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Gemiddeld direct rendement 7,9%



Initiatiefnemer Duinweide Investeringen N.V. biedt u samen met een kleine groep beleggers de mogelijkheid om te investeren 
in een winkelportefeuille met een winkelcomplex te Gorredijk, een vernieuwde grote supermarkt in Aarle-Rixtel en een super-
markt in Ermelo, Neede en Meerkerk. De objecten worden eigendom van vastgoed beleggingsfonds Groenewijck Vastgoed C.V. 

(CV). Alle volledig verhuurde objecten bestaan uit winkels en beschikken over het energielabel A.

In Gorredijk is het winkelcentrum de “Turfmerk” met een Aldi supermarkt en Action warenhuis gelegen aan een parkeerter-
rein met 150 gratis parkeerplaatsen. Verder bestaat het complex uit een Blokker (behoort niet tot het eigendom), een kapsalon, 
groentewinkel, slager, bloemen- en plantenzaak. De “Turfmerk” ligt in het centrum van Gorredijk aan een charmante trekvaart 
waar onder meer de Hema gevestigd is. Het object in Aarle-Rixtel is een vernieuwde en grote full-service M.C.D. supermarkt 
met Primera en een nieuw huurcontract voor 10 jaar. Gelegen in het dorpshart van Ermelo bevindt zich de Plus supermarkt 

en in Neede de EMTÉ (onderdeel van het beursgenoteerde Sligro Food Group). Het complex in Meerkerk bestaat uit een Plus 
supermarkt en een bakkerij, groenteboer en slager. Zowel in Aarle-Rixtel en Meerkerk zijn dit de enige supermarkten voor een 

groot verzorgingsgebied.

In deze portefeuille brengen de supermarkten met landelijk bekende labels de belangrijkste huurstroom op waarmee 89% van 
de inkomsten is gedekt.

Het gemiddelde directe rendement over 10 jaar is geprognosticeerd op 7,9% waarbij uitkering per kwartaal zal plaatsvinden.

De CV wordt door haar beherend vennoot vertegenwoordigd en biedt maximaal 118 participaties in Groenewijck Vastgoed CV, 
met een waarde van ! 50.000,- per stuk (exclusief emissiekosten). Minimale afname 2 participaties.

Duinweide Investeringen zal tevens voor circa 10% meeparticiperen.

De datum van deze Vooraankondiging is 26 september 2011.
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GROENEWIJCK  Vastgoed CV

 (een commanditaire vennootschap naar Nederlands recht, 
met zetel te Alphen aan de Rijn)
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Winkelcentrum “Turfmerk”, Gorredijk (Friesland) 
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Risico’s
Beleggen gaat met risico’s gepaard. Duinweide Investeringen heeft al het mogelijke gedaan om eventuele risico’s die verbonden 
zijn aan deze investering te minimaliseren, te weten:

Financieel risico (het financiële rekenmodel is conservatief opgesteld en gecontroleerd);
Markt risico (de marktomstandigheden worden met onze eigen ervaring (40 jaar) en supermarktdeskundigen nauwlettend 
gevolgd en onderzocht);
Bouwtechnisch risico (de objecten zijn vakkundig geïnspecteerd en er is een meerjarenonderhoudsbegroting opgesteld);
Leegstands risico (merendeel landelijk bekende huurders met langlopende contracten en goede locaties die eenvoudig 
wederverhuurd kunnen worden);
Rente risico (middels langlopende financiering wordt het risico op een stijging van de rente grotendeels afgedekt, terwijl 
met kort lopende financiering flexibiliteit wordt behouden en geprofiteerd wordt van een lage marktrente);
Inflatie risico (wij geloven in waardestijging van vastgoed door inflatie. Immers de opbrengsten uit de huur stijgen door 
indexeringen nagenoeg met de inflatie mee. De waarde van het vastgoed is gekoppeld aan de hoogte van deze huurinkom-
sten en de schuld (vreemd vermogen) die blijft gelijk of neemt zelfs af (bij aflossing).

Vastgoed - en hiermee uw investering - is daardoor uitermate waardevast.

EXPLOITATIEPROGNOSE* (bedragen in  € 1.000)

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10

Totale!huuropbrengsten!(a) !977! !996! !1.016! !1.036! !1.057! !1.078! !1.100! !1.122! !1.144! !1.167!

Beheervergoeding!(huurcomponent) !-39! !-40! !-41! !-41! !-42! !-43! !-44! !-45! !-46! !-47!

Eigenaarslasten !-44! !-45! !-46! !-47! !-48! !-49! !-49! !-50! !-51! !-53!

Onderhoud !-39! !-40! !-41! !-41! !-42! !-43! !-44! !-45! !-46! !-47!

Overige!kosten !-18! !-18! !-19! !-19! !-19! !-20! !-20! !-21! !-21! !-22!

Rente !-457! !-457! !-457! !-457! !-457! !-457! !-457! !-457! !-457! !-457!

Totale!exploitatiekosten!(b) !-597! !-600! !-603! !-606! !-609! !-612! !-615! !-618! !-621! !-625!

Exploitatieresultaat!(a+b) !379! !396! !413! !430! !448! !466! !485! !504! !523! !542!

Aflossing !-! !-! !-! !-! !-! !-! !-! !-! !-! !-!

Uitkering!uit!Liquiditeitsreserve !31! !17! !-! !-! !-! !-! !-! !-! !-! !-!

Voor!uitkering!beschikbaar !410! !413! !413! !430! !448! !466! !485! !504! !523! !542!

Direct!rendement 7,0% 7,0% 7,0% 7,3% 7,6% 7,9% 8,2% 8,5% 8,9% 9,2%

Gemiddeld!direct!rendement 7,9%

*!voorlopige!exploitatieprognose!o.b.v.!aannames!en!veronderstellingen!d.d.!1!september!2011



Gegevens totale winkelportefeuille
-!Koopprijs!k.k.!"!13.850.000
-!Totale!huur!"!996.577
-!Kapitalisatiefactor!13,9
-!Bruto!vloeroppervlakte!7.863!m2

-!Aantal!winkels!12

Financieel overzicht
-!Fondsomvang!!"!15.629.657!
-!Eigen!vermogen!!"!5.900.000
-!118!participaties!van!"!50.000,!exclusief!emissievergoeding!(minimale!afname!2!stuks)!
-!Uitkeringen!per!kwartaal!achteraf
-!Rekenrente!rendementsprognose!4,7%
-!Verwachte!looptijd!van!het!fonds:!5!tot!10!jaar

Rendementen
-!Verwacht!jaarlijks!gemiddeld!direct!rendement!7,9%
-!Verwacht!jaarlijks!gemiddeld!totaal!rendement!9,0%
-!Verwachte!internal!rate!of!return!(IRR)!8,4%

Kenmerken locatie Gorredijk
-!Winkelcentrum!‘Turfmerk’,!gebouwd!eind!jaren!negentig!van!circa!2.463!m2!b.v.o.!op!een
!! A1-locatie!in!het!centrum!van!Gorredijk!met!een!groot!verzorgingsgebied
-!6!winkels,!waaronder!de!Aldi!en!Action
-!Goede!parkeergelegenheid!(blauwe!schijf,!circa!150!plaatsen)

Kenmerken locatie Aarle-Rixtel
-!Supermarkt!M.C.D.!momenteel!in!verbouwing!en!gereed!bij!plaatsing!fonds,
! totaal!oppervlakte!van!1.790m2!b.v.o.!gelegen!in!het!centrum!met!een!groot!verzorgingsgebied

Kenmerken locatie Ermelo
-!Full-service!Plus!supermarkt!gelegen!in!het!centrum!van!Ermelo!onder!een
!!!appartementencomplex!en!centrale!bibliotheek,!oppervlakte!van!1.200!m2!v.v.o.

Kenmerken locatie Neede
-!EMTÉ!!supermarkt!gelegen!in!het!kernwinkelgebeid!van!Neede,!oppervlakte!van!1.222!m2!v.v.o.

Kenmerken locatie Meerkerk
-!Plus!supermarkt!met!twee!naastgelegen!solitaire!winkels!in!het!hart!van!Meerkerk,!verzorgt
!!!het!gehele!dorp,!oppervlakte!van!1.188!m2!v.v.o.

Overige informatie totale portefeuille
-!Alle!objecten!hebben!het!energielabel!A
-!Weinig!verloop!vanaf!de!oplevering!van!de!complexen
-!Solvabiliteit:!ruim!89%!van!de!huur!wordt!betaald!door!landelijke!ketens
-!Mooie!mix!van!discount!en!full-service!supermarkten
-!Gemiddelde!resterende!looptijd!huurcontracten!5,7!jaar

Planning
-!Inschrijving!start!op!de!datum!van!het!uitkomen!van!het!informatiememorandum!en!sluit!op!het!
! moment!dat!alle!participaties!zijn!toegewezen
-!Geplande!aanvangsdatum!Groenewijck!Vastgoed!CV:!1!december!2011
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- Aarle-Rixtel, M.C.D. supermarkt 

- Neede, EMTÉ supermarkt

- Meerkerk, Plus supermarkt met bakkerij
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Winkelcentrum Gorredijk
Gorredijk kent ongeveer 8.000 inwoners en is 
hiermee het grootste dorp in de gemeente Op-
sterland, provincie Friesland. De mooie ligging 
aan de trekvaart en de grootste parkeergelegen-
heid in Gorredijk, maken dit winkelcentrum 
aantrekkelijk voor inwoners van Gorredijk en 
omliggende plaatsen zoals Heerenveen en Beet-
sterzwaag. Om toegang te krijgen tot het gevari-
eerde winkelaanbod van Gorredijk, dient men te 
allen tijde door de winkelpassage van de “Turf-
merk” te wandelen. In de nabije omgeving zijn 
winkels te vinden als Hema, TerStal en Kruidvat. 
De belangrijkste huurinkomsten bestaan uit de 
Aldi supermarkt en het Action discount waren-
huis. Daarnaast zijn er 4 dagwinkels.

Supermarkt Aarle-Rixtel
De M.C.D. supermarkt te Aarle-Rixtel ligt in de 
provincie Noord-Brabant. M.C.D. is een lande-
lijke keten met 35 vestigingen in voornamelijk 
zuidwest Nederland. De full-service supermarkt 
is bij plaatsing compleet vernieuwd. Een lang 
huurcontract van 10 jaar en een goede ligging 
in het dorp Aarle-Rixtel (ca 5.700 inwoners) vor-
men een stabiele basis. Gezien de nieuwe ruime 
afmetingen met parkeergelegenheid biedt dit 
object goede mogelijkheden voor de toekomst. 
Het is de enige grote supermarkt in Aarle-Rixtel.

Supermarkt Ermelo
De full-service Plus supermarkt is gelegen in het 
centrum van Ermelo onder een appartementen-
complex en de centrale bibliotheek van Ermelo. 
De winkelunit is in zijn geheel verhuurd aan 
Plus Vastgoed B.V. De supermarkt bevindt zich 
aan de Burgemeester Langmanstraat met een 
groot parkeerterrein die direct achter en parallel 
loopt aan de Stationsstraat, de hoofdwinkelstraat DU
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van Ermelo. In de nabije omgeving bevinden 
zich o.a. de Aldi, Blokker, Hema, Kruidvat en 
Etos.

Supermarkt Neede
Aan de Zwaluwstraat, in het kernwinkelgebied 
van Neede, bevindt zich deze supermarkt die 
wordt verhuurd aan EMTÉ Supermarkten B.V. 
Het betreft een goede zichtlocatie dat ligt achter 
de Oudestraat, de hoofdwinkelstraat van Neede.

Complex Meerkerk
Dit complex bestaat uit een supermarkt en twee 
naastgelegen solitaire winkels in het hart van 
Meerkerk. De supermarkt is aan Plus Vastgoed 
B.V. verhuurd en de twee naastgelegen winkel-
units aan een slager en een groenteboer. In de 
directe nabijheid van de supermarkt zit een Ra-
bobank en het gemeentehuis van Zederik. Deze 
supermarkt is de enige supermarkt in Meerkerk 
en verzorgt het gehele dorp. 

Fondsfinanciering
De financiering door middel van de hypothe-
caire lening zal worden gesplitst in twee delen. 
Voor deze splitsing is gekozen om met een deel 
van de financiering te kunnen profiteren van de 
huidige lage marktrente. Voor het restant van de 
financiering is gekozen voor een lening met een 
looptijd van vijf jaar. De gehanteerde rekenrente  
bedraagt 4,7%. Hiermee wordt het risico op 
een stijging van de rente grotendeels afgedekt, 
terwijl flexibiliteit wordt behouden.

HUUROVERZICHT

Huurder Formule
Expiratiedatum 

huurcontract Optiejaren
Oppervlakte 
in m2 v.v.o.

Jaarlijkse 
huuropbrengst 

(in €, excl. BTW)

K&F!Hairstyle Kapsalon 5/01/14 telkens!5!jr. 92 12.236

VOF!Labora Slagerij onbep.!tijd jr.!opzegtermijn 147 18.165

Fa.!Kruizinga Groente!en!fruitwinkel onbep.!tijd jr.!opzegtermijn 149 18.374

Aldi!Vastgoed!B.V. Aldi!supermarkt 30/09/19 10!+!3x5 1.027 153.773

Action!Non-Food!B.V. Action!discount!warenhuis 31/01/16 telkens!5!jr. 830 84.328

Kussendrager!Retail!&!Services Bloemist!/!dierenwinkel 31/12/13 telkens!5!jr. 239 30.463

Mikro!Beheermaatschappij M.C.D.!Supermarkt 14/07/21 10!+!telkens!5!jr. 1.790 190.000

Plus,!Ermelo PLUS!Supermarkt 31/07/13 telkens!5!jr. 1.200 175.895

Plus,!Meerkerk PLUS!Supermarkt 31/08/19 telkens!5!jr. 990 124.498

Slagerij!&!Partyservice!J.!
Gelderblom

Slagerij 31/03/13 telkens!1!jr. 110 15.744

VOF!De!Snelle!Pieper Groente!en!fruitwinkel 31/03/13 telkens!1!jr. 88 14.102

EMTÉ! EMTÉ!Supermarkt 30/09/15 telkens!5!jr. 1.201 159.000

Totaal Groenewijck Vastgoed C.V. 7.863 996.577

FONDSFINANCIERING (alle bedragen in €)

Commanditair!kapitaal!(eigen!vermogen) !5.900.000!

Hypothecaire!lening!(vreemd!vermogen) !9.729.657!

Totale!fondsfinanciering !15.629.657!
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Overeenkomst van
Beheer en Bewaring

Statuten
Beherend Vennoot

Oprichtingsakte
Stichting Bewaarder

CV-overeenkomst

Duinweide
Investeringen N.V.

100% dochter

Groenewijck
Vastgoed CV

Stichting Groenewijck
(Stichting Bewaarder)

Juridisch eigendomEconomisch eigendom

Commanditaire Vennoten
(Participanten)

Groenewijck
Beheer B.V.

(Beherend Vennoot)

Juridische structuur
De commanditaire vennootschap (CV) vormt de 
basis van de structuur. Dit betekent dat de par-
ticipanten fiscaal transparant kunnen beleggen. 
Voor particulieren houdt dit in dat de participa-
tie onder de zogenaamde box 3 beleggingen valt. 
Resultaten uit beleggingen zijn hierdoor vrij van 
belastingen. 

Verder is het juridisch eigendom van het 
vastgoed ondergebracht in een onafhankelijke 

Stichting Bewaarder Groenewijck. Prettig voor 
een zorgeloze waarborging van uw bezit!

Als beherend vennoot treedt op Groenewijck 
Beheer B.V. De beherend vennoot is 100% 
eigendom van Duinweide Investeringen N.V. 
De beherend vennoot zal zorgdragen dat het 
complex goed onderhouden wordt, dat directe 
contacten worden onderhouden met huurders 
en dat op lange termijn een maximale waarde-
creatie wordt nagestreefd voor de participanten.

Herinvesteringsreserve
Bij deelname in Groenewijck Vastgoed C.V. is 
het onder voorwaarden mogelijk om een opge-
bouwde herinvesteringsreserve aan te wenden. 
Het is verstandig om deze mogelijkheid vooraf-
gaand aan deelname met een fiscaal adviseur te 
bespreken.

Planning en deelname
Deelname is mogelijk met ten minste 2 parti-

cipaties van ! 50.000 (exclusief emissiekosten). 
Belangstellenden kunnen zich door middel 
van ‘de verklaring van deelname’ aanmelden 
voor een deelname in Groenewijck Vastgoed 
C.V. vanaf de datum van het uitkomen van het 
informatiememorandum. Exemplaren kunnen 
worden verkregen bij Duinweide Investeringen 
N.V. of via de website www.duinweide.nl. Bij het 
informatiememorandum is de verklaring van 
deelname ingesloten.

Juridische structuur Groenewijck Vastgoed C.V.



Henry !Dunantweg !15 ! !2402 !NM !Alphen !aan !den !Rijn! ! !

tel. !088 !- !222 !0 !222 ! ! !fax !088 !- !222 !0 !223 ! ! !info@duinweide.nl ! ! !www.duinweide.nl

Initiatiefnemer Duinweide Investeringen N.V.
Duinweide Investeringen N.V. is verantwoordelijk voor het structureren van vastgoedbeleggingsfondsen. Voor 
een kleine groep beleggers selecteert zij winkels en winkelcentra. Bij de selectie van objecten wordt vooral gefo-
cust op winkels op goede locaties met landelijk bekende formules en solvabele huurders met een lange gemid-
delde resterende looptijd van de huurovereenkomsten.

De directie beschikt over meer dan 40 jaar aan vastgoed ervaring en wordt gevormd door de heer L.E.P. Benedek 
en drs. ing. J.S. Nathalia. Eerder behaalde de bestuurders van Duinweide op eigen titel uitstekende rendementen 
op vastgoedbeleggingen door kritisch en rationeel te zijn en een uitgebreid netwerk van expertise op te bouwen.

De juiste balans vinden tussen nieuwe acquisities, waarde maximalisatie door effectief vastgoedmanagement en 
het vinden van het optimale verkoopmoment, is de kracht van Duinweide.

Toezicht
Aangezien de participaties slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste ! 100.000 
per participant, is de beheerder voor het aanbieden van de participaties niet vergunning- noch informatiememo-
randum plichtig ingevolge artikel 4 lid 1 sub a van de Vrijstellingsregeling Wft. Duinweide Investeringen N.V. 
zal echter optreden als beheerder van beleggingsinstellingen en conformeren aan de wetgeving van de Autoriteit 
Financiële Markten ex artikel 2:65 lid 1 sub a.


