directie.
ARTIKEL 31. VERGADERING VAN HOUDERS VAN PRIORITEITSAANDELEN.
1.	De directie is bevoegd tot het bijeenroepen van een vergadering van houders van prioriteitsaandelen. Zij worden ten minste zestien dagen voor die van de vergadering
bijeengeroepen.
2.

Een vergadering van de prioriteit wordt bijeengeroepen zo dikwijls een besluit van de prioriteit is vereist en voorts zo dikwijls de directie dit wenselijk acht.

3.	Ten aanzien van de prioriteit is het bepaalde in de artikelen 25 tot en met 30 - voor zover mogelijk - van overeenkomstige toepassing.
ARTIKEL 32. BOEKJAAR. JAARREKENING.
1.

Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

2.	Door de directie wordt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met maximaal zes maanden
door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders en de certificaathouders ter inzage wordt
gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het door haar opgestelde jaarverslag over.
3.	De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren.
	Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4.	De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 392 lid 1, boek 2, Burgerlijk Wetboek, toe te voegen gegevens vanaf de oproep
voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er
kosteloos een afschrift van verkrijgen.
5.

De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

	Voorts besluit de algemene vergadering omtrent décharge van de directie voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur terzake van de hem opgedragen taak,
behoudens de wettelijke bepalingen.
6.	De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant als bedoeld in artikel 33,
tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
7.	Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, kunnen de aandeelhouders en certificaathouders daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
8.	Het in dit artikel bepaalde omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 392, lid 1, boek 2, Burgerlijk Wetboek, toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing indien
artikel 403, boek 2, Burgerlijk Wetboek, voor de vennootschap geldt.
ARTIKEL 33. ACCOUNTANT.
De algemene vergadering zal aan een wettelijk gekwalificeerde accountant de opdracht verlenen om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken.
Is echter artikel 396, boek 2, Burgerlijk Wetboek, op de vennootschap van toepassing, dan:
a.

is de algemene vergadering bevoegd, doch niet verplicht de opdracht, als in de vorige zin bedoeld, te verlenen;

b.	kan de algemene vergadering de opdracht aan een ander dan een wettelijk gekwalificeerde accountant verlenen.
Is artikel 393, boek 2, Burgerlijk Wetboek, op de vennootschap van toepassing, dan zal de algemene vergadering de opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening
verlenen aan een deskundige, als bedoeld in lid 1 van gemeld artikel 393.
Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening. De algemene vergadering kan de opdracht, als hiervoor in dit artikel bedoeld, te allen tijde intrekken. Overigens is ten aanzien van het verlenen van de opdracht, als
hiervoor in dit artikel bedoeld, en het intrekken daarvan, lid 2 van gemeld artikel 393 van toepassing.
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ARTIKEL 34. WINST.
1.	De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering, met inachtneming van het hierna in lid 3 en 4 bepaalde. Bij de berekening van het winstbedrag, dat op
ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op de aandelen in aanmerking.
2.	De vennootschap kan aan de aandeelhouders en eventuele andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover het eigen vermogen
groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
3.	Eventuele uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is en na goedkeuring van de directie. Elke van de aandelen
is gelijk gerechtigd tot de winst van de vennootschap.
4.	De directie kan van de winst die in enig boekjaar is behaald, zoveel reserveren als de directie wenselijk acht maar ten hoogste een zodanig gedeelte als op grond van het
fiscale regime voor beleggingsinstellingen in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of een daarvoor in de plaats getreden regeling is toegestaan.
5.

De algemene vergadering kan besluiten dividenden geheel of ten dele betaalbaar te stellen in aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

6.	De directie kan met inachtneming van artikel 105 lid 4, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek besluiten tot uitkering van een interim-dividend op rekening van het over het
betrokken boekjaar te verwachten dividend.
7.	De vennootschap ontleent aan aandelen die zij houdt in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering. Zodanig recht kan evenmin worden ontleend aan aandelen
waarvoor certificaten zijn toegekend welke de vennootschap houdt, tenzij op de certificaten een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust.
	Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen waaraan ingevolge het voorafgaande de vennootschap of een aandeelhouder geen recht op uitkering ontleent niet
mee, tenzij deze aandelen of de certificaten daarvan belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap.
ARTIKEL 35. DIVIDEND.
1.

Dividenden worden dertig dagen na vaststelling ter beschikking gesteld, tenzij de algemene vergadering op voorstel van de directie anders besluit.

2.

Dividenden welke vijf jaren na ter beschikkingstelling niet zijn opgeëist, vervallen aan de vennootschap.

ARTIKEL 36. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.
De algemene vergadering kan besluiten tot wijzigen van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap. Een besluit van de algemene vergadering tot wijziging van deze
statuten of tot ontbinding van de vennootschap kan slechts worden genomen op voorstel van de prioriteit.
ARTIKEL 37. OPROEPING IN VERBAND MET STATUTENWIJZIGING.
Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, zullen degenen die de oproeping doen tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel
waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap neerleggen ter inzage voor iedere aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop
van de vergadering. Bij gebreke daarvan kan over het voorstel niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin
het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. De aandeelhouders en certificaathouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de neerlegging tot die van
de algemene vergadering een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging te verkrijgen. Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.
ARTIKEL 38. VEREFFENING.
1.	De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dat tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de ontbonden
vennootschap uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
2.

Van de ontbinding van de vennootschap dient inschrijving te geschieden in het handelsregister.

3.	Tenzij de wet anders bepaalt, treden ter vereffening van het vermogen van de ontbonden vennootschap de directeuren als vereffenaars op.
4.

De algemene vergadering stelt bij het nemen van het besluit tot ontbinding van de vennootschap de beloning van de vereffenaars vast.

5.

De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht.

6.	Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers is overgebleven van het vermogen van de ontbonden vennootschap, wordt aan de aandeelhouders en andere rechthebbenden in
verhouding tot ieders recht overgedragen.
7.	Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die
daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.
ARTIKEL 39. OVERGANGSBEPALING
1.	Het bepaalde in artikel 4 lid 1 van deze statuten wordt eerst van kracht op het moment dat aan het Handelsregister is opgegeven dat ingevolge een daartoe strekkend besluit
door de directie een zodanig aantal aandelen is uitgegeven onder de opschortende voorwaarde van opgave van die uitgifte aan het Handelsregister, dat het geplaatste kapitaal
ten minste twee honderd twintig duizend euro (EUR 220.000) zal bedragen.
	Tot het moment van bedoelde opgave geldt het volgende:
“1.	Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijfentwintigduizend euro (EUR 225.000), verdeeld in tweeëntwintig duizend vierhonderd negentig
(22.490) gewone aandelen, elk nominaal groot tien euro (EUR 10); en tien (10) prioriteitsaandelen, elk nominaal groot tien euro (EUR 10).”.
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Bijlage E - Statuten Westplan Investors Participaties BV
OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Op zeven juli tweeduizend vijf is voor mij,
mr. Joost Willem Friso ter Burg, hierna te noemen: “notaris”, als waarnemer van
mr. Anton Arnaud Voorneman, notaris te Amsterdam, verschenen:
mevrouw mr. Claudine Philippine Boswijk, met kantooradres 1083 GV Amsterdam,
Arent Janszoon Ernststraat 199, geboren te Den Burg (Texel) op twee juli negentienhonderd vijfenzeventig,
te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de naamloze vennootschap:
Westplan Investors N.V.,
nummer NV: 1020434, statutair gevestigd te Hoofddorp en kantoorhoudende te
2161 KS Lisse, Haven 3 B, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland onder nummer 34107364.
Voormelde volmacht zal aan deze akte worden gehecht.
De comparante, handelend als vermeld, heeft verklaard hierbij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te
stellen:
Artikel 1. Naam, zetel en duur
1.

De vennootschap draagt de naam:
Westplan Investors Participaties B.V.

2.

Zij is gevestigd te Lisse.

3.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2. Doel
De vennootschap heeft ten doel:
-

het aanbieden van fondsparticipaties;

-

het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;

	het verstrekken van garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen, waarmee de
vennootschap in een groep is verbonden;
-

het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen;

-

het financieren van ondernemingen en vennootschappen;

-

het lenen en verstrekken van gelden;

-

het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende zaken en van vermogenswaarden in het algemeen;

-

het exploiteren en verhandelen van octrooien, merken, vergunningen, know how en intellectuele eigendomsrechten;

-

het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Artikel 3. Kapitaal en aandelen
1.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénhonderd vijfenzeventig duizend euro (EUR 175.000,--).

2.

Het is verdeeld in éénduizend zevenhonderd vijftig (1.750) aandelen, elk nominaal groot éénhonderd euro (EUR 100,--).

3.

De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 4. Register van aandeelhouders
1.	De directie houdt een register, waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben
verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
2.	Op het register is artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
Artikel 5. Uitgifte van aandelen
1.	Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders hierna te noemen: de “algemene vergadering” geschieden, voorzover
door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen.
2.	Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij
zijn.
3.

Bij het besluit tot uitgifte van aandelen wordt bepaald of aandeelhouders een voorkeursrecht hebben, met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde.

4.

Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.

5.

De directie is bevoegd zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering rechtshandelingen aan te gaan als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6. Eigen aandelen
1.

De vennootschap mag met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen.

2.	Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal mag de vennootschap verstrekken, doch slechts tot ten hoogste het bedrag van de
uitkeerbare reserves.
3.

De vennootschap kan geen medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar eigen kapitaal.
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Artikel 7. Levering van aandelen. Vruchtgebruik. Pandrecht
1.	Voor de levering van een aandeel, de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris
verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2.	Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de
vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde.
3.

Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend.

Artikel 8. Blokkeringsregeling
1.	Een aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst te vervreemden, is verplicht die aandelen eerst, overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde, te koop aan te bieden
aan zijn mede aandeelhouders.
	Deze aanbiedingsverplichting geldt niet, indien alle aandeelhouders schriftelijk (onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via gangbare communicatiekanalen (fax
en e-mail daaronder begrepen) overgebracht en op schrift te stellen bericht) hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts
voor een periode van drie maanden geldig is.
Evenmin geldt deze aanbiedingsverplichting in het geval de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.
	Onder vervreemding wordt onder meer mede begrepen inbreng in en verdeling van enigerlei gemeenschap.
2.	De aandeelhouders, die gegadigden zijn voor de aangeboden aandelen, zijn verplicht de directie daarvan schriftelijk in kennis te stellen, onder opgave van het aantal
aandelen, dat zij wensen over te nemen, binnen twee maanden na het aanbod, bij gebreke waarvan zij geacht zullen worden niet gegadigd te zijn voor de aangeboden
aandelen.
De prijs, waarvoor de aandelen door de andere aandeelhouders kunnen worden overgenomen, wordt vastgesteld door de aanbieder en zijn mede aandeelhouders.
	Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de
voorzitter van het Koninklijk Nederlands Instituut van Register Accountants, tenzij partijen onderling overeenstemming over de deskundige bereiken.
	De mede aandeelhouders zijn verplicht binnen dertig dagen na de prijsvaststelling aan de aanbieder, bij aangetekend schrijven, mede te delen of en in hoeverre zij op de
aangeboden aandelen reflecteren, onder voorwaarde van contante betaling, bij gebreke waarvan zij geacht worden het aanbod niet te hebben aanvaard.
3.	Indien de mede aandeelhouders tezamen op meer aandelen reflecteren dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld, zoveel mogelijk in
verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, doch met inachtneming van het aantal aandelen, waarop zij gereflecteerd hebben.
4.	De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand, nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij al die aandelen, waarop het
aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.
5.	Indien vaststaat, dat de mede aandeelhouders het aanbod niet aanvaarden of dat niet al de aandelen, waarop het aanbod betrekking heeft, tegen contante betaling worden
gekocht, zal de aanbieder de aandelen binnen drie maanden na die vaststelling vrijelijk mogen overdragen.
6.	Ingeval van faillissement van een aandeelhouder, van overlijden van een aandeelhouder natuurlijk persoon of van liquidatie of ontbinding van een
aandeelhouderrechtspersoon, moeten de aandelen van de betreffende aandeelhouder worden aangeboden met inachtneming van het hiervoor bepaalde, binnen drie maanden
na het plaatsvinden van de betreffende gebeurtenis.
Indien alsdan op alle aangeboden aandelen wordt gereflecteerd, kan het aanbod niet worden ingetrokken.
Artikel 9. Bestuur
1.

De vennootschap heeft een directie, bestaande uit een of meer directeuren.

2.

De algemene vergadering benoemt de directeuren en is bevoegd hen te allen tijde te ontslaan of te schorsen.

3.

De algemene vergadering stelt de beloning en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur vast.

Artikel 10
1.

De directie is belast met het besturen van de vennootschap.

2.

De algemene vergadering is bevoegd bestuursbesluiten aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits daarvan schriftelijk opgave wordt gedaan aan de directie.

Artikel 11. Vertegenwoordiging
1.

De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe, zelfstandig handelend.

2.

Indien de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een directeur, blijft iedere directeur bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

3.	Ongeacht of er sprake is van een tegenstrijdig belang worden rechtshandelingen van de vennootschap, jegens de houder van alle aandelen, waarbij de vennootschap wordt
vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, schriftelijk vastgelegd.
Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld.
4.

Lid 3 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Artikel 12
Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren zijn de overige directeuren of is de overige directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, terwijl
ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur tijdelijk met het bestuur is belast, de persoon die daartoe jaarlijks door de algemene vergadering
wordt aangewezen.
Artikel 13. Boekjaar en jaarrekening
1.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2.	Jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het betrokken boekjaar behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op
grond van bijzondere omstandigheden , wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt, bestaande uit een balans, een winst en verliesrekening en een toelichting.
Binnen bedoelde periode worden de jaarrekening en het jaarverslag ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage neergelegd.
3.

De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
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Artikel 14. Winst
1.	De vennootschappelijke winst, blijkende uit de door de algemene vergadering vastgestelde jaarrekening, is voorzover de winst niet moet worden bestemd voor de vorming of
instandhouding van door de wet voorgeschreven reserves ter beschikking van de algemene vergadering, die omtrent reservering of uitkering van winst beslist.
2.	Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het bedrag, hetwelk het deel van het eigen vermogen dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal,
vermeerderd met de wettelijk aan te houden reserves, te boven gaat.
3.

De directie kan besluiten tot uitkering van een interim dividend, met inachtneming van het in lid 2 bepaalde.

4.

De vordering van de aandeelhouder tot uitkering van dividend vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.

Artikel 15. Algemene vergaderingen van aandeelhouders
1.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd danwel te Schiphol (gemeente Haarlemmermeer).

2.	Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering gehouden, waarin onder meer de jaarrekening en de winstbestemming worden
vastgesteld.
Artikel 16
1.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door de directie niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.

2.	Aandeelhouders worden tot algemene vergaderingen opgeroepen per brief, gezonden aan de adressen volgens het bij artikel 4 bedoelde register.
Artikel 17. Het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Aantekeningen
1.	Zolang in een algemene vergadering het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht
genomen.
2.

De directie houdt van de genomen besluiten aantekening.

	Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig
mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt.
De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.
	Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
Artikel 18
1.	Op door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal kunnen de daaraan verbonden stemrechten door de vennootschap niet worden uitgeoefend.
	Op die aandelen vindt generlei uitkering ten behoeve van de vennootschap plaats.
2.	Bij de vaststelling van enige meerderheid of enig quorum, vereist bij de besluitvorming van de algemene vergadering, worden de door de vennootschap verkregen aandelen in
haar kapitaal buiten beschouwing gelaten.
Artikel 19
1.

De algemene vergaderingen voorzien zelf in haar voorzitterschap.

2.

De algemene vergadering besluit met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

3.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem.

4.

De directie houdt van de genomen besluiten aantekening; artikel 17 lid 2 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20. Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen
1.	Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde
aandeelhouders.
2.

De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening.

	Ieder van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden
gebracht.
De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.
	Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
Artikel 21. Statutenwijziging
Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, dient tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor diegenen, die volgens de wet tot inzage zijn gerechtigd, tot de afloop van de
betreffende vergadering.
Artikel 22. Vereffening
1.

In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap

2.

De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.

3.

De vereffening geschiedt met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde.

4.

Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.

tenzij de algemene vergadering anders besluit.

5.	Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
6.	Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
Slotbepaling
Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend vijf.
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Slotverklaringen
Tenslotte verklaarde de comparante als volgt:
1.

Voor de eerste maal wordt tot directeur van de vennootschap benoemd de naamloze vennootschap:
Westplan Investors N.V., oprichtster voornoemd.

2.

In het kapitaal van de vennootschap wordt door de oprichtster deelgenomen voor driehonderd vijftig aandelen (350), elk groot éénhonderd euro (EUR 100,--);
het gestorte kapitaal bedraagt: vijfendertig duizend euro (EUR 35.000,--).

3.

De plaatsing geschiedt à pari.
Het geplaatste kapitaal is in geld volgestort.
Storting in vreemd geld is toegestaan.

	Aan deze akte zijn gehecht de stukken, waarvan artikel 2:203a Burgerlijk Wetboek, aanhechting voorschrijft.
De vennootschap aanvaardt de stortingen op de bij de oprichting geplaatste aandelen.
4.	De verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 2:175 Burgerlijk Wetboek is verleend bij beschikking onder nummer BV 1331345 de dato zeven juli tweeduizend vijf,
welke beschikking aan deze akte zal worden gehecht.
De comparante is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE,
verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud der akte zakelijk aan de comparante opgegeven en toegelicht.
Deze heeft daarna verklaard van de inhoud der akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante en mij, notaris, ondertekend.
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Bijlage F - Statuten Stichting Administratiekantoor Westplan Seniorenwoningen Fonds
DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Westplan Seniorenwoningen Fonds, statutair gevestigd te Lisse, na akte houdende
oprichting op 18 oktober 2011 verleden voor mr. J.H. Bennebroek Gravenhorst, notaris te Amsterdam.
STATUTEN
ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL.
1.

De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Westplan Seniorenwoningen Fonds.

2.

De stichting heeft haar zetel te Lisse.

ARTIKEL 2. DOEL.
1.	Het doel van de stichting is het tegen toekenning van certificaten verwerven en administreren van aandelen op naam in de naamloze vennootschap: Westplan
Seniorenwoningen Fonds N.V., statutair gevestigd te Lisse, hierna te noemen: “de vennootschap”, het uitoefenen van alle aan de geadministreerde aandelen verbonden
rechten -waaronder het stemrecht- en het ontvangen van dividend en andere uitkeringen, onder de verplichting het ontvangene aan de certificaathouders uit te keren, en
voorts al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2.	Bij de verwezenlijking van haar doel richt de stichting zich mede op de continuïteit van de met de vennootschap direct of indirect geheel of gedeeltelijk verbonden
onderneming(en).
3.	In verband met haar doel mag de stichting, anders dan bij wijze van decertificering of ingevolge een gerechtelijk vonnis, de haar toebehorende aandelen niet vervreemden,
verpanden of daarop een recht van vruchtgebruik vestigen. In afwijking van het hiervoor bepaalde is de stichting bevoegd de door haar ten titel van beheer gehouden
aandelen te vervreemden aan een stichting met een nagenoeg gelijke doelomschrijving die schriftelijk heeft verklaard de beheerstaak onder dezelfde bepalingen en bedingen
over te nemen.
ARTIKEL 3. VERMOGEN.
Het vermogen van de stichting zal mede worden gevormd door hetgeen door de vennootschap zal worden vergoed aan administratiekosten en alle andere inkomsten.
ARTIKEL 4. BESTUUR.
1.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste één bestuurder.

2.	Een bestuurder wordt benoemd en kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door Westplan Investors N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Hoofddorp hierna
te noemen: de “oprichter”.
3.

Niet tot bestuurder benoembaar zijn:
a.

(indirecte) certificaathouders van de vennootschap;

b.

bestuurders, commissarissen en werknemers van de vennootschap;

c.

bestuurders, commissarissen en werknemers van de oprichter casu quo van met de oprichter verbonden lichamen;

alsmede echtgenoten van de sub a, b en c bedoelde personen en hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad.
4.	Indien het bestuur uit twee of meer bestuurders bestaat, wijzen de bestuurders uit hun midden een voorzitter aan en kunnen de bestuurders uit hun midden een secretaris
en een penningmeester aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één bestuurder worden vervuld.
5.	In alle gevallen waarin niet binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature in de benoeming van een bestuurder is voorzien, zal de meest gerede certificaathouder of
andere belanghebbende de voorzieningenrechter van de rechtbank waaronder de statutaire zetel van de stichting alsdan ressorteert kunnen verzoeken een bestuurder te
benoemen.
6.	Mocht in het bestuur om welke reden dan ook één lid ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders niettemin een wettig bestuur.
7.	De bestuurders genieten, indien zij hierom verzoeken, een redelijke beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben tevens recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.
8.

Een bestuurder houdt op bestuurder te zijn:
a.

door zijn overlijden;

b.

indien hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

c.

door bedanken door middel van een aan de stichting gerichte aangetekende brief;

d.

door ontslag door de rechter, overeenkomstig de wet;

e.

door ontslag door de oprichter.

ARTIKEL 5. BESTUURSVERGADERINGEN.
1.

De bestuursvergaderingen worden gehouden te Amsterdam, Lisse, Rotterdam of Utrecht.

2.	Een bestuursvergadering zal terstond worden bijeengeroepen na het ontvangen door de stichting van een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap en voorts wanneer een bestuurder dit wenselijk acht.
ARTIKEL 6. OPROEPING. AGENDA.
1.	De oproeping tot de vergadering geschiedt door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping (waaronder wordt verstaan de dag dat de oproeping
wordt verzonden) en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een schriftelijke oproeping.
2.	Onder het begrip: “schriftelijk” wordt in deze statuten tevens begrepen: per telefax of door enig ander (elektronisch) communicatiemiddel voor zover dat wettelijk of in de
jurisprudentie wordt aangemerkt als geldig schriftelijk bewijs.
3.

De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

4.

De directie van de vennootschap zal ook voor een bestuursvergadering worden opgeroepen.

ARTIKEL 7. ALLE BESTUURDERS AANWEZIG OF VERTEGENWOORDIGD.
Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerpen, ook al zijn de door de statuten en de wet gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
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ARTIKEL 8. VOORZITTERSCHAP.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
ARTIKEL 9. NOTULEN.
1.	Van het verhandelde in de vergaderingen worden, tenzij daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, notulen gehouden door de secretaris of door één van de
andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangewezen. Die notulen worden vastgesteld en, ten blijke daarvan, getekend door de voorzitter en de secretaris van de
desbetreffende vergadering, dan wel vastgesteld in een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende
vergadering getekend.
2.

De voorzitter van een vergadering is te allen tijde bevoegd op kosten van de stichting opdracht te geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal.

3.

Een afschrift van de notulen zal aan de directie van de vennootschap worden verzonden.

ARTIKEL 10. VERGADERRECHTEN. STEMMINGEN. QUORUMVEREISTE.
1.

Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

	Een bestuurder kan zich ter vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de
vergadering toereikende volmacht.
2.	Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid wordt geëist.
3.	Waar in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit afhankelijk is van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en dit aantal
niet aanwezig of vertegenwoordigd was, kan, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze statuten, een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan
worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuurders.
	Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde aantal bestuurders. Een oproeping tot een nieuwe vergadering als hiervoor bedoeld heeft plaats na de eerste vergadering.
4.

Iedere bestuurder heeft één stem.

5.	Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de
stemming verlangt.
6.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

7.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

8.

Staken bij enige stemming over personen of zaken de stemmen (bijvoorbeeld doordat een bestuurder zich van stemming onthoudt), dan is het voorstel verworpen.

9.	Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor
zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een
nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of -indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde-, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
10. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
ARTIKEL 11. BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en de directie van de vennootschap
op de hoogte is gesteld van een dergelijke besluitvorming.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij
de notulen wordt gevoegd.
ARTIKEL 12. BESTUURSBEVOEGDHEID.
1.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2.	Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en ook niet tot het aangaan
van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt.
ARTIKEL 13. VERTEGENWOORDIGING.
1.

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, zomede door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

2.	Het stemrecht op de aandelen waarvan de stichting houder ten titel van beheer is, en alle andere aan die aandelen verbonden rechten zullen overeenkomstig het besluit van
het bestuur worden uitgeoefend.
ARTIKEL 14. BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.
1.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het boekjaar van de vennootschap.

2.	Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit maakt het bestuur binnen vijf maanden na afloop van het laatst verstreken boekjaar
een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op. Tenzij het bestuur anders besluit, dienen de in de vorige zin bedoelde stukken vergezeld te gaan
van een rapport van een wettelijk gekwalificeerde accountant en, zo mogelijk, van een verklaring.
ARTIKEL 15. ADMINISTRATIEVOORWAARDEN
1. 	De voorwaarden, waaronder de stichting aandelen in administratie neemt, worden vastgesteld en gewijzigd door het bestuur bij besluit genomen met algemene stemmen in
een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2.	De vaststelling casu quo wijziging van de administratievoorwaarden is eerst van kracht en werkt ten aanzien van de stichting en van de certificaathouders zodra zij bij
notariële akte is geconstateerd. Tot het verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.
ARTIKEL 16. STATUTENWIJZIGING.
1.	Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
2.

De wijziging is eerst van kracht wanneer zij bij notariële akte is geconstateerd. Tot het verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.
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ARTIKEL 17. STEM UITBRENGEN OP AANDELEN.
Bestuursbesluiten strekkende tot bepaling van de wijze waarop in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap zal worden gestemd met betrekking tot
voorstellen tot:
1.

wijziging van de statuten van de vennootschap;

2.

ontbinding van de vennootschap;

3.	benoeming en ontslag van directeuren;
kunnen slechts genomen worden met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
ARTIKEL 18. BEËINDIGING VAN DE CERTIFICERING.
Bestuursbesluiten strekkende tot gehele of gedeeltelijke beëindiging van de certificering kunnen slechts genomen worden met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
ARTIKEL 19. ONTBINDING EN VEREFFENING.
1.	Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
2.

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3.

De vereffening geschiedt door de bestuurders.

4.	Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting komt toe aan de vennootschap.

6.	Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder de jongste
vereffenaar.
ARTIKEL 20. RESOLUTIE.
Indien en voorzover mocht blijken dat de onderhavige statuten op enig punt in strijd zijn met de voorwaarden, gesteld in de Resolutie van drie en twintig november tweeduizend
zes nummer CPP 2006/2674M, en dientengevolge voor één of meer van de certificaathouders een fiscaal nadeel kan ontstaan, is het bestuur gehouden terstond tot aanpassing over
te gaan, en zullen de noodzakelijke wijzigingen geacht worden steeds van kracht te zijn geweest, zonder dat daardoor overigens de geldigheid van enig besluit wordt aangetast.
ARTIKEL 21. SLOTBEPALINGEN.
1.

In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur binnen de kaders van de wet.

2.

In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 1 loopt het eerste boekjaar van heden af tot en met een en dertig december twee duizend elf.

3.

In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 2 voor wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal als bestuursleden op:
-

Nico Cusell, geboren te Sassenheim op twintig september negentienhonderd vier en vijftig;

- 	Cornelis Driebergen, geboren te Rijnsburg op negentien juli negentienhonderd een en zestig; en
-

Hans Peter Fris, geboren te Amsterdam op een en dertig maart negentienhonderd vier en zestig.
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Bijlage G - Administratievoorwaarden Stichting Administratiekantoor Westplan Seniorenwoningen Fonds
DOORLOPENDE TEKST van de administratievoorwaarden van: Stichting Administratiekantoor Westplan Seniorenwoningen Fonds, statutair gevestigd te Lisse, na akte houdende
vaststelling administratievoorwaarden op 18 oktober 2011 verleden voor mr. J.H. Bennebroek Gravenhorst, notaris te Amsterdam.
ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN.
In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder:
a.

stichting: de stichting: Stichting Administratiekantoor Westplan Seniorenwoningen Fonds, met statutaire zetel te Lisse;

b.

bestuur: het bestuur van de stichting;

c.

vennootschap: de naamloze vennootschap: Westplan Seniorenwoningen Fonds N.V., met statutaire zetel te Lisse;

d.

aandelen: de aandelen in het kapitaal van de vennootschap die de stichting heeft verkregen tegen uitgifte van certificaten van aandelen;

e.

certificaten: de door de stichting uitgegeven certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap;

f.

prospectus: het prospectus van het Westplan Seniorenwoningen Fonds N.V..

ARTIKEL 2. AANDELEN EN CERTIFICATEN.
1.	De aandelen staan op naam van en behoren tot het vermogen van de stichting en als zodanig kan de stichting, met inachtneming van het bepaalde in haar statuten en deze
administratievoorwaarden, alle daden van beheer en beschikking met betrekking tot de aandelen verrichten, maar is zij niet bevoegd tot vervreemding, verpanding of
bezwaring anderszins van de aandelen, onverminderd hetgeen in deze administratievoorwaarden is bepaald omtrent decertificering en hetgeen in de statuten van de stichting
is bepaald omtrent vervreemding van de aandelen.
2.

De stichting geeft voor elk aandeel een certificaat uit.

3.

De certificaten luiden op naam en hebben dezelfde nominale waarde en aanduiding als de aandelen waarvoor zij zijn uitgegeven.

4.	Certificaatbewijzen mogen niet worden uitgegeven.
ARTIKEL 3. REGISTER VAN CERTIFICAATHOUDERS.
1.	Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van certificaten zijn opgenomen, met vermelding van het aantal door hen gehouden
certificaten, de datum waarop zij de certificaten hebben verkregen en de datum van mededeling. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een
recht van vruchtgebruik of pandrecht op certificaten hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van mededeling, alsmede met
vermelding welke aan de certificaten verbonden rechten hun toekomen.
2.

Iedere certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht zijn adres aan het bestuur op te geven.

3.

Het register wordt regelmatig bijgehouden.

4.	Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een certificaathouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op
een certificaat. Rust op het certificaat een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel welke aan de certificaten verbonden rechten hun toekomen.
5.

Het bestuur legt het register ten kantore van de stichting ter inzage van de certificaathouders, alsmede van de vruchtgebruikers en de pandhouders.

ARTIKEL 4. GEMEENSCHAP.
Indien certificaten tot een gemeenschap – daaronder niet begrepen een huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap – behoren, kunnen de
gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een door hen daartoe schriftelijk aangewezen persoon tegenover de stichting doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke deelgenoten
kunnen, mits eenstemmig, bij de aanwijzing of later bepalen wie van de aangewezenen hen voor welke certificaten zal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 5. LEVERING VAN CERTIFICATEN.
1.	Voor de levering van certificaten of van een vruchtgebruik op certificaten, danwel de vestiging of afstand van een vruchtgebruik of pandrecht op certificaten is vereist een
daartoe bestemde akte waarbij de betrokkenen partij zijn en mededeling daarvan aan de stichting door de vervreemder of de verkrijger.
2.

De aan het certificaat verbonden rechten kunnen eerst worden uitgeoefend nadat de in het vorige lid bedoelde mededeling heeft plaatsgehad.

ARTIKEL 6. BLOKKERINGSREGELING.
1.	De in de statuten van de vennootschap opgenomen blokkeringsregeling, zoals die thans luidt of te eniger tijd mocht komen te luiden, is ten aanzien van de levering van de
certificaten van overeenkomstige toepassing.
2.	Alle taken die in de hiervoor bedoelde blokkeringsregeling aan organen van de vennootschap worden opgedragen, worden ook te dezen door die organen uitgeoefend. Het
bestuur verleent aan deze organen alle verlangde medewerking.
3.	De stichting draagt zorg voor de administratieve werkzaamheden die samenhangen met de levering van de certificaten. Terzake van een levering van certificaten kan de
stichting administratiekosten in rekening brengen.
ARTIKEL 7. UITKERING AAN CERTIFICAATHOUDERS.
1.	De stichting zal elk dividend en elke andere uitkering op de aandelen innen en na ontvangst onverwijld een overeenkomstig dividend of overeenkomstige andere uitkering op
de certificaten beschikbaar stellen, zulks onder aftrek van de door de stichting te maken kosten.
2.	Bij uitkering van dividend in de vorm van bonusaandelen of bij wijze van stockdividend uitgekeerde aandelen aan de stichting, zal de stichting die aandelen ten titel van
beheer houden en aan de certificaathouders met die aandelen corresponderende certificaten uitgeven. Op die certificaten is het in deze administratievoorwaarden en in de
statuten van de stichting bepaalde van toepassing.
3.

Het beschikbaar stellen aan de certificaathouders van liquidatie-uitkeringen op de aandelen geschiedt tegen intrekking van de certificaten, waardoor deze vervallen.

4.	De rechten uit de certificaten jegens de stichting op dividend of een andere uitkering vervallen vijf jaren, nadat het dividend of die andere uitkering betaalbaar is geworden.
Het dividend of die andere uitkering wordt alsdan aan de vennootschap gerestitueerd.
ARTIKEL 8. VOORKEURSRECHT.
1.	Indien een voorkeursrecht tot het nemen van aandelen aan de stichting wordt toegekend, kent de stichting aan de certificaathouders een dienovereenkomstig recht tot het
verkrijgen van certificaten toe. De stichting maakt van het voorkeursrecht in dezelfde verhouding gebruik als waarin de certificaathouders van de aan hen toegekende rechten
gebruik maken.
2.	In het geval een certificaathouder van het hem overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid toegekende recht gebruik maakt, deelt het bestuur hem mede welke bedragen
daartoe bij de stichting moeten worden gestort en binnen welke termijn zulks dient te geschieden. Indien een certificaathouder het door hem te storten bedrag niet tijdig
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voldoet, is dit bedrag direct opeisbaar en is de certificaathouder door het enkele verloop van bedoelde termijn de wettelijke rente daarover verschuldigd zonder dat enige
schriftelijke aanmaning is vereist.
3.	Bij verkrijging van aandelen door de stichting ingevolge uitoefening van het voorkeursrecht, zal de stichting die aandelen ten titel van beheer houden en aan de
certificaathouders met die aandelen corresponderende certificaten uitgeven. Op die certificaten is het in deze administratievoorwaarden en in de statuten van de stichting
bepaalde van toepassing.
ARTIKEL 9. DECERTIFICERING.
1.	Het bestuur kan tot gehele of gedeeltelijke decertificering van de aandelen besluiten waarbij de desbetreffende aandelen ten titel van beëindiging van beheer aan de houders
van de met die aandelen corresponderende certificaten worden geleverd tegen intrekking van die certificaten, waardoor deze vervallen.
2.	Certificaathouders zijn niet gerechtigd decertificering van de aandelen te verlangen, tenzij de stichting wordt ontbonden. Alsdan worden de desbetreffende aandelen ten titel
van beëindiging van beheer aan de houders van de met die aandelen corresponderende certificaten geleverd tegen intrekking van die certificaten, waardoor deze vervallen.
ARTIKEL 10. WIJZIGING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN.
Deze administratievoorwaarden kunnen door het bestuur worden gewijzigd met inachtneming van hetgeen de statuten van de stichting daaromtrent bepalen.
ARTIKEL 11. STATUTEN STICHTING.
De certificaten en, meer in het algemeen, de rechtsverhouding tussen de stichting en de certificaathouders, worden mede beheerst door de statuten van de stichting, zoals die
thans luiden of te eniger tijd mochten komen te luiden. Voorzover deze administratievoorwaarden te eniger tijd mochten afwijken van de statuten van de stichting, gelden de
statuten van de stichting.
ARTIKEL 12. SLOTBEPALINGEN.
1.	Indien en voorzover mocht blijken dat de onderhavige administratievoorwaarden op enig punt in strijd zijn met de voorwaarden gesteld in de Resolutie van drie en twintig
november tweeduizend zes nummer CPP 2006/2674M, en dientengevolge voor één of meer der certificaathouders een fiscaal nadeel kan ontstaan, dan is het bestuur
gehouden terstond tot aanpassing over te gaan en zullen de noodzakelijke wijzigingen geacht worden steeds van kracht te zijn geweest, zonder dat daardoor overigens de
geldigheid van enig besluit wordt aangetast.
2.

In alle gevallen waarin zowel de statuten als deze administratievoorwaarden niet voorzien beslist het bestuur.
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Bijlage H - D
 irectieovereenkomst
ten aanzien van
WESTPLAN SENIORENWONINGEN FONDS N.V.
DEZE OVEREENKOMST is opgemaakt op datum aan het einde van akte vermeld (de “Overeenkomst”).
DE ONDERGETEKENDEN:
1.

de naamloze vennootschap Westplan Seniorenwoningen Fonds N.V. statutair gevestigd te Lisse (hierna te noemen de ‘Vennootschap’ of ‘Fonds’); en

2.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Westplan Investors Participaties B.V., statutair gevestigd te Lisse (hierna te noemen: ‘Directie’),

in aanmerking nemende dat:
(a) de Vennootschap - kort gezegd - tot doel heeft het (indirect) beleggen van vermogen in onroerende zaken;
(b) de Vennootschap, hetzij via deelnemingen, eigenaar is van onroerende zaken, bij partijen genoegzaam bekend (hierna te noemen het ‘Vastgoed’);
(c) de Directie bij akte van oprichting van de Vennootschap benoemd is tot directeur van de Vennootschap;
(d) partijen de voorwaarden waaronder de Directie haar werkzaamheden als statutair bestuurder van de Vennootschap zal uitvoeren wensen vast te leggen.
komen overeen als volgt:
Artikel 1. Taken en uitvoering
1.1 	De Directie is benoemd tot statutair directeur van de Vennootschap en is als zodanig belast met het besturen van de Vennootschap, het beheer van het Vastgoed daaronder
begrepen.
1.2 	De Directie zal haar taken in haar hoedanigheid van directeur naar beste vermogen en in overeenstemming met alle daaraan te stellen wettelijke eisen uitvoeren en daarbij
zal zij zich uitsluitend laten leiden door de belangen van de aandeelhouders van de Vennootschap.
1.3 	Het staat de Directie vrij de uitvoering van de taken die op grond van deze overeenkomst aan haar zijn opgedragen – en met name de taken die zien op het beheer van het
Vastgoed – aan een ander uit te besteden.
1.4 	De Directie zal, voor zover in deze overeenkomst en in de statuten niet anders is bepaald, bevoegd zijn om uit naam van de Vennootschap en voor haar rekening en risico al
datgene te doen en al die handelingen te verrichten die nuttig, nodig of wenselijk zijn voor de uitvoering van haar taken.
Artikel 2. Vergoedingen en Winstdelingsregeling
2.1 	De Directie ontvangt voor haar werkzaamheden een directievergoeding. Deze vergoeding bedraagt 0,375% per kwartaal (exclusief BTW) over het totaal van de intrinsieke
waarde van het Fonds welke de eerste dag van elk kwartaal door de directie van de Vennootschap wordt bepaald volgens de binnen de Vennootschap gehanteerde
waarderingsgrondslagen. De directievergoeding wordt in vier termijnen aan de Directie betaald telkens op de eerste dag van elk kwartaal.
2.2 	In het geval dat in de jaarrekening van de Vennootschap wordt vastgesteld dat het jaarlijkse uitkeerbare dividend uit Direct rendement meer dan 7,5% van de inleg van het
Fonds is, ontvangt de Directie een additionele vergoeding van 20% (exclusief BTW) over het meerdere uitkeerbare dividend uit Direct rendement. De Additionele
Directievergoeding wordt in rekening gebracht zolang het jaarlijkse uitkeerbare dividend uit Direct rendement meer dan 7,5% van de inleg in het Fonds is. De eerste

€ 50.000

(cumulatief inclusief BTW) waartoe de Initiatiefnemer gerechtigd is, zal door Westplan Investors Participaties BV niet in rekening worden gebracht aan het Fonds. De
Additionele Directievergoeding wordt niet berekend over Indirect rendement.
2.3 	Als aanvullende werkzaamheden worden beschouwd de selectie en aankoop van vastgoedobjecten en de financiering hiervan. De Directie brengt een acquisitievergoeding in
rekening van 1,5% (exclusief BTW) van de koopprijs (kosten koper).
2.4 	In de artikel 2.1 en 2.2 genoemde directievergoeding is uitdrukkelijk niet de vergoeding voor de kosten met betrekking tot het beheer van het vastgoed inbegrepen. Deze
vergoeding zal de Vennootschap rechtstreeks voldoen aan diegene die zich namens de Vennootschap met het beheer van het Vastgoed bezighoudt op basis van een tussen
beide partijen te sluiten Vastgoedbeheerovereenkomst. Indien de Directie het beheer van het vastgoed zelf (deels) ter hand neemt zal zij recht hebben op een vergoeding op
grond van haar meest recente tariefkaart, met dien verstande dat deze vergoeding een marktconform niveau niet zal overstijgen.
2.5 	De Vennootschap draagt zorg voor de betaling van de in artikel 2.2 bedoelde exploitatiefee en wel binnen één maand na vaststelling van de jaarrekening over het jaar
waarover deze fee betrekking heeft.
2.6 	Indien bij verkoop van vastgoed in zijn geheel een meeropbrengst wordt gerealiseerd ontvangt de Directie een performance fee van 20% (exclusief BTW) over de
meeropbrengst van het vastgoed. De meeropbrengst wordt als volgt bepaald:
	M = V-B, waarbij:
	M = de meeropbrengst;
V = netto gerealiseerde verkoopopbrengst, zijnde gerealiseerde verkoopopbrengst na aftrek van de door de Vennootschap gemaakte verkoopkosten;
B = b alanswaarde van het vastgoed en de geactiveerde begeleidings- en oprichtingskosten per 1 januari 2012 en voor nog te verwerven vastgoed de verwervingsprijs inclusief
alle bijkomende kosten en overdrachtsbelasting exclusief BTW of de inbrengwaarde;
De Directie ontvangt van de Vennootschap 20% van M indien de uitkomst van M een positief bedrag is.
2.7 	Indien bij verkoop van een deel van het vastgoed een meeropbrengst wordt gerealiseerd ontvangt de Directie een performance fee van 20% (exclusief BTW) over de
meeropbrengst van het verkochte deel van het vastgoed. De meeropbrengst wordt als volgt bepaald: M = V-B, waarbij
	M = de meeropbrengst van het verkochte deel;
V = netto gerealiseerde verkoopopbrengst, zijnde gerealiseerde verkoopopbrengst na aftrek van de door de Vennootschap gemaakte verkoopkosten;
B = b alanswaarde van het vastgoed per 1 januari 2012 en voor nog te verwerven vastgoed de verwervingsprijs inclusief alle bijkomende kosten en overdrachtsbelasting
exclusief BTW of de inbrengwaarde; De Directie ontvangt van de Vennootschap 20% van M indien de uitkomst van M een positief bedrag is.
2.8 	Indien bij verkoop van 95% of meer van de aandelen in de Vennootschap ineens of een transactie die tot doel heeft dat 95% of meer van de aandelen in de Vennootschap door
bestaande aandeelhouders verkocht worden een meeropbrengst wordt gerealiseerd, ontvangt de Directie een performance fee van 20% (exclusief BTW) over de waardestijging
van het vastgoed. De waardestijging wordt als volgt bepaald: W = T-B, waarbij:
W = de waardestijging van het vastgoed;
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	T = de taxatiewaarde van het vastgoed welke gezamenlijk door twee onafhankelijke taxateurs wordt vastgesteld, waarbij één taxateur door de Directie van de Vennootschap
en één taxateur door de Stichting Administratiekantoor Westplan Seniorenwoningen Fonds wordt aangewezen.
B = b alanswaarde van het vastgoed per 1 januari 2012 en voor nog te verwerven vastgoed de verwervingsprijs inclusief alle bijkomende kosten en overdrachtsbelasting
exclusief BTW of de inbrengwaarde;
De Directie ontvangt van de Vennootschap 20% van W indien de uitkomst van W een positief bedrag is.
2.9 	De betaling van de performance fee uit hoofde van voorgaande leden vindt plaats op het moment dat het vastgoed of de aandelen/certificaten in de Vennootschap worden
geleverd. De betaling wordt verricht door de notaris die belast is met het transport van het vastgoed of de aandelen/ certificaten.
2.10 D
 e Directie is gerechtigd tot de opslag en de afslag op de intrinsieke waarde bij uitgifte respectievelijk inkoop van (certificaten van) aandelen in de Vennootschap, zoals
omschreven in het prospectus van de Vennootschap.
Artikel 3. Duur en beëindiging van de Overeenkomst
3.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 10 jaar en eindigt van rechtswege op 1 januari 2022.
3.2 Elk der partijen kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen – per aangetekende brief – indien en zodra:
(a) de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
(b) aan de andere partij surséance van betaling wordt verleend;
(c) de andere partij wordt ontbonden;
(d) de andere partij toerekenbaar tekort schiet in haar verplichtingen uit deze overeenkomst, na tot nakoming van die verplichtingen schriftelijk te zijn aangemaand.
3.3 	Na afloop van de in artikel 3.1 genoemde periode wordt deze overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd mits deze overeenkomst tussentijds wordt opgezegd
met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar. Geen der partijen is bij opzegging als bedoeld in dit lid een vergoeding in verband met die opzegging verschuldigd aan de
andere partij. Verlenging geschiedt - tenzij partijen anders overeenkomen - op basis van de laatst geldende voorwaarden.
Artikel 4. Verzekeringen
4.1 	De Directie zal zorgdragen voor afsluiting van adequate verzekeringen teneinde de Vennootschap en de Directie te beschermen tegen de risico’s en aansprakelijkheden die
voortvloeien uit alle met deze overeenkomst verband houdende activiteiten, daaronder voor zover mogelijk tevens begrepen aansprakelijkheden van de Vennootschap jegens
de Directie vice versa, een en ander voorzover verzekering daarvan mogelijk en gebruikelijk is.
Artikel 5. Verrekening
5.1 	Het aan de Directie verschuldigde zal aan de Directie worden voldaan zonder dat de Vennootschap daarbij enig beroep op korting, opschorting en/of verrekening zal mogen
doen.
Artikel 6. Accountant
6.1 De Directie zal aan de accountant van de Vennootschap tijdig alle gegevens verstrekken teneinde de accountant in staat te stellen de jaarrekening te controleren.
6.2 De Directie draagt er zorg voor dat de accountant omtrent haar onderzoek verslag aan de Vennootschap uitbrengt.
Artikel 7. Diversen
7.1 De statuten van de Vennootschap worden geacht een integraal onderdeel van deze overeenkomst uit te maken.
7.2 In geval van toerekenbaar tekortschieten van een partij dient deze partij door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging in gebreke te worden gesteld, met
de sommatie om binnen twee weken alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen
8.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
8.2 	Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst zullen worden beslecht door de Rechtbank in Amsterdam.
GETEKEND te Lisse op ______________________________________ 2011.

.
______________________
Westplan Seniorenwoningen Fonds N.V
Door:

______________________
Westplan Investors Participaties B.V.
Door:
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Bijlage I - Taxatierapport
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Westplan Investors NV
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