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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 5,5% per 
jaar, na aftrek van vergoedingen maar voor 
belastingen. Het totale geprognosticeerde 
enkelvoudige Totaal rendement bedraagt 
derhalve 12,6%, na aftrek van 
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. 

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. 

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 
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Positief 
scenario

Realistisch 
scenario

Scenario 
plaatsing 
 3,3M***

Negatief 
scenario

Break-even 
scenario

Geprognosticeerd rendement IRR* 15,3% 10,7% 7,4% 3,9% 0,0%

Geprognosticeerd enkelvoudig 
rendement** 143,0% 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
Aan te kopen additionele 
appartementen vanaf jaar 1 4 3 0 2 1

Verkoopfactor jaar 7 (over 
theoretische huur) 14 13 13 12 11,50

*(IRR-methode) na kosten en vergoedingen.

**Enkelvoudig rendement na kosten en vergoedingen.
*** 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.

Per 70 certificaten van  733.33 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal

Cash flow uit huuropbrengsten 1.750   2.653 3.101  3.597   4.141  4.736   5.385  25.363 

Uitkering directe opbrengsten 3,4% 5,2% 6,0% 7,0% 8,1% 9,2% 10,5% 49,4%

Cash flow uit aan- en verkoop* -  - -  -  -   - 69.847 69.847 

Uitkering indirecte opbrengsten 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 136,1% 136,1%

Totale cash flow 1.750   2.653  3.101  3.597  4.141   4.736 75.232  95.210 
Uitkering totaal opbrengst 3,4% 5,2% 6,0% 7,0% 8,1% 9,2% 146,6% 185,5%

Inleg  (51.333)

Enkelvoudig rendement  43.877 

Enkelvoudig rendement % totaal 85,5%

Enkelvoudig rendement % per jaar 12,2%

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.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 AVG

Fondsinvestering AVG  8.343.147  8.669.861  9.004.742 9.347.995 9.699.830 10.060.460 10.430.106 9.365.163 


