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het gebied van fiscaliteit;
 - DLA Piper Nederland NV adviseert op het 

gebied van juridische aspecten;
 - Knowledge in Store BV verricht 

marktonderzoek;
 - Search Ingenieursbureau BV verricht 

een technische due diligence en stelt een 
meerjarige onderhoudsbegroting op.

Makelaarskosten
De aankopend makelaar bij de verwerving van 
de objecten is Rely Vastgoed BV. Deze makelaar 

brengt 1% van de aankoopprijs in rekening, 
exclusief btw.

Taxatiekosten
Cushman & Wakefield heeft de Objecten 
getaxeerd en brengt hiervoor circa 0,7 promille 
van de getaxeerde waarde in rekening, exclusief 
btw. Het is mogelijk dat ook ING Bank Real 
Estate Finance - de verschaffer van het vreemd 
vermogen – haar taxatiekosten bij de CV in 
rekening brengt.

Selectie- en structureringsvergoeding
Deze vergoeding is in totaal 2,95% over de 
aankoopprijs van de Objecten, exclusief btw. Dit 
bedrag brengt Duinweide Investeringen NV in 
rekening voor haar initiatiewerkzaamheden, 
voor het risico dat zij loopt gedurende het 

Fondsinvestering en initiatiekosten
De Fondsinvestering die Groenewijck Vastgoed 
CV doet, bedraagt ! 15.581.830 en bestaat 
uit de Verkrijgingsprijs van de Objecten en 
de Initiatiekosten, die in dit hoofdstuk nader 
worden toegelicht. De beleggingshorizon 
hebben wij gesteld op vijf tot tien jaar en voor 
de rendementsprognose zijn we uitgegaan 
van een beleggingsperiode van tien jaar 
met als aanvangsdatum 20 december 2011. 
U participeert in de CV naar rato van uw 
kapitaalinbreng.

Kosten koper
Over de aankoopprijs van de Objecten moet 
6,0% overdrachtsbelasting worden betaald. 
Eventuele btw op de aankoop is, gezien de 
huidige btw belaste status van huurders, 
aftrekbaar. De kosten voor het opstellen en het 
laten passeren van de hypotheek- en de koop- en 
leveringsakte vallen onder de notariskosten.

Eenmalige initiatiekosten
Bij aanvang van de CV worden diverse 
eenmalige kosten gemaakt. Deze worden als 
volgt onderscheiden:

Adviseurskosten
 - Deloitte Accountants BV verstrekt een 

onderzoeksrapport bij de prognose;
 - Deloitte Belastingadviseurs BV adviseert op 
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Verkrijgingsprijs!Object

Aankoopprijs !13.850.000!

Overdrachtsbelasting !831.000!

Notariskosten !45.000!

Totaal !14.726.000!

Inititiatiekosten

Adviseurskosten !43.500!

Makelaarskosten !138.500!

Taxatiekosten !20.000!

Selectie-!en!structureringsvergoeding !408.575!

Marketing-!en!Informatiememorandumkosten !60.000!

Vergoeding!Plaatsingskantoren !120.255!

Oprichtingskosten!juridische!structuur !15.000!

Financieringskosten !50.000!

Totaal !855.830!

Fondsinvestering !15.581.830!


