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Als	potentiële	Participant	wordt	u	er	nadrukkelijk	op	

gewezen	dat	aan	iedere	vorm	van	beleggen	financiële	

risico’s	zijn	verbonden.	U	wordt	dan	ook	nadrukkelijk	

geadviseerd	dit	Prospectus	zorgvuldig	te	lezen	en	

kennis	te	nemen	van	de	volledige	inhoud	ervan.	In	

geval	van	enige	twijfel	met	betrekking	tot	de	inhoud	en	

de	strekking	van	de	informatie	in	dit	Prospectus,	dient	

u	onafhankelijk	advies	in	te	winnen	over	een	deelname	

in	het	Vastgoedfonds.	Hiermee	zal	een	afgewogen	

oordeel	dienen	te	worden	gevormd	over	de	inhoud	en	

de	strekking	van	dit	Prospectus	en	de	aan	de	verwer-

ving	van	Participaties	verbonden	risico’s.

Dit	Prospectus	is	een	aanbod	tot	het	verkrijgen	van	

Participaties	onder	de	in	het	Prospectus	genoemde	

voorwaarden.	De	Beherend	vennoot	verklaart	dat	het	

Prospectus,	met	uitzondering	van	(i)	de	beschreven	

fiscale	aspecten	in	hoofdstuk	6,	(ii)	het	onderzoeks-

rapport	van	de	accountant	in	hoofdstuk	9	en	(iii)	de	

taxatierapporten	van	Cushman	&	Wakefield	v.o.f.	en	

CB	Richard	Ellis	Valuations	B.V.	waarnaar	verwezen	

wordt	in	Bijlage	4,	onder	haar	verantwoordelijkheid	is	

opgesteld.	Bij	het	opstellen	van	het	Prospectus	heeft	de	

Beherend	vennoot	uiterste	zorgvuldigheid	betracht.	Voor	

zover	haar	redelijkerwijs	bekend,	stemmen	de	opgeno-

men	gegevens	op	het	moment	van	publicatie	van	dit	

Prospectus	overeen	met	de	werkelijkheid	en	zijn	geen	

gegevens	weggelaten	waarvan	de	vermelding	de	strekking	

van	dit	Prospectus	zou	wijzigen.	Dit	sluit	echter	niet	uit	

dat	er	ook	informatiebronnen	kunnen	zijn	met	een	afwij-

kende	opinie.	Voor	informatie	die	de	Beherend	vennoot	

bij	de	samenstelling	van	dit	Prospectus	heeft	ontleend	aan	

derden	geldt	dat	deze	correct	is	weergegeven	en	dat	

(voor	zover	Beherend	vennoot	weet	en	heeft	kunnen	

opmaken	uit	de	gepubliceerde	informatie)	geen	gege-

vens	zijn	weggelaten	waarvan	vermelding	de	strekking	

van	het	Prospectus	zou	wijzigen.	Indien	de	informatie	

die	ontleend	is	van	derden	onvolledig	of	onjuist	is,	

aanvaardt	Beherend	vennoot	voor	de	gevolgen	daarvan	

geen	aansprakelijkheid.	De	in	dit	Prospectus	genoemde	

informatie	van	derden	ligt	ter	inzage	ten	kantore	van	

de	Beheerder.	Potentiële	Participanten	kunnen	inschrij-

ven	op	basis	van	dit	Prospectus	tot	en	met	6	maanden	

na	het	aangaan	van	het	Vastgoedfonds.

De	verstrekking	en	verspreiding	van	dit	Prospectus	na	

de	datum	van	publicatie	houdt	onder	geen	enkele	

omstandigheid	in	dat	de	daarin	opgenomen	informatie	

op	een	latere	datum	nog	juist	en	volledig	is.	De	

Beherend	vennoot	heeft	zich	laten	adviseren	door	de	in	

dit	Prospectus	genoemde	adviseurs.	De	verantwoorde-

lijkheid	van	deze	adviseurs	is	beperkt	tot	het	terrein	

van	hun	expertise	en	tot	het	onderwerp	van	hun	

advies.	De	adviseurs	zijn	slechts	tegenover	de	Beherend	

vennoot	aansprakelijk.	Genoemde	adviseurs	hebben	

geen	belangen	in	het	Vastgoedfonds.	Niemand,	met	

uitzondering	van	de	Beherend	vennoot,	is	gerechtigd	

om	door	of	namens	het	Vastgoedfonds	enige	informatie	

te	verstrekken	of	enige	verklaring	af	te	leggen	met	

betrekking	tot	het	Vastgoedfonds.	Informatie	of	verkla-

ringen	verstrekt	of	afgelegd	in	strijd	met	(de	bewoor-

dingen	of	de	strekking	van)	dit	Prospectus	dienen	niet	

te	worden	beschouwd	als	verstrekt	of	afgelegd	door	of	

namens	het	Vastgoedfonds	en	op	dergelijke	informatie	

dient	niet	te	worden	vertrouwd.

De	in	het	Prospectus	opgenomen	analyses,	berekenin-

gen,	commentaren,	prognoses	en	aanbevelingen	zijn	

verstrekt	ter	informatie,	maar	vormen	geen	enkele	

garantie	voor	een	rendement	op	een	belegging	in	het	

Vastgoedfonds.	Voor	alle	in	dit	Prospectus	genoemde	

rendementen	geldt	het	volgende:	“De	waarde	van	een	

belegging	kan	fluctueren.	In	het	verleden	behaalde	

resultaten	en/of	geprognosticeerde	rendementen	

bieden	geen	garantie	voor	de	toekomst.”	Ten	aanzien	

van	verklaringen	over	de	toekomst	geldt	dat	deze	naar	

belangrijke mededelingen
Accountant
BDO Audit & Assurance B.V.
Gevers Deynootweg 130
2586 HM Den Haag

Taxateur
Cushman & Wakefield v.o.f.
Strawinskylaan 3125
1077 ZX Amsterdam

CB Richard Ellis Valuations B.V.
Stadhouderskade 1
1054 ES Amsterdam
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hun	aard	risico’s	en	onzekerheden	inhouden	aangezien	

ze	betrekking	hebben	op	gebeurtenissen	en	afhankelijk	

zijn	van	omstandigheden	die	zich	in	de	toekomst	al	

dan	niet	zullen	voordoen.	De	Beherend	vennoot,	de	

Beheerder,	de	Bewaarder,	de	Stichting	Participatie	en	

daaraan	gelieerde	(rechts)personen	alsmede	de	

bestuurders	van	deze	vennootschappen,	aanvaarden	

geen	enkele	aansprakelijkheid	voor	enige	directe	en/of	

indirecte	verliezen	die	zouden	kunnen	ontstaan	op	de	

belegging	door	deelname	in	het	Vastgoedfonds.	

De	verstrekking	en	verspreiding	van	dit	Prospectus	

alsmede	het	aanbieden,	verkopen	en	leveren	van	

Participaties	kan	in	bepaalde	jurisdicties	onderworpen	

zijn	aan	(juridische)	beperkingen.	De	Beherend	

vennoot	verzoekt	een	ieder	die	in	het	bezit	komt	van	

dit	Prospectus	kennis	te	nemen	van	en	zich	te	houden	

aan	dergelijke	beperkingen.	Dit	Prospectus	is	geen	

aanbod	van	Participaties	in	enig	rechtsgebied	waar	dit	

volgens	de	aldaar	geldende	regelgeving	niet	toegestaan	

is.	Het	Vastgoedfonds,	de	Beherend	vennoot,	de	

Beheerder,	de	Bewaarder	alsmede	hun	bestuurders	

aanvaarden	geen	enkele	aansprakelijkheid	voor	welke	

schending	dan	ook	van	enige	zodanige	beperking	door	

wie	dan	ook,	ongeacht	of	het	een	potentiële	koper	van	

Participaties	betreft	of	niet.	

De	Participaties	zijn	niet	en	zullen	niet	worden	geregis-

treerd	onder	de	Securities	Act	van	1933	van	de	Verenigde	

Staten	van	Amerika,	zoals	van	tijd	tot	tijd	gewijzigd	

(de	‘Securities	Act’)	en	mogen	niet	worden	aangebo-

den,	verkocht,	verpand,	geleverd	of	anderszins	worden	

vervreemd	of	bewaard,	direct	of	indirect,	in	de	

Verenigde	Staten	van	Amerika,	tenzij	dat	gebeurt	in	

overeenstemming	met	Regulation	S	van	de	Securities	

Act	of	als	gevolg	van	een	ontheffing	van	de	registratie-

plicht.	De	Beherend	vennoot	zal	in	beginsel	geen	

inschrijvingen	aanvaarden	van	personen	die	zijn	geves-

tigd	in	de	Verenigde	Staten	van	Amerika.	

De	Beherend	vennoot	en	de	Beheerder	zijn	in	verband	

met	het	aanbieden	van	Participaties	respectievelijk	het	

beheren	van	het	Vastgoedfonds	niet	vergunningplich-

tig	op	grond	van	artikel	4	respectievelijk	artikel	15	van	

de	Vrijstellingsregeling	Wft	en	staan	als	zodanig	niet	

onder	toezicht	van	de	AFM.	Het	Prospectus	is	op	grond	

van	artikel	5:3	Wft	vrijgesteld	van	toetsing	en	goedkeu-

ring	door	de	AFM.

Alle	Bijlagen	maken	integraal	onderdeel	uit	van	dit	

Prospectus.	In	geval	van	discrepantie	tussen	de	tekst	

van	dit	Prospectus	en	de	Bijlagen	zal	de	inhoud	van	de	

Bijlagen	prevaleren.	

Dit	Prospectus	wordt	beheerst	door	Nederlands	recht.	

Alle	juridische	kwalificaties	die	dit	Prospectus	bevat	

zijn	kwalificaties	naar	Nederlands	recht,	tenzij	de	

context	anders	vereist.	Alle	geschillen	in	verband	met	

of	naar	aanleiding	van	de	Participaties	worden	beslecht	

door	arbitrage	overeenkomstig	het	Reglement	van	het	

Nederlandse	Arbitrage	Instituut.	Voor	eventuele	klach-

ten	kunnen	Participanten	zich	na	de	oprichting	van	het	

Vastgoedfonds	schriftelijk	tot	de	Beheerder	wenden.	

De	Beheerder	beschikt	over	een	klachtenprocedure	en	

geschillenregeling	welke	zijn	te	raadplegen	via	de	

website:	www.neddex.com.

Dit	Prospectus	verschijnt	uitsluitend	in	de	Nederlandse	

taal.	

Verzoeken	omtrent	nadere	informatie	over	deelname	

in	het	Vastgoedfonds	dienen	te	worden	gericht	aan	de	

Beherend	vennoot.	

Rotterdam,	22	augustus	2011

Neddex	Beherend	Vennoot	XIV	B.V.

Fiscaal adviseur
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.
Gevers Deynootweg 130
2586 HM Den Haag

Banken Vastgoed
Rabobank Roermond-Echt
Willem II Singel 9
6041 HP Roermond

FGH Bank N.V.
Leidseveer 50
3511 SB Utrecht
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Deze	samenvatting	dient	te	worden	gelezen	als	een	

inleiding	op	het	Prospectus.	Iedere	beslissing	omtrent	

het	aanbod	dient	te	zijn	gebaseerd	op	de	bestudering	

van	het	gehele	Prospectus	(dat	wil	zeggen	inclusief	alle	

Bijlagen	en	de	lijst	Definities	en	begrippen	die	achterin	

dit	Prospectus	is	opgenomen)	waarbij	de	belegger	zelf	

verantwoordelijk	is	voor	zijn	besluit	om	te	beleggen	in	

Neddex	Vastgoedfonds	XIV	CV.	Dit	Prospectus	is	

onder	verantwoordelijkheid	van	de	Beherend	vennoot	

opgesteld	naar	de	stand	van	zaken	per	22	augustus	2011.

Neddex	Vastgoedfonds	XIV	CV	(het	“Vastgoedfonds”)	

biedt	de	mogelijkheid	te	beleggen	in	nieuw	en	onder-

scheidend	Vastgoed	gelegen	op	goed	bereikbare	zicht-

locaties	in	Zaandam	en	Roermond.	Het	Vastgoed	is	

langjarig	verhuurd	aan	Karwei	bouwmarkten,	

McDonald's,	KFC	en	Kwantum.	Dit	zijn	gerenommeer-

de	ondernemingen	die	hebben	aangetoond	dat	ze	ook	

economisch	zwaar	weer	kunnen	doorstaan.

Doelstelling	Doel	van	het	Vastgoedfonds	is	het	realise-
ren	van	rendement	door	aankoop,	exploitatie	en	

verkoop	van	het	Vastgoed.	De	Participanten	delen	in	

het	exploitatieresultaat	en	het	resultaat	bij	verkoop.	

Neddex	Door	uitgifte	van	CV-participaties,	obligaties	
en	aandelen	heeft	Neddex	sinds	2002	voor	ruim	€	188 

miljoen	fondsvermogen	belegd	in	winkels,	kantoren	en	

ander	bedrijfsvastgoed.	Al	deze	fondsen	realiseren	een	

goed	Direct	fondsrendement.	Neddex	Asset	

Management	N.V.,	de	Beheerder	van	het	Vastgoedfonds,	

beschikt	over	de	organisatie	en	het	netwerk	voor	het	

beheer	van	vastgoed	en	vastgoedfondsen.	Het	manage-

ment	heeft	gemiddeld	meer	dan	20	jaar	relevante	erva-

ring	in	de	vastgoedmarkt	en	financiële	sector.

Vastgoedmarkt	In	de	Nederlandse	vastgoedbeleggings-
markt	zijn	de	effecten	van	de	kredietcrisis	en	de	

aanhoudende	onrust	op	financiële	markten	in	2009	

duidelijk	zichtbaar	geworden	door	een	scherpe	daling	

van	het	transactievolume.	Nadat	in	2010	de	economie	

zich	voorzichtig	herstelde	en	in	een	groot	deel	van	de	

markt	prijscorrecties	plaatsvonden,	trok	de	vastgoed-

markt	weer	aan.	De	vraag	richt	zich	echter	steeds	meer	

op	het	topsegment	van	de	markt	en	in	het	bijzonder	

van	de	winkelmarkt.	Dit	zijn	winkels	op	binnen-

stedelijke	A1	locaties,	supermarkten,	binnenstedelijke	

winkelcentra	en	goed	bereikbare	(PDV/GDV)	winkel-

gebieden	in	de	periferie	van	steden	met	een	groot	

verzorgingsgebied.	Deze	laatste	categorie	voorziet	in	de	

behoefte	van	consumenten	om	steeds	meer	producten	

doelgericht,	uit	een	ruim	aanbod,	tegen	scherpe	prijzen	

en	op	een	snelle	en	gemakkelijke	wijze	te	kopen	en	mee	

te	nemen	(‘cash	and	carry’).	

Door	de	grote	vraag	naar	winkels	in	het	topsegment	

gaan	de	prijzen	daar	weer	richting	het	niveau	van	voor	

de	kredietcrisis.	Vooral	door	een	gebrek	aan	beleggings-

mogelijkheden	in	het	topsegment	van	de	markt	en	de	

zeer	beperkte	financieringsmogelijkheden	bij	banken	

voor	andere	segmenten	van	de	markt,	is	het	transactie-

samenvatting
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volume	in	de	eerste	helft	van	2011	weer	afgenomen.	

Vastgoed	Het	Vastgoed	ligt	in	Zaandam	en	Roermond.	
Deze	gemeenten	hebben	ambitieus	ingezet	op	goed	

bereikbare	(PDV/GDV)	detailhandellocaties	aan	de	

rand	van	de	binnenstad	en	in	de	periferie	van	de	stad	

met	ruime,	gratis	parkeergelegenheid.	

In	Zaandam	maakt	het	Vastgoed	deel	uit	van	het	Retail	

Park	Zaandam.	Dit	winkelcomplex	ligt	binnen	

Zaandam-Zuiderhout.	Dit	gebied	is	gelegen	tussen	het	

centrum	en	de	nieuw	aangelegde	zuidelijke	randweg	

van	Zaandam	(N516)	met	aansluitingen	op	de	A8	en	A9	

en	ook	goed	bereikbaar	via	de	N203	met	aansluiting	op	de	

A7.	Zuiderhout	is	door	de	provincie	aangewezen	als	

gebied	voor	de	vestiging	van	perifere	detailhandel.	In	

het	gebied	is	al	een	grote	concentratie	van	bewezen	en	

complementaire	winkelformules	als	Loods	5,	

Hornbach,	Praxis	en	de	kampeer-	en	outdoorwinkel	

De	Vrijbuiter,	die	actief	zijn	in	het	lagere	prijssegment.

De	aan	te	kopen	Karwei	bouwmarkt	(4.888	m²),	

Kwantum	winkel	(2.005	m²)	en	de	Foodcorner	

Zaandam	(1.665	m²)	met	o.a.	McDonald’s	en	KFC	

maken	deel	uit	van	het	Retail	Park	Zaandam.	Dit	

winkelcomplex	is	ontwikkeld	op	het	terrein	van	de	

oude	Bruynzeel	fabriekshallen	in	dezelfde	markante	

architectuur.	Door	deze	bouwwijze	biedt	het	complex	

de	beleving	van	industrieel	erfgoed	die	past	bij	het	

winkelgebied	Zuiderhout.	Het	Retail	Park	Zaandam	

beschikt	over	500	parkeerplaatsen	op	eigen	terrein.	

Op	het	parkeerterrein	is	de	Foodcorner	Zaandam	

gebouwd	in	een	moderne	en	transparante	architectuur	

met	glasgevels.	Er	zijn	2	drive-thru	voorzieningen	en	

een	reclamezuil	voor	de	huurders	van	het	winkel-

complex.	Karwei,	McDonald’s	en	KFC	hebben	de	

deuren	al	geopend	en	Kwantum	opent	binnenkort.	

Van	het	andere	deel	van	het	Retail	Park	Zaandam	is	al	

8.202	m²	verhuurd	aan	de	kampeer-	en	outdoorwinkel	

De	Vrijbuiter	die	begin	2012	opengaat.	

De	naast	het	Retail	Park	Zaandam	gelegen	voormalige	

Bruynzeel	fabriekshallen	zullen	ook	worden	heront-

wikkeld	tot	winkels.	IKEA	heeft	onlangs	voor	een	deel	

daarvan	een	intentieovereenkomst	gesloten	en	onder-

zoekt	de	mogelijkheden	om	hier	een	vestiging	te	openen.

Roermond	heeft	zich	de	afgelopen	10	jaar	door	een	

ambitieus	winkelbeleid	voor	perifere	detailhandel	

duidelijk	op	de	kaart	gezet	als	winkelstad.	Vooral	door	

de	realisatie	van	het	Designer	Outlet	Center,	met	150	

winkels	als	Adidas,	Nike,	Hugo	Boss,	Diesel	en	sinds	

kort	ook	Prada	en	Gucci,	trekt	Roermond	jaarlijks	

miljoenen	bezoekers	en	is	de	stad	ook	heel	populair	

bij	Duitsers	uit	de	grensregio.

Uitstekend	bereikbaar	en	gelegen	langs	de	nieuw	

aangelegde	A73	in	de	periferie	van	Roermond	is	

Retail	Park	Roermond	gerealiseerd	met	o.a.	AH	XL,	

MediaMarkt	en	Intersport	Megastore.	De	voor	het	

Vastgoedfonds	aan	te	kopen	Fastfoodstore	Roermond	

ligt	naast	de	foodcorner,	met	onder	andere	een	

Wok-to-Go	en	een	Burger	King,	van	dit	winkelgebied.	

De	Fastfoodstore	Roermond	is	gebouwd	in	dezelfde	

moderne	onderscheidende	architectuur	als	o.a.	het	

naastgelegen	Retail	Park	Roermond.	Het	gebouw		

(404	m²)	bestaat	uit	één	bouwlaag	op	de	begane	grond	

en	is	voorzien	van	een	drive-thru	voorziening	en	een	

reclamezuil.	Op	het	eigen	terrein	zijn	42	parkeer-

plaatsen.	Het	gebouw	is	in	oktober	2010	nieuw	opgele-

verd	en	eind	2010	heeft	KFC	de	deuren	geopend.

Huurders	Huurders	zijn	solvabele	bedrijven	die		
behoren	tot	gerenommeerde	en	succesvolle	inter-

nationale	concerns.	Karwei	behoort	tot	Van	Neerbos	
Bouwmarkten	B.V.,	een	winkelketen	in	doe-het-zelf-	

en	tuinartikelen	die	36	Karwei	en	98	Gamma	bouw-

markten	in	Nederland	exploiteert	en	19	Gamma	bouw-

markten	in	België.	Huurder	behoort	tot	het	

beursgenoteerde	CRH	plc,	een	concern	in	de	productie	

en	handel	van	bouwmaterialen,	met	3.500	vestigingen	

actief	in	35	landen.	Kwantum	Nederland	B.V.	is	met	
100	zelfbedieningswinkels	een	van	de	grootste	woon-

discounters	in	Nederland	en	België	en	behoort	tot	de	

beursgenoteerde	Macintosh	Retail	Group.	Dit	concern	

is	met	1.350	winkels	in	West	Europa	actief	in	de	woning-

inrichting,	maar	ook	in	kleding	en	telecom.	McDonald’s	
Nederland	B.V.	behoort	tot	de	gelijknamige	Amerikaanse	

multinational.	Wereldwijd	heeft	deze	beursgenoteerde	

onderneming	verdeeld	over	117	landen	ruim	32.000	

fastfoodstores.	KFC	Holdings	B.V.	(Kentucky	Fried	
Chicken)	behoort	tot	Yum!	Brands	Inc.	(VS),	een		

beursgenoteerde	en	snel	groeiende	onderneming	met	

wereldwijd	ruim	35.000	restaurants	met	bekende	fast-

foodformules	als	KFC,	Pizza	Hut	en	Taco	Bell,	actief	in	

116	landen.
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Huurovereenkomsten	Met	huurders	zijn	langjarige	
huurovereenkomsten	gesloten	met	resterende	loop-

tijden	van	minimaal	circa	9 tot 14	jaar.	De	overeen-
gekomen	huurprijzen	zijn	marktconform	en	deels	lager	

dan	de	huren	voor	vergelijkbare	gebouwen.	Van	de	

Foodcorner	Zaandam	moet	nog	een	klein	gedeelte	

worden	verhuurd.	De	huur	hiervoor	wordt	voor	5	jaar	

door	verkoper	gegarandeerd	door	storting	van	een	deel	

van	de	koopsom	in	een	notarieel	depot.

Investering	De	totale	geprognosticeerde	Fonds-
investering	(inclusief	circa	€	223.000	Liquiditeits-

reserve)	per	1	oktober	2011	bedraagt	€	15.634.250.	

De	Fondsinvestering	wordt	gefinancierd	met	de	hypo-

thecaire	Bankleningen	van	€	9.334.250	en	€	6.300.000	

kapitaal	van	Participanten.	In	tabel	7	op	pagina	30	is	de	

geprognosticeerde	Fondsinvestering	opgenomen.

Looptijd en verkoop	Het	Vastgoedfonds	wordt	naar	
verwachting	in	oktober	2011	opgericht	en	aangegaan	

voor	onbepaalde	tijd.	De	verwachte	looptijd	ligt	tussen	

de	5	en	10	jaar.	Een	verkoop	van	het	Vastgoed	zal	ter	

goedkeuring	aan	de	vergadering	van	Vennoten	worden	

voorgelegd.	In	afwijking	van	de	hoofdregel	dat	een	

voorstel	kan	worden	aanvaard	met	volstrekte	meerder-

heid	van	de	geldig	uitgebrachte	stemmen	zal	dit	voor-

stel	vanaf	2018	worden	geacht	te	zijn	goedgekeurd,	

tenzij	de	Vennoten	met	meer	dan	75%	van	de	uitge-

brachte	stemmen	het	voorstel	afwijst.	Nadat	het	

Vastgoed	is	verkocht,	zullen	de	Participanten	op	voor-

stel	van	de	Beheerder	besluiten	tot	ontbinding	van	het	

Vastgoedfonds.

Rendement	In	tabel	10	op	pagina	34	van	dit	Prospectus	
is	voor	een	periode	van	10	jaar	het	Direct	fondsrende-

ment	geprognosticeerd.	Dit	is	het	rendement	uit	exploi-

tatie	van	het	Vastgoed.	Belangrijke	uitgangspunten	voor	

deze	prognose	zijn	de	hoogte	van	de	hypothecaire	

Bankleningen	en	de	te	betalen	rente	op	de	leningen.	

Uitgaande	van	de	hypothecaire	Bankleningen	van	

€	9.334.250	en	een	maximale	rente	van	4,75%	op	jaar-

basis	gedurende	de	eerste	5	jaar	en	aansluitend	een	

veronderstelde	rente	van	5,0%	op	jaarbasis,	wordt	over	

een	periode	van	10	jaar	een	gemiddeld	Direct	fonds-

rendement	geprognosticeerd	van	8,9%	per	jaar.	

In	tabel	13	op	pagina	37	van	dit	Prospectus	is	het	gemid-

deld	Indirect	beleggersrendement	per	jaar	bij	verkoop	

van	het	Vastgoed	geprognosticeerd,	uitgaande	van	drie	

scenario’s,	in	2021.	Het	geprognosticeerd	gemiddeld	

Totaal	beleggersrendement	bedraagt	tot	en	met	30	

september	2021	in	het	realistisch	scenario	10,2%	per	

jaar.	De	IRR	beleggers	komt	over	die	periode	uit	op	

9,5%	per	jaar.	De	rendementen	zijn	na	de	vergoedingen	

casu	quo	de	winstdeling	die	aan	Beheerder	en	Beherend	

Vennoot	worden	betaald.

De	prognoses	gaan	uit	van	een	veronderstelde	looptijd	

van	10	jaar.	De	looptijd	kan	korter	of	langer	zijn	door-

dat	het	Vastgoed	eerder	of	later	wordt	verkocht.	Ook	in	

dat	geval	kunnen	de	rendementen	afwijken	van	de	

prognoses	in	dit	Prospectus.

Winstuitkeringen	De	uitkeringen	vinden	plaats	naar	
rato	van	het	aantal	door	ieder	van	de	Participanten	

gehouden	Participaties.	Volgens	de	prognose	zal	vanaf	

aanvang	op	jaarbasis	7,25%	aan	winst	kunnen	worden	

uitgekeerd	over	het	ingelegde	commanditair	kapitaal.	

tabel 1 Kerngegegvens huurovereenkomsten

Huurder B.V.O. m2 Initiële looptijd Opties Bruto huuropbrengst

Kwantum Nederland B.V. 2.005	 07-07-2021	 2 x 5 jaar A 148.500

Karwei bouwmarkt* 4.888	 01-07-2021	 3 x 5 jaar A 405.283

McDonald’s Nederland B.V. 618	 04-06-2020	 6 x 10 jaar A 138.155

KFC Holdings B.V. 567	 04-06-2020	 6 x 5 jaar A 132.333

N.N.** 480   A 60.000

KFC Holdings B.V. 404	 09-11-2025	 6 x 5 jaar A 125.000

Totaal 8.962   Y 1.009.271

* Huurder: Van Neerbos Bouwmarkten B.V.
**Huurgarantie 5 jaar door storting deel koopsom in notarieel depot
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Dit	Direct	beleggersrendement	zal	normaliter	halfjaar-

lijks	worden	uitgekeerd.	Daarnaast	delen	de	

Participanten	in	het	resultaat	bij	een	(middellijke)	

verkoop	van	het	Vastgoed	en	het	liquidatiesaldo	bij	

vereffening	van	het	Vastgoedfonds.	Bij	verkoop	van	het	

Vastgoed	zal	het	resultaat	eerst	worden	aangewend	om,	

zo	mogelijk,	aan	de	Participanten	een	zodanig	bedrag	

uit	te	keren	dat	gedurende	de	looptijd	een	enkelvoudig	

preferent	Totaal	beleggersrendement	van	gemiddeld	

8,0%	per	jaar	wordt	gerealiseerd	op	het	van	tijd	tot	tijd	

ingelegde	commanditair	kapitaal.	Het	resterende	bedrag	

wordt	aangemerkt	als	overwinst.	De	Beherend	vennoot	

ontvangt	een	winstdeling	van	25%	van	deze	overwinst.	

De	Participanten	ontvangen	75%	van	deze	overwinst.

Belastingen	Het	Vastgoedfonds	zal	voor	fiscale	doel-
einden	transparant	zijn.	Hierdoor	is	het	Vastgoedfonds	

niet	zelfstandig	belastingplichtig,	maar	wordt	iedere	

Participant	voor	zijn	deelname	in	het	commanditair	

kapitaal,	afhankelijk	van	zijn	eigen	fiscale	status,	belast.	

Voor	participerende	natuurlijke	personen	bij	wie	een	

Participatie	niet	tot	het	ondernemingsvermogen	

behoort,	vindt	de	belastingheffing	plaats	volgens	de	

regels	van	box	3	en	worden	de	inkomsten	uit	een	

Participatie	beschouwd	als	inkomsten	uit	sparen	en	

beleggen.	Hierdoor	zijn	deze	Participanten,	in	het	alge-

meen,	ten	tijde	van	het	uitbrengen	van	het	Prospectus,	

jaarlijks	uitsluitend	(effectief)	1,2%	van	de	waarde	van	

de	Participatie	in	het	economisch	verkeer	aan	inkom-

stenbelasting	verschuldigd.	Voor	deze	Participanten	

zijn	resultaten	uit	verkoop	van	het	Vastgoed	normaliter	

niet	belastbaar	voor	de	inkomstenbelasting.	

Voor	participerende	rechtspersonen	kan	onder	voor-

waarden	een	herinvestingsreserve	(HIR)	worden	

aangewend	bij	de	participatie	in	het	Vastgoedfonds.

In	de	geprognosticeerde	rendementen	is	geen	rekening	

gehouden	met	belastingheffing.	Voor	de	fiscale	aspec-

ten	wordt	verwezen	naar	hoofdstuk	6	van	dit	

Prospectus.

Juridische structuur	Het	Vastgoedfonds	zal	worden	
gestructureerd	als	een	besloten	commanditaire	

vennootschap	naar	Nederlands	recht,	waarin	de	

Participanten	deelnemen	als	commanditaire	vennoten.	

De	Beherend	vennoot,	Neddex	Beherend	Vennoot	XIV	

B.V.,	is	naast	het	Vastgoedfonds	aansprakelijk	voor	de	

verbintenissen	van	het	Vastgoedfonds.	Het	beheer	van	

het	fondsvermogen	zal	worden	opgedragen	aan	de	

Beheerder,	Neddex	Asset	Management	N.V.,	op	basis	

van	de	Overeenkomst	van	beheer	en	bewaring	waarvan	

een	concept	is	opgenomen	in	Bijlage	3	van	het	

Prospectus.	Het	juridisch	eigendom	van	het	Vastgoed	

zal	bij	de	onafhankelijke	Bewaarder,	Stichting	

Bewaarder	Neddex	XIV,	worden	ondergebracht.	De	

Bewaarder	zal	optreden	in	het	belang	van	de	

Participanten	en	verder	geen	activiteiten	ontplooien.

In	onderstaand	schema	wordt	de	structuur	vereenvou-

digd	weergegeven.

De	Participaties	zijn	om	fiscale	redenen	slechts	met	

toestemming	van	alle	Vennoten	verhandelbaar.	Dit	

betekent	dat	een	deelname	in	beginsel	voor	onbepaalde	

tijd	vastligt.	Indien	door	de	Beherend	vennoot	aan	alle	

Vennoten	toestemming	is	gevraagd	en	die	toestem-

ming	niet	binnen	vier	weken	na	dagtekening	van	dat	

verzoek	wordt	geweigerd,	worden	Vennoten	geacht	te	

hebben	ingestemd.	Beheerder,	Beherend	vennoot	of	

het	Vastgoedfonds	zijn	niet	gehouden	Participaties	(in)	

te	kopen	van	de	Participanten.	Voor	nadere	informatie	

met	betrekking	tot	de	verhandelbaarheid	van	Participaties	

wordt	verwezen	naar	hoofdstuk	7.

Risico’s	Voor	een	goede	beoordeling	van	de	aan	een	
belegging	in	het	Vastgoedfonds	verbonden	risico’s	is	

het	van	belang	dat	de	belegger	zorgt	dat	hij	een	goed	

Neddex Asset
Management N.V.

Neddex Vastgoedfonds
XIV CV

Neddex Beherend
Vennoot XIV B.V. Stichting

Bewaarder
Neddex XIV

bewaringbeheer

Vastgoed

tabel 2 Samenvatting geprognosticeerde rendementen

Direct fondsrendement (uit exploitatie)* 8,9% per jaar 

Winstuitkeringen (halfjaarlijks) 7,25% per jaar

Totaal beleggersrendement (na verkoop)* 10,2% per jaar

IRR beleggers 9,5% per jaar

*Enkelvoudige gemiddelde rendementen bij een veronderstelde looptijd van 
10 jaar, vóór belasting, incl. vergoedingen Beheerder en Beherend vennoot, 
excl. Emissievergoeding
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inzicht	heeft	in	die	risicofactoren	die	de	waarde	en	het	

rendement	van	respectievelijk	het	Vastgoed	en	een	

Participatie	kunnen	beïnvloeden.	De	belegger	dient	

zich	zonodig	daarover	door	deskundigen	te	laten	advi-

seren.	In	dit	Prospectus	zijn	in	hoofdstuk	1	risicofacto-

ren	beschreven.	Deze	beschrijving	is	niet	limitatief.	

Het	financiële	risico	voor	een	Participant	is	beperkt	tot	

het	gestorte	commanditaire	kapitaal	van	de	Participaties	

en	de	betaalde	Emissievergoeding	alsmede	het	uitblijven	

van	enig	rendement	daarop.

Toezicht	De	Beherend	vennoot	en	de	Beheerder	zijn	in	
verband	met	het	aanbieden	van	Participaties	respectie-

velijk	het	beheren	van	het	Vastgoedfonds	niet	vergun-

ningplichtig	op	grond	van	artikel	4	respectievelijk	arti-

kel	15	van	de	Vrijstellingsregeling	Wft	en	staan	als	

zodanig	niet	onder	toezicht	van	de	AFM.	Het	

Prospectus	is	op	grond	van	artikel	5:3	Wft	vrijgesteld	

van	toetsing	en	goedkeuring	door	de	AFM.

STV	Neddex	heeft	zich	als	contribuant	bij	de	Stichting	
Transparantie	Vastgoedfondsen	(STV)	aangesloten.	

De	STV	heeft	als	doel	om	de	transparantie	en	vergelijk-

baarheid	van	prospectussen	te	bevorderen	door	middel	

van	inhoudelijke	toetsing	van	prospectussen	op	basis	

van	door	de	STV	opgestelde	standaarden.	Het	

Prospectus	is	inhoudelijk	getoetst	door	de	STV.	De	

rapportage	van	de	toetsing	door	de	STV	is	gepubliceerd	

in	het	register	van	de	STV	op:	www.stichtingtranspa-

rantievastgoedfondsen.nl.	Deze	rapportage	is	tevens	

opgenomen	in	Bijlage	5	bij	het	Prospectus.	De	STV	

verlangt	voorts	onder	meer	van	de	aangesloten	organi-

saties	dat	deze	een	gedragscode	hanteren.	De	gedrags-

code	van	Neddex	is	te	downloaden	via	de	website:	

www.neddex.com.

Accountant	De	accountant	heeft	in	opdracht	van	de	
Beherend	vennoot	een	onderzoek	gedaan	naar	de	gege-

vens	en	veronderstellingen	die	ten	grondslag	liggen	aan	

de	prognoses	zoals	opgenomen	in	hoofdstuk	5	in	dit	

Prospectus.	In	hoofdstuk	9	is	de	rapportage	van	de	

accountant	opgenomen.	Uit	deze	rapportage	blijkt	dat	

de	accountant	niets	is	gebleken	op	grond	waarvan	zou	

moeten	worden	geconcludeerd	dat	de	veronderstellin-

gen	geen	redelijke	basis	vormen	voor	de	prognoses	en	

dat	de	prognoses	op	een	juiste	wijze	op	basis	van	de	

veronderstellingen	opgesteld	en	toegelicht	zijn	in	over-

eenstemming	met	in	Nederland	algemeen	aanvaarde	

grondslagen,	waarbij	tevens	de	van	toepassing	zijnde	

grondslagen	voor	waardering	en	resultaatbepaling	

zoals	gehanteerd	in	de	jaarrekening	in	aanmerking	zijn	

genomen.

Deelname	Participeren	in	het	Vastgoedfonds	kan	
in	beginsel	door	verkrijging	van	4	(vier)	of	meer	

Participaties.	De	omvang	van	een	Participatie	bedraagt	

€	25.000,	exclusief	2,5%	Emissievergoeding.	

Inschrijvingen	voor	meer	dan	4	Participaties	worden	

met	voorrang	toegewezen	naarmate	het	aantal	

Participaties	waarvoor	wordt	ingeschreven	hoger	is.	

De	Beherend	Vennoot	kan	minder	dan	4	Participaties	

toewijzen,	mits	in	dat	geval	bij	toewijzing	voldaan	

wordt	aan	de	vrijstellingseisen	op	grond	van	de	Wft.	

Een	Participant	dient	in	verband	met	de	ten	tijde	van	

de	publicatie	van	dit	Prospectus	op	grond	van	de	Wft	

geldende	regels,	met	2	of	meer	Participaties	deel	te	

nemen.	In	totaal	zijn	252	Participaties	beschikbaar.	

In	Bijlage	7	is	een	inschrijfformulier	opgenomen	voor	

particulieren	en	in	Bijlage	8	voor	rechtspersonen.	De	

inschrijving	heeft	een	in	tijd	beperkte	geldigheid	en	

vervalt	drie	maanden	na	inschrijving	tenzij	Beherend	

vennoot	voordien	Participaties	heeft	toegewezen.	

Potentiële	Participanten	kunnen	inschrijven	op	basis	

van	dit	Prospectus	tot	en	met	6	maanden	na	het	

aangaan	van	het	Vastgoedfonds.	Een	besluit	tot	

inschrijving	dient	gebaseerd	te	zijn	op	de	bestudering	

van	het	gehele	Prospectus	(dat	wil	zeggen	inclusief	alle	

Bijlagen	en	de	lijst	met	Definities	en	begrippen	die	

achterin	het	Prospectus	is	opgenomen).	
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1 risicofactoren
Algemeen	Aan	het	deelnemen	in	het	Vastgoedfonds	
zijn	risico’s	verbonden.	Deze	risico’s	kunnen	tot	gevolg	

hebben	dat	het	rendement	van	het	Vastgoedfonds	

negatief	wordt	beïnvloed	en	dat	het	Vastgoedfonds	zijn	

verplichtingen	onder	meer	jegens	de	Participanten	niet	

zou	kunnen	nakomen.	In	dit	hoofdstuk	wordt	een	

aantal	risicoaspecten	van	het	beleggen	in	het	Vastgoed	

en	het	verkrijgen	van	een	Participatie	beschreven.	Er	

kunnen	zich	risico’s	voordoen	die	niet	in	dit	hoofdstuk	

zijn	beschreven.	Ook	moet	ermee	rekening	gehouden	

worden	dat	risico’s	elkaar	kunnen	versterken.	Aan	de	

volgorde	van	de	beschreven	risico’s	kunnen	geen	

conclusies	worden	ontleend	over	de	omvang	van	de	

risico’s	of	over	de	kans	dat	beschreven	situaties	zich	

zullen	voordoen.	Naast	de	risico’s	worden	de	specifieke	

maatregelen	beschreven	die	zijn	genomen	om	risico’s	

en	hun	gevolgen	te	beperken.	Niet	bij	alle	risico’s	zijn	

de	gevolgen	te	beperken	of	te	beïnvloeden.	Het	financi-

ele	risico	voor	de	Participant	is	beperkt	tot	het	gestorte	

commanditair	kapitaal,	de	verschuldigde	Emissie-

vergoeding	en	het	uitblijven	van	enig	rendement	daarop.	

In	geval	van	enige	twijfel	met	betrekking	tot	de	inhoud	

en	strekking	van	de	informatie	zoals	in	dit	Prospectus	

opgenomen,	dienen	potentiële	Participanten	bij	hun	

beslissing	over	deelname	aan	het	Vastgoedfonds	advies	

in	te	winnen	bij	professionele	adviseurs	die	gespeciali-

seerd	zijn	in	het	adviseren	over	dit	soort	beleggingen.

Rendements- en prognoserisico	De	in	het	Prospectus	
opgenomen	analyses,	berekeningen,	commentaren,	

prognoses	en	aanbevelingen	zijn	verstrekt	ter	informatie,	

maar	vormen	geen	enkele	garantie	voor	een	rendement	

op	een	belegging	in	het	Vastgoedfonds.	Voor	alle	in	dit	

Prospectus	genoemde	rendementen	geldt	het	volgende:	

“De	waarde	van	een	belegging	kan	fluctueren.	In	het	

verleden	behaalde	resultaten	en/of	geprognosticeerde	

rendementen	bieden	geen	garantie	voor	de	toekomst.”	

Ten	aanzien	van	verklaringen	over	de	toekomst	geldt	

dat	deze	naar	hun	aard,	risico’s	en	onzekerheden	

inhouden	aangezien	ze	betrekking	hebben	op	gebeurte-

nissen	en	afhankelijk	zijn	van	omstandigheden	die	zich	

in	de	toekomst	al	dan	niet	zullen	voordoen.

Huurdersrisico	De	belangrijkste	bron	van	rendement	in	
het	Vastgoedfonds	is	de	huuropbrengst	uit	het	Vastgoed.	

Het	risico	bestaat	dat	een	huurder	niet	aan	zijn	

verplichtingen	voldoet.	Diverse	oorzaken,	waaronder	

faillissement	van	een	huurder,	kunnen	hieraan	ten	

grondslag	liggen.	Huurders	zijn	beschreven	in	het	

hoofdstuk	4	Vastgoed.	Het	Vastgoed	is	verhuurd	aan	

een	beperkt	aantal	huurders	en	kent	daarmee	een	

beperkte	spreiding.	Beherend	vennoot	heeft	een	finan-

cieel	onderzoek	uitgevoerd	naar	de	huurders.	De	gege-

vens	voor	dit	onderzoek	zijn	ontleend	aan	gepubliceer-

de	en	overgelegde	jaarrekeningen	en	overige	informatie	

van,	danwel	over,	huurders	en,	indien	relevant,	hun	

moedervennootschappen.	Dit	onderzoek	heeft	geen	

informatie	opgeleverd	op	grond	waarvan	moet	worden	

getwijfeld	aan	de	betalingsmoraal,	liquiditeit	of	solva-

biliteit.	Op	basis	van	deze	gegevens,	zonder	dat	enige	

uitspraak	wordt	gedaan	over	de	toekomst,	zijn	geen	

omstandigheden	bekend	op	basis	waarvan	zou	moeten	

worden	aangenomen	dat	een	van	de	huurders	niet	aan	

zijn	verplichtingen	uit	de	huurovereenkomst	kan	

voldoen.	Het	is	echter	niet	uitgesloten	dat	zich	in	

de	toekomst	bij	een	huurder	bijzonderheden	zullen	

voordoen.	

Het	moederconcern	(CRH	Nederland	B.V.)	van	Van	

Neerbos	Bouwmarkten	B.V.	(huurder	van	de	Karwei	

bouwmarkt)	en	het	moederconcern	(Macintosh	Retail	

Group	N.V.)	van	Kwantum	Nederland	B.V.	hebben	

beide	concerngaranties	afgegeven	ter	hoogte	van	3	

maanden	huur.	Op	grond	daarvan	zijn	die	moeder-

concerns	aansprakelijk	voor	de	schulden	van	hun	doch-

tervennootschappen	tot	een	maximum	van	3	maanden	

huur,	zoals	die	geldt	op	aanvangsdatum.	Daarnaast	

hebben	CRH	Nederland	B.V.	en	Macintosh	Retail	

Group	N.V.	een	zogenoemde	403-verklaring	afgegeven.	

Dat	betekent	dat	die	moederconcerns	aansprakelijk	zijn	

voor	schulden	ontstaan	door	rechtshandelingen	van	

hun	dochtervennootschappen,	die	daardoor	niet	gehou-

den	zijn	zelfstandig	een	jaarrekening	te	publiceren.

Het	risico	bestaat	dat	de	afgegeven	concerngarantie		

en/of	403-verklaringen	onvoldoende	zijn	om	een	even-

tuele	aanspraak	van	het	Vastgoedfonds	te	dekken.	Ook	

bestaat	het	risico	dat	de	genoemde	403-verklaringen	

worden	ingetrokken	of	dat	de	in	dat	geval	bestaande	

mogelijkheid	om	(binnen	een	bepaalde	termijn)	

vervangende	waarborgen	te	verzoeken,	onvoldoende	

oplevert.	

Huurprijsrisico	Bij	het	verlengen	van	een	huurcontract	
of	het	afsluiten	van	nieuwe	huurcontracten	bestaat	de	

kans	dat	een	lagere	huur	tot	stand	komt	dan	de	in	tabel-

len	3	en	5	op	pagina	23	en	27	geprognosticeerde	huur-

inkomsten.	In	economisch	slechte	tijden	is	die	kans	
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groter	omdat,	door	meer	leegstand	en	derhalve	meer	

aanbod,	de	markthuurprijzen	onder	druk	komen	te	

staan.	Een	belangrijke	factor	die	invloed	heeft	op	het	

resultaat	is	dan	ook	de	ontwikkeling	van	het	

markthuurniveau.	De	huurprijzen	die	thans	door	de	

huurders	worden	betaald	zijn	lager	dan	of	in	lijn	met	

de	huidige	markthuur	voor	vergelijkbare	gebouwen.	De	

kerngegevens	van	de	taxatierapporten	zijn	opgenomen	

als	Bijlage	4	bij	het	Prospectus.	

Mutatie- en leegstandrisico	Wanneer	een	huurover-
eenkomst	afloopt	kan	een	huurder	besluiten	de	over-

eenkomst	niet	te	verlengen	en	zich	elders	te	vestigen.	

In	dat	geval	zal	door	de	Beheerder	een	nieuwe	huurder	

voor	de	leegkomende	ruimte	moeten	worden	gezocht.	

Het	kan	zijn	dat	er	(marketing)kosten	verbonden	zijn	

aan	het	vinden	van	een	nieuwe	huurder.	Tevens	kan	

deze	nieuwe	huurder	aanpassingen	of	verbeteringen	

van	het	Vastgoed	of	voorzieningenniveau	verlangen.	

Aan	deze	veranderingen	kunnen	eveneens	kosten	

verbonden	zijn.	Het	kan	zijn	dat	deze	kosten	niet	in	

rekening	kunnen	worden	gebracht	bij	de	nieuwe	huur-

der.	Indien	dat	niet	mogelijk	is,	zullen	deze	kosten	door	

het	Vastgoedfonds	moeten	worden	gedragen.	

Daarnaast	kan	bij	de	wisseling	van	een	huurder	leeg-

stand	ontstaan,	waardoor	voor	de	duur	van	de	leeg-

stand	geen	huurinkomsten	kunnen	worden	gegene-

reerd.	Met	dergelijke	kosten	is	in	de	prognoses	in	het	

Prospectus	geen	rekening	gehouden.	Het	risico	van	

leegstand	is	in	tijd	beperkt	doordat	het	Vastgoed	is	

verhuurd	voor	initiële	perioden	van	10	jaar	na	ingangs-

datum	van	de	respectieve	huurovereenkomsten.	De	

Fastfoodstore	Roermond	is	verhuurd	voor	een	initiële	

periode	van	15	jaar.	De	tweede	verdieping	van	de	

Foodcorner	Zaandam	is	nog	niet	verhuurd,	maar	daar-

voor	heeft	de	verkoper	een	5-jarige	huurgarantie	afge-

geven.	Dat	betekent	dat	de	verkoper	de	gegarandeerde	

huur	van	het	nog	niet	verhuurde	deel	vijf	jaar	lang	aan	

het	Vastgoedfonds	vergoedt.	In	die	tijd	heeft	de	verko-

per	de	verplichting	om	in	overleg	met	het	Vastgoedfonds	

een	geschikte	huurder	voor	dat	deel	te	vinden.	Het	risico	

bestaat	dat	dit	niet	lukt	en	de	ruimte	vijf	jaar	onver-

huurd	blijft	waardoor	na	die	periode	voor	deze	ruimte	

geen	Bruto	huuropbrengst	wordt	gerealiseerd.	

Inflatierisico	De	reële	ontwikkeling	van	de	huurinkom-
sten	kan	mede	dalen	ten	gevolge	van	inflatie.	In	alle	

huurcontracten	is	overeengekomen	dat	de	huur	jaar-

lijks	zal	worden	aangepast	overeenkomstig	de	ontwik-

keling	van	de	consumentenprijsindex.	In	de	exploitatie-

prognose	is	gerekend	met	een	indexering	van	2%	per	

jaar.	Dit	percentage	kan	lager	zijn	waardoor	de	huur-

inkomsten	lager	zijn	dan	geprognosticeerd.	

Kostenrisico	Alle	Exploitatiekosten	en	Fondskosten	
met	betrekking	tot	het	Vastgoedfonds,	waaronder	

begrepen	de	kosten	van	onderhoud,	verzekering	en	alle	

zakelijke	lasten	zijn	voor	rekening	van	het	Vastgoedfonds.	

Deze	kosten	kunnen	onder	meer	door	een	hogere	

bouwkostenindex	en/of	door	hogere	inflatie	hoger	zijn	

dan	geprognosticeerd.	

Onderhoudsrisico	Bouwkundige	of	andere	gebreken	
aan	het	Vastgoed	kunnen	grote	financiële	gevolgen	

hebben	voor	de	resultaten	van	het	Vastgoedfonds.	Voor	

aankoop	van	het	Vastgoed	zal	een	technische	inspectie	

worden	uitgevoerd.	Met	betrekking	tot	gebreken	die	bij	

de	inspectie	of	later	eventueel	zullen	worden	geconsta-

teerd	is	met	de	verkoper	overeengekomen	dat	deze	

gedurende	bepaalde	termijnen	voor	rekening	en	risico	

van	de	aannemer(s)	en/of	leveranciers	respectievelijk	

verkoper	worden	hersteld.	In	de	onderhoudsprognose	

is	rekening	gehouden	met	die	afspraken.	Het	is	moge-

lijk	dat	deze	partijen	niet	meer	of	niet	volledig	aan	hun	

verplichtingen	uit	hoofde	van	deze	afspraken	kunnen	

voldoen.	In	dat	geval	komen	de	kosten	voor	rekening	

van	het	Vastgoedfonds.	Tevens	wordt	in	de	exploitatie-

prognose	in	dit	Prospectus	rekening	gehouden	met	een	

reservering	voor	te	maken	onderhoudskosten.	Deze	

reservering	is	mede	gebaseerd	op	de	door	het	advies-

bureau	Van	den	Heijkant	B.V.	uit	Raamsdonksveer	

opgestelde	onderhoudsbegroting.	Het	risico	bestaat	

dat	de	werkelijke	kosten	hoger	zullen	zijn.	In	dat	geval	

komen	de	hogere	kosten	eveneens	voor	rekening	van	

het	Vastgoedfonds.

BTW-risico	De	levering	van	het	Vastgoed	van	rechtswege	
belast	met	BTW.	In	de	prognose	is	geen	rekening	

gehouden	met	de	betaling	van	BTW	bij	de	verkrijging	

van	het	Vastgoed.	Om	de	heffing	van	omzetbelasting	te	

voorkomen	kan	een	beroep	worden	gedaan	op	de	rege-

ling	van	artikel	37d	Wet	Omzetbelasting	1968.	Dit	

wetsartikel	is	van	toepassing	als	een	ondernemer	het	

geheel	of	een	gedeelte	van	een	algemeenheid	van	

goederen	overdraagt	aan	een	andere	ondernemer.	

Indien	dit	beroep	op	artikel	37d	door	de	Belastingdienst	
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niet	wordt	gehonoreerd,	zal	aan	de	bevoegde	inspec-

teur	van	de	Belastingdienst	een	verzoek	worden	gedaan	

tot	cessie	van	het	recht	op	belastingteruggave	aan	de	

belasting	inspecteur	van	verkoper.	Het	risico	bestaat	dat	

het	vermijden	van	de	betaling	van	BTW	op	de	hiervoor	

genoemde	wijzen	niet	mogelijk	is.	In	dat	geval	dient	

voor	het	Vastgoedfonds	een	overbruggingsfinanciering	

te	worden	afgesloten,	waardoor	de	Financieringskosten	

en/of	Rentekosten	hoger	worden	dan	geprognosticeerd.

Overdrachtsbelastingrisico	In	de	prognose	
Fondsinvestering	is	verondersteld	dat	over	de	inbreng	

door	de	Stichting	Participatie	van	het	economisch	

belang	in	het	Vastgoed	Roermond	in	het	Vastgoed-

fonds	geen	overdrachtsbelasting	verschuldigd	is.	Het	

risico	bestaat	dat	deze	inbreng	toch	onderworpen	is	

aan	de	heffing	overdrachtsbelasting.	In	dat	geval	zal	

de	overdrachtsbelasting	worden	gefinancierd	uit	de	

Liquiditeitsreserve.	

Fiscaal risico	Voor	het	Vastgoedfonds	zijn	bij	de	
Belastingdienst	rulings	aangevraagd	voor	onder	meer	

de	fiscale	transparantie	van	het	Vastgoedfonds.	Het	

fiscale	regime	kan	echter	wijzigen.	Dit	kan	ook	het	

geval	zijn	voor	de	overdrachtsbelasting,	de	BTW	en	de	

inkomsten-	en/of	vennootschapsbelasting.	Hierdoor	

kunnen	eveneens	niet	voorziene	gevolgen	voor	het	

Vastgoedfonds	optreden.	Ter	zake	van	de	fiscale	aspec-

ten	heeft	de	Beherend	vennoot	aan	BDO	Accountants	

&	Belastingadviseurs	B.V.	gevraagd	de	belangrijkste	

aspecten	en	risico’s	in	hoofdstuk	6	van	dit	Prospectus	

te	beschrijven.	

Financieringsrisico	Het	Vastgoedfonds	zal	
Bankleningen	afsluiten	ter	financiering	van	het	

Vastgoed.	Op	basis	van	de	algemene	voorwaarden	van	

de	Bankleningen	kan,	ingeval	van	een	waardedaling	

van	het	Vastgoed	en/of	een	daling	van	de	Bruto	huur-

opbrengsten	en/of	negatieve	waarde	van	de	Rente-

derivaten,	de	financiële	instelling	aanvullende	zekerhe-

den	verlangen.	Het	risico	bestaat	dat	het	Vastgoedfonds	

daar	niet	aan	kan	voldoen	en	dat	de	financiële	instelling	

de	Banklening	opeist	en	tot	executie	van	de	verstrekte	

hypotheek	overgaat.	Dit	zou	zich	bovendien	op	een	

ongunstig	moment	kunnen	voordoen	waardoor	het	

risico	van	een	lage	verkoopopbrengst	bestaat.

Renterisico	De	ontwikkeling	van	de	marktrente	kan	

grote	invloed	hebben	op	de	resultaten.	Met	betrekking	

tot	de	Bankleningen	is	overeengekomen	dat	de	rente	

gedurende	de	looptijd	op	3-maands	Euribor	basis,	

vermeerderd	met	de	overeengekomen	opslag,	zal	

worden	berekend.	Het	Vastgoedfonds	is	daarmee	in	

beginsel	gevoelig	voor	de	ontwikkeling	van	de	markt-

rente.	

Voor	de	Banklening	voor	het	Vastgoed	Roermond	is	

met	de	geldverstrekker	een	Interest	Rate	Swap	(IRS)	

afgesloten	met	een	looptijd	tot	1	oktober	2016.	Het	

Vastgoedfonds	ontvangt	uit	hoofde	van	de	IRS	een	

3-maands	Euriborrente	en	moet	de	overeengekomen	

vaste	rente	betalen.	Hiermee	kan	het	Vastgoedfonds	de	

te	ontvangen	Euriborrente	verrekenen	met	de	aan	de	

geldverstrekker	te	betalen	Euriborrente	uit	hoofde	van	

de	hypothecaire	Banklening,	waardoor	per	saldo	alleen	

de	vaste	rente,	vermeerderd	met	de	overeengekomen	

opslag,	verschuldigd	is.	Het	renterisico	voor	het	

Vastgoedfonds	is	daarmee	tot	1	oktober	2016	voor	de	

Banklening	voor	het	Vastgoed	Roermond	beperkt	tot	

een	rente	van	4,28%	op	jaarbasis.

Ten	behoeve	van	het	Vastgoedfonds	is	het	renterisico	

van	de	Banklening	Zaandam	beperkt	tot	1	oktober	2016	

door	het	afsluiten	van	een	Swaption.	Met	dit	rentederi-

vaat	is	het	recht	verkregen	(en	niet	de	plicht),	op	14	

oktober	2011	een	Interest	Rate	Swap	(IRS)	af	te	sluiten	

tegen	van	tevoren	overeengekomen	modaliteiten	waar-

onder	een	maximaal	rentepercentage	(Strike).	Mocht	

de	marktrente	op	14	oktober	2011	lager	zijn	dan	de	

Strike	dan	zal	het	Vastgoedfonds	tegen	de	alsdan	lagere	

marktrente	het	renterisico	door	een	IRS	beperken.	In	

de	10-jaarsprognose	van	de	Resultatenrekening	(tabel	10)	

wordt	voor	de	Banklening	voor	het	Vastgoed	Zaandam	

tot	1	oktober	2016	op	basis	van	de	afgesloten	Swaption	

gerekend	met	een	maximale	rente	van	4,75%	op	jaarbasis.	

Ook	is	het	mogelijk	dat	na	afloop	van	de	looptijd	van	

de	Rentederivaten	het	niet	mogelijk	blijkt	op	dezelfde	

voorwaarden	het	renterisico	te	beperken,	waardoor	de	

rentelasten	hoger	kunnen	zijn	dan	begroot.	De	werke-

lijk	te	betalen	rente-	en	liquiditeitsopslagen	kunnen	

hoger	worden,	indien	de	verstrekker	van	een	Bank-

lening	op	grond	van	de	leningovereenkomst	of	de	wet	

daartoe	overgaat.	

Verder	is	in	de	10-jaarsprognose	Resultatenrekening	

gerekend	met	een	rentevergoeding	van	gemiddeld	2%	

op	jaarbasis	op	de	creditsaldi	die	bij	een	bank	worden	

aangehouden.	Door	ontwikkelingen	op	de	geldmarkt	

kan	dit	percentage	lager	zijn.
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Herfinancieringsrisico	De	looptijden	van	de	Bank-
leningen	zijn	verschillend.	De	looptijd	voor	de	Bank-

lening	voor	het	Vastgoed	Zaandam	eindigt	vijf	jaar	na	

opname.	De	looptijd	voor	de	Banklening	voor	het	

Vastgoed	Roermond	eindigt	per	25	februari	2021.	Het	

risico	bestaat	dat	na	ommekomst	van	de	looptijd	van	

een	Banklening	door	een	financiële	instelling	geen	

verlenging,	of	een	verlenging	tegen	minder	gunstige	

voorwaarden	wordt	aangeboden.	Bovendien	is	het	

mogelijk	dat	een	andere	bank	niet	bereid	is	tot	herfi-

nanciering	of	slechts	tegen	ongunstiger	voorwaarden.	

Bankenrisico	Het	Vastgoedfonds,	de	Bewaarder	en	de	
Beherend	vennoot	houden	bij	financiële	instellingen	

die	onder	het	toezicht	vallen	van	De	Nederlandse	Bank	

of	andere	vergelijkbare	Europese	toezichthoudende	

instanties,	bankrekeningen	aan	ten	behoeve	van	onder	

andere	het	betalingsverkeer.	Ook	heeft	het	Vastgoed-

fonds	bij	een	bank	of	andere	financiële	instelling	één	of	

meer	rentederivaten	afgesloten	ter	beperking	van	het	

renterisico.	Het	is	mogelijk	dat	deze	financiële	instel-

lingen	niet	tijdig,	niet	volledig	of	niet	meer	aan	hun	

verplichtingen,	waaronder	die	uit	hoofde	van	de	bank-

rekeningen,	Rentederivaten,	of	verstrekte	bindende	

offerte	kunnen	voldoen.	

Belangentegenstellingrisico	De	Beheerder	en	de	
Beherend	vennoot	zijn	met	elkaar	in	een	vennoot-

schappelijke	groep	verbonden.	Het	is	mogelijk	dat	zich	

een	belangentegenstelling	voordoet	tussen	enerzijds	de	

belangen	van	(een	of	meer	van)	de	genoemde	vennoot-

schappen	of	andere	(middellijke)	deelnemingen	van	de	

daarbij	betrokken	partijen	en	hun	bestuurders	en	

anderzijds	die	van	de	Participanten	en/of	het	

Vastgoedfonds.	Doordat	vennootschappen	van	die	

groep	(nu	of	in	de	toekomst)	ook	op	andere	wijze	actief	

zijn	in	de	vastgoedmarkt,	kan	zich	een	belangentegen-

stelling	voordoen	tussen	de	belangen	van	die	groep	en	

die	van	het	Vastgoedfonds.	Beheerder	en	Beherend	

vennoot	en	de	daarbij	betrokken	partijen	en	bestuur-

ders	zijn	gebonden	aan	de	gedragscode	van	Neddex	die	

in	dit	soort	situaties	voorziet.	De	gedragscode	is	in	te	

zien	op	de	website	van	Neddex:	www.neddex.com.

	

Bestemmingsrisico	Er	geldt	een	beperking	ten	aanzien	
van	de	branches	die	zich	in	het	Vastgoed	mogen	vesti-

gen.	Ingeval	een	belangstellende	partij	uit	een	andere	

branche	ruimte	in	het	Vastgoed	wil	huren,	moet	er	

toestemming	van	overheidswege	worden	gevraagd	

voor	een	verhuur	aan	een	dergelijke	partij.	Het	kan	

nodig	zijn	dat	er	onderzoek	wordt	gedaan	naar	de	effec-

ten	van	de	verhuur	aan	deze	kandidaat-huurder	op	

andere	winkels/winkelcentra	in	de	omgeving.	De	kosten	

van	dit	onderzoek	kunnen	voor	rekening	komen	van	het	

Vastgoedfonds.	Het	risico	bestaat	dat	de	overheid	de	

benodigde	toestemming	niet	verleent	en	het	Vastgoed	

minder	goed	of	niet	verhuurd	kan	worden.

Milieurisico	Dit	risico	doet	zich	voor	als	in	het	Vastgoed	
en	de	daarbij	behorende	grond,	zich	schadelijke	stoffen	

bevinden	waardoor	het	beoogde	gebruik	wordt	belem-

merd.	De	bodem	van	het	Vastgoed	Zaandam	is	gefaseerd	

onderzocht	en	de	uitkomsten	zijn	in	verschillende	

rapportages	opgenomen.	Deze	rapporten	zijn	door	

middel	van	een	rapportage	van	29	juni	2011	beoordeeld	

door	het	onafhankelijke	milieu-adviesbureau	Hofstede	cs	

uit	Utrecht.	Dit	adviesbureau	bevestigt	dat	op	de	locatie	

sprake	is	van	lichte	tot	sterke	bodemverontreiniging	

waardoor	het	terrein	door	middel	van	een	zogenaamde	

IBC	maatregel	moest	worden	gesaneerd.	Hierdoor	

wordt	een	verontreiniging	geïsoleerd	en	beheerst.	Het	

advies	bureau	stelt	dat	dit	een	veel	voorkomende	sane-

ringsmaatregel	is.	Mede	op	grond	van	de	rapportage	

over	de	uitgevoerde	sanering	concludeert	het	advies-

bureau	dat	de	bodemkwaliteit	bij	handhaving	van	de	

huidige	bestemming	en	terreininrichting	geen	risico’s	

of	gebruiksbeperkingen	opleveren	en	dat	er	geen	

(aanvullende)	saneringsmaatregelen	nodig	zijn.

Op	17	oktober	2007	is	door	Econsultancy	B.V.	uit	

Swalmen,	de	bodem	van	het	Vastgoed	Roermond	

onderzocht.	De	conclusies	van	het	onderzoek	is	dat	de	

actuele	milieuhygiënische	kwaliteit	van	de	bodem	geen	

beperkingen	oplegt	aan	het	beoogde	gebruik	en	dat	er	

geen	aanleiding	is	voor	nader	onderzoek.	

Ook	onderzoeksbureau	DHV	B.V.	uit	Amersfoort	heeft,	

op	11	april	2011,	met	betrekking	tot	een	ander	deel	van	

de	bodem	gerapporteerd	dat	de	kwaliteit	van	de	bodem	

in	overeenstemming	is	met	het	huidige	gebruik.

Door	onder	meer	een	verandering	van	milieukundige	

omstandigheden,	andere	technieken	of	richtlijnen,	of	

door	de	wens	de	terreinindeling	of	de	gebouwen	te	

wijzigen	of	in	het	kader	van	onderhoud	waarbij	de	

bodem	dient	te	worden	geroerd,	is	niet	uit	te	sluiten	

dat	er	toch	maatregelen	moeten	worden	getroffen	om	

te	voldoen	aan	andere	(maatschappelijke)	eisen.	
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Verzekeringsrisico	Voor	het	Vastgoed	wordt	een	opstal-
verzekering	afgesloten	op	basis	van	uitgebreide	voor-

waarden	met	een	beperkt	eigen	risico	per	gebeurtenis.	

Sommige	risico’s	zijn	echter	niet	of	slechts	beperkt	te	

verzekeren,	zoals	de	gevolgen	van	natuurrampen,	

waaronder	begrepen	aardbevingen	en	overstroming,	

terrorisme	of	oorlog.	Tevens	wordt	een	huurdervings-

verzekering	voor	de	duur	van	24	maanden	na	het	

verzekerd	voorval	afgesloten.	De	tijd	die	nodig	is	om	

het	Vastgoed	te	herbouwen	en	weer	aan	huurder	in	

gebruik	te	geven	kan	langer	zijn	dan	24	maanden.	Ook	

is	het	mogelijk	dat	de	verzekeringspremies	door	

marktomstandigheden	sterk	stijgen	of	dat	een	verzeke-

ringsmaatschappij	niet,	niet	tijdig	of	niet	volledig	aan	

haar	verplichtingen	jegens	verzekerde	uit	hoofde	van	

de	polis	voldoet.	

Verkooprisico	De	waarde	bij	verkoop	van	het	Vastgoed	
is	afhankelijk	van	veel	onzekere	factoren.	Uitsluitend	

om	een	indruk	te	geven	van	mogelijke	verkoopprijzen	

van	het	Vastgoed	na	10	jaar	zijn	in	tabel	13	op	pagina	37	

met	behulp	van	de	huidige	kennis	van	de	vastgoed-

markt	en	het	Vastgoed,	drie	verkoopscenario’s	

gemaakt.	Belangrijke	factoren	daarbij	zijn	de	geprog-

nosticeerde	Bruto	huuropbrengsten	en	Kapitalisatie-

factor	K.K..	Het	is	echter	moeilijk	een	prognose	van	

de	verkoopopbrengst	van	het	Vastgoed	over	10	jaar	

te	geven	en	de	bij	verkoop	overeen	te	komen	

Kapitalisatie	factor	kan	lager	zijn	dan	in	de	verkoop-

scenario’s	verondersteld.	De	beslissing	om	te	partici-

peren	in	dit	Vastgoedfonds	dient	daarom	primair	te	

worden	gebaseerd	op	de	gegevens	die	ten	grondslag	

liggen	aan	de	10-jaarsprognose	Resultaten	rekening	en	

de	mogelijkheid	voor	het	Vastgoedfonds	het	moment	

van	verkoop	van	het	Vastgoed	te	bepalen.	Van	Neerbos	

Bouwmarkten	B.V.	heeft	met	betrekking	tot	het	Vast-

goed	Zaandam	een	koopoptie	bedongen,	zoals	

omschreven	in	4.1.3.	Deze	optie	kan	beperkingen	tot	

gevolg	hebben	voor	de	verkoopbaarheid	van	het	

Vastgoed	Zaandam.

Kapitaal- en marktrisico	Bij	verkoop	van	het	Vastgoed	
bestaat	de	kans	dat	de	verkoopopbrengst	lager	is	dan	

het	totale	bedrag	van	de	investeringen	in	het	Vastgoed-

fonds.	Indien	de	resterende	schulden	hoger	zijn	dan	de	

verkoopopbrengst	bestaat	het	risico	dat	het	ingebrachte	

commanditair	kapitaal	van	de	Participanten	gedeelte-

lijk	of	geheel	verloren	gaat.	Een	en	ander	staat	in	nauwe	

relatie	met	de	waardering	door	de	markt	van	het	

Vastgoed	en	met	de	ontwikkelingen	in	de	vastgoed-

markt	op	het	moment	van	verkoop	van	het	Vastgoed.	

Daarnaast	zijn	het	algemene	economische	klimaat	

waarin	de	vastgoedmarkt	zich	bevindt	en	het	algemene	

beleggerssentiment	belangrijke	factoren	in	de	waarde-

ontwikkeling	van	het	Vastgoed.	Het	economische	

klimaat	is	van	invloed	op	de	vraag	en	het	aanbod	van	

vastgoed	op	de	verhuurmarkt.	De	verschillende	secto-

ren	van	de	vastgoedmarkt	worden	elk	op	eigen	wijze	

door	de	economische	omstandigheden	beïnvloed.

Het	Vastgoedfonds	is	opgericht	voor	onbepaalde	tijd.	

Het	Vastgoedfonds	is	daardoor	in	beginsel	niet	op	

grond	van	een	beperking	in	de	looptijd	gedwongen	op	

een	vast	en	mogelijk	ongunstig	moment	het	Vastgoed	

te	verkopen.	Het	risico	bestaat	dat	het	Vastgoed	toch	

op	een	ongunstig	moment	moet	worden	verkocht.

Besluitvormingsrisico	De	vergadering	van	Vennoten	
besluit	op	grond	van	de	CV-overeenkomst	met	

volstrekte	dan	wel	versterkte	meerderheid	van	de	

uitgebrachte	stemmen	over	hetgeen	waarover	in	de	

vergadering	gestemd	wordt.	Dientengevolge	kunnen	
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besluiten	zonder	instemming	van	alle	Participanten	

worden	genomen,	waardoor	een	individuele	Partici-

pant	in	zijn	rechten	op	grond	van	diens	Participaties	

kan	worden	beperkt	zonder	zijn	instemming.	

Verhandelbaarheidsrisico	De	Participaties	zijn	om	
fiscale	redenen	slechts	met	toestemming	van	alle	

Vennoten	verhandelbaar.	Dit	betekent	dat	een	deel-

name	in	beginsel	voor	onbepaalde	tijd	vastligt.	

Beheerder,	Beherend	vennoot	of	het	Vastgoedfonds	

zijn	niet	gehouden	Participaties	(in)	te	kopen	van	de	

Participanten.	Voor	nadere	informatie	met	betrekking	

tot	de	verhandelbaarheid	van	Participaties	wordt	

verwezen	naar	hoofdstuk	7.

Politiek risico en regelgeving	Een	onzekere	factor	
bij	vastgoedbeleggingen	en	financieringen	daarvan	

is	de	invloed	van	politiek,	regelgeving	en	rechtspraak.	

De	wetgeving	met	betrekking	tot	(onder	meer)	

bestemmings	plannen,	bodemverontreiniging,	huur-

bescherming,	fiscale	regelgeving	(waaronder	de	regel-

geving	over	BTW	en	het	afschrijven	op	vastgoed)	of	

arbo-wetgeving	kan	invloed	hebben	op	het	rendement	

van	het	Vastgoed	en	het	Vastgoedfonds.	

Transactierisico	Het	risico	bestaat	dat	de	verwerving	
van	het	Vastgoed	om	enigerlei	reden	niet	doorgaat,	of	

de	oprichting	van	het	Vastgoedfonds	door	uitgifte	van	

de	Participaties	aan	de	Stichting	Participatie,	of	de	

plaatsing	van	de	Participaties	door	de	Stichting	

Participatie	aan	Participanten	na	toewijzing	en	over-

boeking	van	het	Stortingsbedrag	om	enige	reden	geen	

doorgang	vindt.	In	dat	geval	wordt	het	Stortingsbedrag	

terug	betaald	en	heeft	de	inschrijver	geen	recht	op	enige	

vergoeding	van	rente	en/of	schade.
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Neddex	biedt	sinds	2002	vastgoedbeleggingsproducten	

aan	met	vastgoed	dat	in	Nederland	is	gelegen	en	vanaf	

2007	ook	met	vastgoed	in	Duitsland.	De	organisatie	

beschikt	over	een	ervaren	management	en	een	gedegen	

netwerk	in	Nederland	en	Duitsland	voor	de	aan-	en	

verkoop,	financiering	en	het	beheer	van	vastgoed	en	

vastgoedfondsen.	

Door	deel	te	nemen	in	de	vastgoedfondsen	van	Neddex	

kan	op	een	aantrekkelijke	en	gemakkelijke	wijze	in	

vastgoed	worden	belegd.	De	wijze	waarop	Neddex	de	

producten	structureert	en	informatie	verzorgt,	resul-

teert	in	een	directe	betrokkenheid	bij	het	vastgoed	

waarin	wordt	belegd	zonder	dat	deelnemers	de	dage-

lijkse	zorg	daarvan	ondervinden.	De	transparante	

beleggingsproducten	van	Neddex	bieden	een	optimale	

verhouding	tussen	rendement	en	risico	en	een	goede	

bescherming	tegen	inflatie.	Door	een	doelgerichte	en	

slagvaardige	organisatie	is	Neddex	in	staat	alert	in	te	

spelen	op	marktontwikkelingen.	Neddex	bouwt	aan	

een	persoonlijke	en	duurzame	relatie	met	de	deelne-

mers	in	de	vastgoedfondsen	en	marktpartijen	in	de	

vastgoedsector.	

2.1 Management
Het	bestuur	van	de	Beheerder	en	de	Beherend	vennoot	

wordt	verzorgd	door	Neddex	Real	Estate	Management	

B.V..	Bestuurders	van	deze	vennootschap	zijn	mr.	

Raymond	G.M.	Hoogwegt	MRE,	Marcel	Tilro	MRE	en	

drs.	F.	Eduard	Koek.

De	heer	Hoogwegt	heeft	een	doctoraalstudie	in	de	

rechtsgeleerdheid	en	een	postdoctorale	studie	vast-

goedkunde	voltooid.	Hij	heeft	ruim	24	jaar	relevante	

ervaring	in	de	vastgoedsector	en	was	onder	meer	in	

Nederland	als	adjunct-directeur	werkzaam	bij	de	

Duitse	hypotheekbank	Aareal	Bank	en	als	directeur	bij	

Aareal	Property	Services	ten	behoeve	van	de	beleggings-

activiteiten	van	deze	internationale	vastgoedorganisatie.	

De	heer	Tilro	is	beëdigd	makelaar	in	onroerend	goed	en	

heeft	eveneens	een	postdoctorale	studie	vastgoedkunde	

voltooid.	Ook	hij	heeft	ruim	24	jaar	relevante	ervaring	

in	de	vastgoedsector	en	was	onder	meer	adjunct-direc-

teur	bij	DTZ	Zadelhoff	v.o.f.	en	medeverantwoordelijk	

voor	internationale	activiteiten	van	de	Nederlandse	

organisatie.	De	heer	Koek	heeft	een	doctoraalstudie	in	

de	bedrijfseconomie	aan	de	Erasmus	Universiteit	in	

Rotterdam	en	een	opleiding	aan	de	ESSEC	business	

school	in	Cergy-Pontoise	(Frankrijk)	voltooid.	Hij	

heeft	18	jaar	relevante	ervaring	in	de	internationale	

vastgoedsector.	Hij	heeft	met	name	gewerkt	in	

Nederland,	Duitsland,	België	en	Frankrijk	alsmede	aan	

projecten	in	andere	Europese	landen	en	de	Verenigde	

Staten.	Voorgaande	functies	waren	onder	meer	General	

Manager	bij	de	Duitse	hypotheekbank	Aareal	Bank	in	

Brussel	en	Senior	Manager	bij	Bouwfonds	Asset	

Management	en	in	die	functie	verantwoordelijk	voor	

(inter)nationale	vastgoedfondsen	voor	particuliere	

beleggers.

De	heren	Hoogwegt,	Tilro	en	Koek	zijn	nooit	in	een	

bestuurlijke,	leidinggevende	of	toezichthoudende	

functie,	betrokken	geweest	bij	fraudemisdrijven,	fail-

lissementen	en	surseances,	of	liquidaties.	De	integriteit	

en	deskundigheid	van	de	heren	Hoogwegt	en	Tilro	is	

in	2002	en	van	de	heer	Koek	in	2004	door	De	

Nederlandsche	Bank	getoetst	uit	hoofde	van	de	Wet	

toezicht	beleggingsinstellingen	(inmiddels	opgevolgd	

door	de	Wft)	ten	behoeve	van	het	vervullen	van	een	

bestuursfunctie	van	onder	toezicht	staande	andere	

beleggingsinstellingen.	De	uitkomsten	van	deze	toet-

singen	waren	positief.	

2.2 Beheerder
De	Beheerder,	Neddex	Asset	Management	N.V.,	

beschikt	over	de	organisatie	en	het	netwerk	voor	aan-	

en	verkoop	en	financiering	van	vastgoed	en	het	beheer	

van	vastgoedfondsen.	Bij	de	aankoop	van	het	vastgoed	

wordt	altijd	met	gekwalificeerde	adviseurs	samenge-

werkt.	Tevens	wordt	het	commercieel,	technisch	en	

financieel	beheer	van	vastgoed	alsmede	het	financieel	

en	administratief	management	van	vastgoedfondsen,	

verzorgd.	Bij	het	dagelijkse	beheer	van	vastgoed	kan	

gebruik	gemaakt	worden	van	externe	vastgoedbeheer-

ders	en	adviseurs	met	de	benodigde	specifieke	(lokale)	

deskundigheid.	Het	bewustzijn	dat	een	goede	

verstandhouding	met	de	huurders	in	belangrijke	mate	

bijdraagt	aan	het	rendement	van	een	belegging	staat	

centraal	in	de	bedrijfsvoering.	Bij	het	beheer	wordt	veel	

aandacht	besteed	aan	een	transparante	werkwijze	en	

een	goede	informatievoorziening.

Er	zijn	geen	kruislingse	verbanden	tussen	het	Vastgoed-

fonds	en	andere	vastgoedfondsen	waarbij	Beheerder	

betrokken	is.	De	Beheerder	en	Verbonden	partijen	zijn	

over	een	periode	van	tenminste	12	maanden	voor	

publicatie	van	het	Prospectus	niet	betrokken	bij	rechts-

zaken	en/of	arbitrages	die	een	invloed	van	betekenis	

kunnen	hebben,	of	in	een	recent	verleden	hebben	
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gehad,	op	hun	financiële	positie	of	rentabiliteit.	De	

Beheerder	heeft	een	procedure	waarbij	de	opzet	en	

werking	van	de	administratieve	organisatie	en	interne	

controlemaatregelen	(AO/IC)	(waaronder	de	controle	

ten	aanzien	van	cliëntenacceptatie	en	registratie	van	

overeenkomsten)	wordt	beoordeeld,	zodat	deze	mini-

maal	functioneert	in	overeenstemming	met	de	wette-

lijke	voorschriften	en	regelgeving.	Tevens	beschikt	de	

Beheerder	over	een	interne	gedragscode	die	op	de	

website	van	Neddex	is	in	te	zien.	

De	vennootschap	beschikt	over	een	goede	solvabiliteit	

en	de	continuïteit	van	haar	activiteiten	is	niet	in	gevaar.	

Het	eigen	vermogen	van	de	Beheerder	komt	ten	minste	

overeen	met	het	ingevolge	artikel	3:53	Wft	vereiste	

minimumbedrag.	

2.3 Track record
Sinds	2002	heeft	Neddex	door	de	uitgifte	van	participa-

ties	in	vastgoed-CV's,	obligaties	en	aandelen	voor	circa	

€	188	miljoen	fondsvermogen	aan	beleggingsmogelijk-

heden	in	winkels,	kantoren	en	bedrijfsvastgoed	

geïntro	duceerd.	Het	vastgoed	is	onder	meer	onder-

gebracht	in	acht	vastgoed-CV's	die	zijn	opgericht	in	de	

periode	2002	tot	en	met	2010.	Het	gemiddeld	jaarlijks	

Direct	fondsrendement	tot	ultimo	2010	varieerde	van	

9,5%	tot	14%.	De	jaarrekeningen	van	alle	vastgoed-CV's	

over	het	boekjaar	2010	zijn	door	de	accountant	gecon-

troleerd	en	voorzien	van	een	goedkeurende	verklaring.	

Uit	de	in	2002	opgerichte	vastgoed-CV's	is	een	deel	

van	het	vastgoed	verkocht	waardoor	de	deelnemers	

over	het	aan	dit	vastgoed	toegerekende	kapitaal	een	

totaalrendement	van	12%	(IRR)	per	jaar	realiseerden.	

Verder	heeft	Neddex	in	de	periode	2005	tot	en	met	

2010	vier	vastgoedfondsen	opgericht	die	obligatiele-

ningen	hebben	uitgegeven.	De	overeengekomen	rente-

vergoedingen	variëren	van	6%	tot	8%	per	jaar	en	zijn	tot	

en	met	datum	uitgifte	van	dit	Prospectus	overeenkom-

stig	de	daarover	gemaakte	afspraken	voldaan.	Twee	van	

die	vastgoedfondsen	beleggen	ook	in	Duits	vastgoed.	

In	2003	is	een	aandelenfonds	opgericht.	Sinds	de	start	

is	in	dat	vastgoedfonds	een	gemiddeld	jaarlijks	Direct	

fondsrendement	gerealiseerd	van	meer	dan	25%.	

2.4 Stichting Transparantie Vastgoedfondsen
Neddex	Asset	Management	N.V.	heeft	zich	als	contri-

buant	bij	de	Stichting	Transparantie	Vastgoedfondsen	

(STV)	aangesloten.	De	STV	is	een	onafhankelijke	

stichting	en	levert	een	concrete	bijdrage	aan	de	

gewenste	zelfregulering	van	niet-beursgenoteerde	

vastgoedbeleggingsinstellingen.	De	STV	heeft	als	doel	

de	transparantie	en	vergelijkbaarheid	van	prospectussen	

te	bevorderen	door	middel	van	inhoudelijke	toetsing	

van	prospectussen	op	basis	van	door	de	STV	opgestelde	

standaarden,	principes,	normen	en	aan	bevelingen	

waaraan	een	contribuant	dient	te	voldoen.	Voor	meer	

informatie	wordt	verwezen	naar	de	website	van	de	

STV:	www.stichtingtransparantievastgoedfondsen.nl.	

De	STV	verlangt	voorts	onder	meer	van	de	aangesloten	

organisaties	dat	deze	een	gedragscode	hanteren	die	

beschrijft	welke	normen	en	waarden	de	aanbieders	van	

de	niet-beursgenoteerde	vastgoedbeleggingsinstellin-

gen	bij	hun	functioneren	in	acht	nemen.	De	gedrags-

code	van	Neddex	is	te	downloaden	via	de	website:	

www.neddex.com.
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3.1 Economie1

De	Nederlandse	economie	werd	in	2008	en	2009	

geraakt	door	de	internationale	economische	malaise	en	

vooral	door	de	afname	van	internationale	handel.	Sinds	

eind	2009	is	de	wereldhandel	weer	aangetrokken	en	dat	

heeft	in	2010	en	2011	direct	weer	een	positieve	bijdrage	

geleverd	aan	het	herstel.	Na	de	krimp	van	het	bruto	

binnenlands	product	(BBP)	met	4%	in	2009	groeide	de	

economie	in	2010	met	1,7%.	Voor	2011	wordt	een	groei	

verwacht	van	2,0%	en	voor	2012	een	groei	van	1,75%.	

Het	groeiherstel	in	2010	kan	voor	circa	80%	worden	

toegerekend	aan	de	gunstige	ontwikkelingen	van	de	

buitenlandse	afzet	en	aantrekkende	wereldhandel.	De	

wereldhandel	is	in	2010	met	11,3%	gegroeid	en	naar	

verwachting	bedraagt	de	groei	in	2011	circa	7%.	

De	werkloosheid	is	gedurende	de	voorgaande	zware	

economische	jaren	beperkt	gebleven.	In	2010	‘piekte’	

de	werkloosheid	op	4,5%	wat	in	internationaal	

perspectief	nog	altijd	zeer	laag	is.	Hoewel	de	verwach-

ting	is	dat	de	werkloosheid	de	komende	jaren	verder	zal	

afnemen,	is	deze	verwachting	onzeker.	Bedrijven	

hebben	hun	buffers	gedurende	de	crisis	zien	verdam-

pen,	waardoor	een	nieuwe	tegenvaller	mogelijk	een	

groter	negatief	effect	kan	hebben	op	de	arbeidsmarkt.	

In	2010	bedroeg	het	begrotingstekort	(EMU-saldo)	

5,2%	van	het	BBP	en	volgens	de	prognoses	van	het	CPB	

komt	het	tekort	in	2011	uit	op	3,6%	en	in	2012	op	2,2%.	

Hiermee	komt	het	begrotingstekort	naar	verwachting	

in	2012	al	onder	het	‘Maastricht	plafond’	van	3%,	één	

jaar	eerder	dan	door	Brussel	wordt	geëist.	In	2010	bleef	

de	inflatie	met	1,3%	beperkt	mede	als	gevolg	van	de	

sterke	economische	terugval	in	de	jaren	daarvoor.	Voor	

heel	2011	wordt	een	inflatie	van	2,25%	verwacht	als	

gevolg	van	een	stijging	van	de	olieprijzen	en	andere	

grondstofprijzen	die	doorwerken	in	de	eindprijzen	van	

veel	producten.	De	vooruitzichten	wijzen	op	een	gema-

tigd	herstel	van	de	Nederlandse	economie	en	het	econo-

mische	beeld	is	in	juni	2011	door	het	CPB	op	bijna	alle	

fronten	naar	boven	bijgesteld	ten	opzichte	van	de	raming	

in	het	najaar	van	2010.	Het	zal	echter	nog	enige	tijd	duren	

voordat	het	groeiverlies	als	gevolg	van	de	diepe	recessie	

wordt	goedgemaakt.	Daarnaast	blijven	de	onzekerheden	

op	de	financiële	markten	door	onder	meer	de	schulden-

problematiek	in	Europa	en	de	VS	en	de	weerslag	daar-

van	op	de	economie,	een	belangrijke	rol	spelen.

3.2 Vastgoedbeleggingsmarkt2

In	2007	had	de	beleggingsmarkt	zijn	hoogtepunt	

bereikt	en	was	het	transactievolume	in	Nederland	

opgelopen	naar	€	11	miljard.	Hoewel	de	kredietcrisis	

aanvankelijk	niet	direct	een	invloed	leek	te	hebben	op	

de	commerciële	vastgoedmarkt,	zijn	inmiddels	de	

effecten	duidelijk	zichtbaar	geworden.	Het	transactie-

volume	was	in	2009	zelfs	gedaald	naar	een	dieptepunt	

van	€	3,1	miljard.	Sinds	het	laatste	kwartaal	van	2009	

was	er	echter	weer	sprake	van	een	stijging	welke	zich	in	

2010	heeft	doorgezet.	Het	totale	transactievolume	in	

2010	bedroeg	€	6	miljard.	Deze	toename	van	beleggin-

gen	in	Nederlands	vastgoed	kwam	in	belangrijke	mate	

door	een	stijgend	beleggersvertrouwen,	een	lage	rente	

en	gecorrigeerde	lagere	vastgoedprijzen.	De	vraag	richt	

zich	echter	vooral	op	het	topsegment	in	de	kantoren–	

en	winkelmarkt.	Dit	zijn	hoogwaardige	(duurzame)	

kantoorgebouwen	met	lange	huurcontracten	en	solva-

bele	huurders,	winkels	op	binnenstedelijke	A1	locaties,	

supermarkten,	binnenstedelijke	winkelcentra	en	goed	

bereikbare	(PDV/GDV)	winkelgebieden	met	ruime	

parkeermogelijkheden	in	de	periferie	van	steden	en	een	

groot	verzorgingsgebied.	De	uitstraling	van	het	vast-

goed	en	de	kwaliteit	van	de	huurders	spelen	meer	dan	

ooit	een	belangrijke	rol.	Door	de	grote	vraag	en	het	

beperkte	aanbod	zijn	de	prijzen	in	het	topsegment	van	

de	winkelmarkt	in	de	2e	helft	van	2010	zelfs	gestegen.	

Voor	winkels	op	A1	locaties	in	de	grote	steden	werden	

bruto	aanvangsrendementen	(v.o.n.)	gerealiseerd	van	

4,5%,	voor	binnenstedelijke	centrale	winkelcentra	van	

5,75%,	voor	supermarkten	van	6,25%	en	voor	(PDV/

GDV)	winkelgebieden	van	7%.	In	de	beleggingsmarkt	

worden	PDV/GDV	winkels	steeds	meer	als	een	

aantrekkelijke	categorie	ervaren,	mede	doordat	huur-

ders	veelal	grote	nationale	en	internationale	winkelke-

tens	zijn	en	langjarige	huurcontracten	kunnen	worden	

gesloten.	In	het	topsegment	van	de	winkelmarkt	zijn	de	

prijzen	verder	gestegen	en	gaan	de	prijzen	daar	weer	

richting	het	niveau	van	voor	de	crisis.	Door	een	gebrek	

aan	beleggingsmogelijkheden	in	het	topsegment	van	de	

markt	en	de	zeer	beperkte	financieringsmogelijkheden	

bij	banken	voor	vastgoed	in	andere	segmenten	van	de	

markt,	is	het	transactievolume	in	de	1e	helft	van	2011	

afgenomen.	

3 marktaspecten

1	CPB	Policy	Brief	-	Juniraming	2011,	economische	vooruitzichten	2011	en	2012.	CPB	Actualisatie	Macro	Economische	Verkenning	2011	-	2015	(verwerking	regeerakkoord)
2	DTZ	Zadelhoff	-	De	markt	voor	Nederlands	commercieel	onroerend	goed	2011,	van	veel	te	veel.	Jones	Lang	LaSalle	–	On	point	–	Dutch	Retail	Market	Bulletin	2011
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3.3 Winkelmarkt3

De	omzet	in	de	Nederlandse	detailhandel	bedroeg	in	

2010	circa	€	82	miljard.	In	het	eerste	kwartaal	van	2011	

was	de	omzet	circa	0,5%	hoger	dan	in	het	eerste	kwar-

taal	van	2010.	De	verwachting	voor	2011	is	dat	de	

omzet	in	zijn	geheel	hoger	zal	zijn	ten	opzichte	van	

2010.	De	foodbranche	realiseerde	in	2010	een	omzet-

stijging	van	1,1%	en	de	non-foodbranche	een	daling	van	

1,5%.	Vooral	in	de	non-foodsector	neemt	het	aandeel	

dat	wordt	verkocht	via	internet	toe.	Hoewel	deze	

ontwikkeling	onomkeerbaar	lijkt,	wordt	nog	slechts	

circa	10	%	van	de	totale	detailhandelsomzet	(food	en	

non-food	gecombineerd)	via	internet	verkocht.	

Het	winkelbestand	in	Nederland	omvat	circa	27	

miljoen	m²	winkelvloeropervlak,	waarvan	39%	is	gele-

gen	in	centrale	winkelgebieden	in	de	binnensteden	en	

dorpscentra,	16%	in	ondersteunende	winkelgebieden	in	

de	buurt-,	wijk-	en	stadsdeelcentra,	12%	in	grootschali-

ge	perifere	winkelgebieden	zoals	woonboulevards	en	

Retail	Parks	en	33%	in	verspreide	solitaire	winkels	

buiten	een	winkelgebied.	In	verhouding	tot	andere	

sectoren	van	de	vastgoedmarkt	is	de	leegstand	in	de	

winkelmarkt	beperkt.	De	bedreiging	voor	de	winkel-

markt	komt	veel	meer	voort	uit	de	omvang	van	de	

winkelvoorraad	die	met	1,5	m²	winkelruimte	per	

inwoner	internationaal	gezien	groot	is.	De	vraag	naar	

winkelvastgoed	op	A1	locaties	voor	het	zogenaamde	

‘funshoppen’	is	echter	nog	altijd	groot.	De	leegstand	in	

dit	segment	van	de	markt	was	in	2010	dan	ook	slechts	

2%.	Leegstandproblemen	zijn	vooral	zichtbaar	in	

winkels	in	aanloopstraten	en	in	oudere	buurtcentra.	

Daar	is	de	leegstand	in	2010	opgelopen	naar	10%.	In	

2010	was	de	gemiddelde	leegstand	in	de	totale	winkel-

markt	5,5%.	Dit	is	een	stijging	van	0,5	procentpunt	ten	

opzichte	van	2009.	

De	verkoop	via	webshops	heeft	naar	verwachting	geen	

dramatische	teruggang	van	de	vraag	naar	winkelmeters	

tot	gevolg	omdat	internet	veelal	niet	als	vervanging	van	

fysieke	winkels	wordt	gezien,	maar	veel	meer	wordt	

gebruikt	als	voorbereiding	op	‘ouderwets’	winkelbe-

zoek.	Tevens	wordt	het	online	verkopen	van	producten	

en	diensten	gebruikt	als	extra	verkoopkanaal	naast	de	

fysieke	winkel	(‘multichanneling’).

Voor	een	winkel	op	een	A-locatie	zijn	in	de	regel	

genoeg	gegadigden.	Hierdoor	blijft	het	huurniveau	

gelijk	en	stijgt	incidenteel	zelfs	iets	op	goede	locaties.	

Gerenommeerde	landelijk	filiaalbedrijven	kijken	

kritisch	naar	hun	vestigingen	en	stoten	onrendabele	

winkels	af.	Daarnaast	moeten	veel	winkels	in	het	

midden-	en	kleinbedrijf	vaak	gedwongen	de	deuren	

sluiten.	Hierdoor	ontstaat	vooral	structurele	leegstand	

op	minder	goede	(B/C)	locaties	en	zijn	correcties	in	de	

winkelhuren	op	die	locaties	onvermijdelijk.	

Met	uitzondering	van	minder	goede	woonboulevards,	

waar	bedrijven	het	zwaar	hebben	door	teruglopende	

bestedingen	in	de	woninginrichting	en	de	huurniveaus	

onder	druk	staan,	is	er	voor	goede	GDV/PDV	locaties	

voldoende	belangstelling.	De	herschikking	tussen	de	

grote	merken	in	de	supermarktbranche	is	grotendeels	

achter	de	rug	en	de	huren	in	dit	segment	van	de	

winkelmarkt	zijn	op	peil	gebleven.

Opvallend	is	de	sterke	groei	van	het	aantal	fastfood-

stores.	Het	laatste	decennium	is	het	aantal	vestigingen	

gegroeid	van	272	naar	372.	Dit	is	een	stijging	van	maar	

liefst	37%.	De	verwachting	is	dat	dit	aantal	verder	zal	

stijgen.	Grote	spelers	op	de	fastfoodmarkt	zoals	

McDonald’s,	Burger	King	en	KFC	maken	geen	geheim	

van	hun	groeiambities.	Het	vinden	van	goede	locaties	is	

echter	een	grote	uitdaging	voor	die	partijen	omdat	

strikte	selectiecriteria	voor	nieuwe	vestigingen	worden	

gehanteerd,	zoals	voldoende	(auto)passanten,	een	

minimaal	verzorgingsgebied,	minimale	afmetingen	van	

de	vestiging,	ruime	parkeermogelijkheden	en	een	

goede	zichtbaarheid	vanaf	omliggende	wegen.

De	gemiddelde	huurprijzen	voor	winkels	in	de	binnen-

steden	bedroegen	in	2010	circa	€	240	per	m².	In	de	top	

van	de	markt	worden	huurprijzen	gerealiseerd	van	

€	2.750	per	m²	in	de	Kalverstraat	in	Amsterdam	en	aan	de	

onder	kant	€	100	per	m²	in	bijvoorbeeld	Hoogeveen.	

Op	GDV/PDV	locaties	liggen	de	prijzen	voor	groot-

schalige	winkels	tussen	€	75	en	€	150	per	m²	en	voor	

fastfoodvestigingen	en	andere	horeca	in	goede	winkel-

gebieden	tussen	de	€	225	en	€	325	per	m².

De	vraag	naar	grootschalige	winkels	in	de	periferie	van	

steden	blijft	groeien	door	een	voortdurend	streven	bij	

retailondernemingen	naar	schaalvergroting	en	

efficiency	voordelen.	Daardoor	is	er	meer	behoefte	aan	

3	DTZ	Zadelhoff	-	De	markt	voor	Nederlands	commercieel	onroerend	goed	2011,	van	veel	te	veel.	Jones	Lang	LaSalle	–	On	point	–	Dutch	Retail	Market	Bulletin	2011
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grotere	vestigingen,	zodat	een	breder	en	dieper	

productassortiment	kan	worden	aangeboden	tegen	

lagere	huisvestingkosten.	Deze	ontwikkeling	wordt	

onder	meer	ingegeven	door	een	toenemende	behoefte	

van	consumenten	om	steeds	meer	producten	snel	en	

gemakkelijk	uit	een	ruim	en	breed	aanbod	en	tegen	

scherpe	prijzen	te	kunnen	kopen	en	mee	te	nemen	

(‘cash	and	carry’).	Winkelgebieden	in	de	periferie	van	

de	steden	op	goed	bereikbare	locaties	met	ruime	

parkeermogelijkheden	voorzien	in	die	behoefte	van	

retailers	en	consumenten.	Dergelijke	winkels	kunnen	

ook	beter	inspelen	op	een	extra	verkoopkanaal	via	

internet	(webshoppen)	door	het	toepassen	van	‘try-

and-buy’	concepten	en	afhaal-	en	servicefaciliteiten.

3.4 Perifere winkelmarkt
Binnen	de	detailhandel	in	de	periferie	van	steden	

wordt	een	onderscheid	gemaakt	tussen	locaties	die	

bestemd	zijn	voor	perifere	detailhandel	vestigingen	

(PDV)	en	grootschalige	detailhandel	vestigingen	

(GDV).	Op	PDV-locaties	mogen	doorgaans	alleen	volu-

mineuze	goederen	worden	verkocht	zoals	auto’s,	

boten,	caravans,	bouwmaterialen,	keukens	en	meubels.	

De	belangrijkste	reden	voor	winkels	in	de	periferie	van	

de	steden	is	het	gebrek	aan	ruimte	in	de	binnensteden	

om	dergelijke	volumineuze	goederen	te	verkopen.	

Voor	GDV-gebieden	waren	niet	de	beperkingen	voor	

het	volume	en	daarmee	het	soort	goederen	dat	mag	

worden	verkocht	van	toepassing,	maar	werd	wel	de	

voorwaarde	gesteld	dat	een	vestiging	tenminste	mini-

maal	een	winkeloppervlak	moest	hebben	van	door-

gaans	1.500	m².

Het	Nederlandse	overheidsbeleid	was	vanaf	jaren	‘50	

van	de	vorige	eeuw	gericht	op	behoud	en	versterking	

van	bestaande	winkelgebieden.	Het	vanaf	de	jaren	’80	

en	’90	gevoerde	starre	landelijke	PDV/GDV-beleid	lag	

in	het	verlengde	van	dit	denken.	Om	de	dynamiek	in	

de	winkelmarkt	te	bevorderen	heeft	de	overheid	in	de	

Nota	Ruimte	(2005)	dit	beleid	vervangen	door	het	

zogenaamde	‘integrale	locatiebeleid’	waardoor	ook	

meer	gemeentelijk	en	regionaal	maatwerk	mogelijk	is.	

In	dit	nieuwe	overheidsbeleid	wordt	niet	langer	uitge-

gaan	van	een	uniforme	landelijke	afbakening.	Winkels	

die	zich	in	de	periferie	van	steden	willen	vestigen	

worden	beoordeeld	op	basis	van	aantoonbare	markt-

ruimte	voor	het	productassortiment,	zodat	een	duur-

zame	ontwrichting	van	de	markt	en	de	winkelstructuur	

wordt	voorkomen.	Uit	een	marktstudie	van	het	

Hoofdbedrijfschap	Detailhandel	en	de	Vereniging	van	

Meubelboulevards4	blijkt	dat	met	name	perifere	

winkelgebieden	voor	doelgerichte	aankopen,	met	een	

clustering	van	winkelformules	(branches)	met	een	

ruim	en	breed	productassortiment,	in	zogenaamde	

‘Retail	Parks’	goede	markpotenties	bieden	voor	winkel-

bedrijven.	Echter	door	ingewikkelde	en	trage	adminis-

tratieve	en	ruimtelijke	procedures,	met	vaak	tegen-

gestelde	belangen	ten	opzichte	van	winkeliers	in	de	

binnensteden,	komen	dergelijke	perifere	winkel-

gebieden	moeilijk	van	de	grond.	Het	aanbod	van		

dergelijk	beleggingsvastgoed	is	dan	ook	schaars.

4	Rapport	‘Kiezen	of	delen’	25	januari	2010	Hoofdbedrijfschap	Detailhandel	en	Vereniging	van	Meubelboulevards
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Het	Vastgoedfonds	belegt	in	een	bouwmarkt	verhuurd	

aan	Karwei,	een	winkel	verhuurd	aan	Kwantum,	een	

foodcorner	en	een	fastfoodstore	o.a.	verhuurd	aan	

McDonald’s	en	KFC,	gelegen	in	Zaandam	en	Roermond.	

De	hoogwaardige	gebouwen	zijn	nieuw	en	hebben	een	

onderscheidende	architectuur.	De	huurovereenkomsten	

hebben	initiële	restlooptijden	van	minimaal	circa	9	tot	

14	jaar.	De	Bruto	huuropbrengst	bij	aankoop	is	

€	1.009.271	op	jaarbasis	en	de	koopprijs	bedraagt	

€	14.572.865	V.O.N..	Het	Vastgoed	is	per	1	juli	2011	

getaxeerd	op	een	bruto	huurwaarde	van	€	1.041.180	

en	een	marktwaarde	van	€	14.770.000	K.K..	

4.1 Zaandam
Zaandam	ligt	direct	boven	Amsterdam	en	maakt	deel	

uit	van	de	gemeente	Zaanstad.	Deze	gemeente	telt	circa	

146.000	inwoners	waarvan	er	circa	72.000	in	Zaandam	

wonen.	Zaanstad	maakt	als	gemeente	deel	uit	van	de	

Metropoolregio	Amsterdam	die	in	totaal	bestaat	uit	36	

gemeenten	en	ruim	2,3	miljoen	inwoners	telt.	Zaanstad	

is	een	van	de	oudste	industriegebieden	van	Europa	met	

een	sterke	vertegenwoordiging	van	de	voedings-	en	

genotsmiddelenindustrie	met	bedrijven	als	Ahold,	Gist	

Brocades	en	Duyvis.	De	gemeente	herbergt	veel	indus-

trieel	en	cultureel	erfgoed	zoals	de	Verkade-	en	

Bruynzeelfabrieken	en	biedt	toeristische	attracties	als	

de	Zaanse	Schans.	

Zaanstad	is	goed	ontsloten	via	de	A7,	A8	en	A9.	De	

tweede	Coentunnel	zal	in	2012	worden	opengesteld	

voor	het	verkeer.	De	luchthaven	Schiphol	ligt	op	circa	

20	autominuten	afstand.	Tevens	beschikt	de	gemeente	

over	zes	spoorwegstations	en	goede	Intercity-

verbindingen.	Amsterdam	CS	is	met	de	trein	in	circa	

10	minuten	bereikbaar.	De	Amsterdamse	havens	zijn	

over	het	water	via	de	Zaan,	het	Noordzeekanaal	en	de	

Nauernasche	vaart	goed	bereikbaar.	

De	afgelopen	10	jaar	is	het	aantal	bedrijven	in	Zaanstad	

toegenomen.	In	totaal	zijn	er	11.000	bedrijven	en	

instellingen	gevestigd	in	de	gemeente,	waarvan	28	met	

meer	dan	200	fulltime	werknemers.	De	werkgelegen-

heid	laat	een	stijgende	trend	zien	en	het	werkloos-

heidspercentage	ligt	met	4,3%	onder	het	landelijk	

gemiddelde.	

Op	winkelgebied	geeft	Zaanstad	uitvoering	aan	zijn	

ambitie	om	op	strategisch	gelegen	locaties	de	vestiging	

van	perifere	(GDV/PDV)	detailhandelformules	moge-

lijk	te	maken.	Hierdoor	ontwikkelt	Zaanstad	zich	tot	

een	gemeente	met	een	aantrekkelijk	winkelaanbod	

voor	de	regio.	In	dat	verband	wordt	ook	veel	geïnves-

teerd	in	de	binnenstad	van	Zaandam	waar	het	nieuwe	

stadshart	‘Inverdan’	wordt	gerealiseerd.

4.1.1 Locatie 
Het	door	het	Vastgoedfonds	aan	te	kopen	Vastgoed	

maakt	deel	uit	van	het	Retail	Park	Zaandam.	Dit	

complex	ligt	binnen	het	winkelgebied	Zaandam-

Zuiderhout.	Dit	gebied	is	gelegen	tussen	het	centrum	

en	de	nieuw	aangelegde	zuidelijke	randweg	van	

Zaandam	(N516)	met	aansluitingen	op	de	A8	en	A9	en	

is	ook	goed	bereikbaar	via	de	N203	die	aansluit	op	de	

A7.	In	het	recent	door	de	provincie	uitgebrachte	rapport	

‘Ruimtelijke	detailhandelsstructuur	van	Zaanstad’	

wordt	Zuiderhout	aangewezen	als	gebied	voor	de	vesti-

ging	van	perifere	detailhandel.	De	winkels	in	dit	gebied	

richten	zich	hoofdzakelijk	op	een	lager	prijssegment	

voor	doelgerichte	aankopen.	Het	aanbod	omvat	ruim	

75.000	m²	winkeloppervlak	met	zowel	grote	als	kleine	

winkelformules.	Bekende	trekkers	in	het	gebied	zijn	

Hornbach	met	circa	13.000	m²,	Loods	5	met	circa	

16.000	m²	en	Praxis	met	circa	3.500	m².	De	kampeer-	

en	outdoorwinkel	De	Vrijbuiter	is	hier	nu	nog	met	

circa	4.000	m²	gevestigd,	maar	zal	na	de	oplevering	en	

vestiging	in	het	andere	deel	van	het	Retail	Park	Zaandam	

in	omvang	verdubbelen.	IKEA	heeft	onlangs	met	de	

gemeente	een	intentieovereenkomst	gesloten	en	

4 vastgoed
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onderzoekt	de	mogelijkheden	om	een	vestiging	te	

openen	in	dit	gebied.	Deze	IKEA	winkel	zou	dan	naast	

de	gebouwen	komen	die	voor	het	Vastgoedfonds	zijn	

aangekocht.

4.1.2 Vastgoed Zaandam
Het	Retail	Park	Zaandam	is	ontwikkeld	op	een	deel	van	

het	terrein	van	de	voormalige	Bruynzeel	fabriekshallen.	

Het	vastgoed	bestaat	uit	een	L-vormig	complex	van	

nieuwe,	aan	elkaar	gebouwde	grootschalige	winkels	

deels	gescheiden	door	een	atrium	met	veel	glas.	De	

gevels	zijn	opgetrokken	in	metselwerk	en	stalen	gevel-

panelen	die	deels	voorzien	zijn	van	glas.	De	daken	zijn	

deels	opgebouwd	uit	stalen	schuine	dakspanten	deels	

voorzien	van	glas.	Door	deze	bouwwijze	is	de	architec-

tuur	van	de	oude	Bruynzeel	fabriekshallen	terugge-

bracht	en	biedt	het	complex	de	beleving	van	industrieel	

erfgoed	die	past	bij	het	winkelgebied	Zuiderhout.	Met	

deze	architectuur	onderscheidt	dit	gebied	zich	in	posi-

tieve	zin	van	andere	(perifere)	winkelgebieden	in	de	

regio	en	zelfs	binnen	Nederland.	Prominent	in	de	hoek	

van	het	parkeerterrein	is	de	Foodcorner	Zaandam	gere-

aliseerd.	Dit	is	een	vrijstaand	complex	met	een	moder-

ne	transparante	architectuur	dat	in	drie	lagen	is	opge-

trokken	uit	een	staalconstructie,	voorzien	van	

hoogwaardige	gevelmaterialen	en	afgewerkt	met	grote	

glaspartijen.	Het	Retail	Park	Zaandam	beschikt	op	

eigen	grond	over	circa	500	parkeerplaatsen	voor	

gemeenschappelijk	gebruik.

Aangezien	de	realisatie	van	het	Retail	Park	niet	moge-

lijk	was	op	grond	van	het	vigerende	bestemmingsplan	

diende	de	ontwikkelaar,	anticiperend	op	een	nieuw	

door	de	gemeente	vast	te	stellen	bestemmingplan,	daar	

vrijstelling	van	te	verkrijgen.	Mede	op	basis	daarvan	

zijn	door	de	gemeente	alle	benodigde	bouwvergunnin-

gen	verleend	die	inmiddels	onherroepelijk	zijn.	

Het	door	het	Vastgoedfonds	aan	te	kopen	deel	van	het	

Retail	Park	Zaandam	bestaat	uit	de	Karwei	bouwmarkt	

en	de	Kwantum	winkel	die	deel	uitmaken	van	het	

L-vormige	winkelcomplex	alsmede	de	vrijstaande	

Foodcorner	Zaandam	met	de	fastfoodstores.	In	totaal	is	

dit	8.558	m²	BVO.	Dit	vastgoed	zal	naar	verwachting	

uiterlijk	14	oktober	2011	door	het	Vastgoedfonds	
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worden	aangekocht.	Het	andere	deel	van	het	Retail	

Park	Zaandam	bestaat	uit	in	totaal	12.323	m²	BVO	

binnen	het	L-vormige	winkelcomplex.	Hiervan	is	al	

8.221	m²	verhuurd	aan	de	kampeer-	en	outdoorwinkel	

De	Vrijbuiter.	Deze	winkel	zal	in	oktober	2011	worden	

opgeleverd	en	vanaf	begin	2012	door	De	Vrijbuiter	in	

gebruik	worden	genomen.	Voor	de	overige	ruimten	is	

de	ontwikkelaar	in	vergevorderde	onderhandelingen	

met	een	aantal	landelijke	winkelketens.	Het	andere	deel	

kan	uiterlijk	begin	2012	door	een	ander	door	Neddex	op	

te	richten	vastgoedfonds	worden	aangekocht.	

De	Karwei	bouwmarkt	omvat	in	totaal	4.888	m²	BVO	

verhuurd	aan	Van	Neerbos	Bouwmarkten	B.V.,	waar-

van	4.722	m²	winkeloppervlak	zich	op	de	begane	grond	

bevindt	en	166	m²	kantoorruimte	op	de	verdieping.	

De	bouwmarkt	is	casco	verhuurd	en	beschikt	over	een	

ruime	entree	met	veel	glas	en	elektrische	schuifdeuren.	

De	begane	grondvloer	is	geconstrueerd	op	een	vloerbe-

lasting	van	1.500	kg/m².	De	winkel	beschikt	over	een	

plat	dak	opgebouwd	uit	stalen	profielplaten	met	daarop	

isolatie	en	bitumineuze	dakbedekking.	De	vrije	hoogte	

tussen	de	vloer	en	onderkant	dak	is	7,55	m.	De	winkel	

is	aangesloten	op	de	gecertificeerde	sprinklerinstallatie	

die	in	mandelig	eigendom	is	bij	het	Vastgoedfonds.	

De	oplevering	aan	huurder	heeft	op	15	april	2011	plaats-

gevonden	en	op	22	juni	2011	is	de	winkel	geopend.

De	Kwantum	winkel	omvat	in	totaal	2.005	m²	BVO	

verhuurd	aan	Kwantum	Nederland	B.V.,	waarvan	982	

m²	op	de	begane	grond	en	1.022	m²	op	de	verdieping.	

De	winkel	is	casco	verhuurd	en	beschikt	over	een	

ruime	entree	met	elektrische	schuifdeuren.	De	begane	

grondvloer	is	geconstrueerd	op	een	vloerbelasting	van	

1.500	kg/m²	en	de	verdieping	op	400	kg/m².	De	

verdieping	is	bereikbaar	via	een	centraal	gelegen	trap	en	

een	ruime	personenlift.	De	vrije	hoogte	op	de	begane	

grond	is	4,50	m.	De	verdieping	heeft	veel	daglichttoe-

treding	door	een	markante	geveluitbouw	en	een	dak	

dat	opgebouwd	is	uit	stalen	spanten	voorzien	van	

isolerend	en	zelfreinigend	glas.	De	vrije	hoogte	op	de	

verdiepingsvloer	is	4,73	m.	De	winkel	is	aangesloten	op	

de	gecertificeerde	sprinklerinstallatie	die	in	mandelig	

eigendom	is	bij	het	Vastgoedfonds.	De	oplevering	aan	

huurder	heeft	op	7	juli	2011	plaatsgevonden.	De	winkel	

is	nog	niet	in	gebruik	genomen.

De	Foodcorner	Zaandam	omvat	in	totaal	1.665	m²	

BVO.	Een	fastfoodstore	van	618	m²,	gedeeltelijk	gele-

gen	op	de	begane	grond	en	op	de	eerste	verdieping,	is	

verhuurd	aan	McDonald’s	Nederland	B.V..	Een	

fastfood	store	van	567	m²	BVO,	eveneens	gedeeltelijk	

gelegen	op	de	begane	grond	en	op	de	eerste	verdieping	

is	verhuurd	aan	KFC	Holdings	B.V..	De	fastfoodstore	

van	480	m²	BVO	op	de	tweede	verdieping	is	nog	te	

verhuren.	Deze	unit	is	bereikbaar	via	een	trap	en	een	

personenlift.	De	ontwikkelaar	is	in	gesprek	met	een	

aantal	kandidaat-huurders.	Ten	behoeve	van	het	

Vastgoedfonds	is	een	huurgarantie	overeengekomen	

en	zijn	de	risico’s	van	leegstand	voor	5	jaar	afgedekt	

(zie	hierna	onder	4.1.5	Koopovereenkomst).

Zowel	de	aan	McDonald’s	als	de	aan	KFC	verhuurde	

fastfoodstores	beschikken	over	een	drive-thru	voorzie-

ning.	Het	dak	is	van	staal	en	geïsoleerd.	De	begane	

grondvloeren	zijn	geconstrueerd	op	een	vloerbelasting	

van	500	kg/m².	De	vrije	hoogte	tussen	de	vloeren	en	

het	plafond	is	3,46	meter.	Bij	het	gebouw	staat	een	

reclamezuil	van	27,50	m	hoog	die	is	gebouwd	uit	een	

stalen	framewerk,	voorzien	van	de	beeldmerken	van	

McDonald’s	en	KFC	en	waar	nog	plaats	is	voor	andere	

huurders	van	het	Retail	Park	Zaandam.	De	oplevering	

aan	McDonald’s	en	KFC	heeft	op	4	juni	2010	plaats-

gevonden	en	in	augustus	2010	zijn	de	deuren	geopend	

voor	het	publiek.

4.1.3 Huurovereenkomsten 
De	huurovereenkomsten	zijn	gebaseerd	op	het	in	de	

markt	gebruikelijk	overeen	te	komen	ROZ-model.	De	

basis	van	de	overeenkomsten	is	een	casco	verhuur	van	

het	Vastgoed.	Dit	is	gebruikelijk	voor	de	verhuur	van	

vastgoed	voor	GDV/PDV	detailhandel	en	voor	fast-

foodactiviteiten.	Huurders	dragen	bij	een	casco	

verhuur	doorgaans	zelf	zorg	voor	de	afbouw	van	het	

interieur.	Op	deze	wijze	kunnen	winkelketens	zelf	

uitvoering	geven	aan	voor	hen	belangrijke	commerciële	

aspecten	zoals	de	eigen	huisstijl	en	de	winkelindeling.	

Per	huurder	zijn	nog	aanvullende	voorwaarden	over-

eengekomen	die	o.a.	zien	op	het	(casco)	opleveringsni-

veau,	een	financiële	bijdrage	in	de	afbouw,	zekerheden	

zoals	bankgaranties	of	concerngaranties,	betaling	per	

maand	of	kalenderkwartaal	vooraf	en	optietermijnen.	

In	de	huurovereenkomst	met	de	Karwei	bouwmarkt	is	

een	koopoptie	overeengekomen.	Bij	een	voorgenomen	

verkoop	van	het	gehuurde	of	het	complex	waarvan	het	

gehuurde	deel	uitmaakt,	heeft	huurder	het	recht	dit	

vastgoed	tegen	dezelfde	prijs	en	voorwaarden	te	kopen,	

22     prospectus 22 augustus 2011 neddex vastgoedfonds xiv cv



mits	huurder	dat	binnen	een	maand	kenbaar	maakt.	

Alle	huurders	hebben	het	recht	de	huurovereenkomst,	

na	de	eerste	periode	van	10	jaar,	voor	de	overeengekomen	

optietermijnen	voort	te	zetten.	

De	overeengekomen	huurprijzen	liggen	onder	het	

landelijk	gemiddelde	voor	vergelijkbaar	vastgoed	en	

omvatten	het	recht	tot	medegebruik	van	het	parkeer-

terrein	en	voor	McDonald’s	en	KFC	tevens	het	medege-

bruik	van	de	reclamemast.	De	Bruto	huuropbrengst	per	

1	oktober	2011	bedraagt	€	884.271	op	jaarbasis,	exclusief	

BTW	en	servicekosten.	De	huren	worden	jaarlijks,	

voor	het	eerst	een	jaar	na	de	huuringangsdatum,	aange-

past	op	basis	van	de	CPI-index.	

In	tabel	3	op	pagina	23	zijn	een	aantal	belangrijke	aspec-

ten	van	de	huurovereenkomsten	beknopt	uiteengezet.	

De	volledige	huurovereenkomsten	liggen	ter	inzage	ten	

kantore	van	de	Beheerder.

4.1.4 Huurders
Kwantum	Nederland	B.V.	is	een	van	de	grootste	woon-

discounters	in	Nederland	en	België.	Het	bedrijf	heeft	in	

totaal	ruim	100	zelfbedieningswinkels	en	verkoopt	

artikelen	zoals	vloerbedekking,	laminaat,	gordijnen,	

behang,	verf,	verlichting,	gereedschap	en	(tuin)meube-

len.	Kwantum	is	een	100%	dochteronderneming	van	

Macintosh	Retail	Group	N.V..	Dit	concern	is	een	beurs-

genoteerde	non-food	retailer	met	ruim	1.350	winkels	

en	circa	13.500	medewerkers.	In	2010	werd	een	omzet	

van	ruim	€	1.131	miljoen	en	een	winst	van	€	40	miljoen	

na	belasting	gerealiseerd.	Het	concern	is	actief	in	diverse	

branches	(fashion,	living	en	automotive	&	telecom)	in	

Nederland,	België,	Frankrijk	en	Engeland.	Macintosh	

Retail	Group	N.V.	is	aansprakelijk	voor	de	verplichtin-

gen	van	Kwantum	Nederland	B.V.	op	grond	van	een	

zogenaamde	403-verklaring.	

Van	Neerbos	Bouwmarkten	B.V.	is	huurder	van	de	

Karwei	bouwmarkt,	een	winkelketen	in	doe-het-zelf-	

en	tuinartikelen.	Van	Neerbos	Bouwmarkten	B.V.	is	

de	grootste	franchisenemer	van	Intergamma	B.V.	en	

exploiteert	98	Gamma	en	36	Karwei	bouwmarkten	in	

Nederland	alsmede	19	Gamma	bouwmarkten	in	België.	

Van	Neerbos	Bouwmarkten	B.V.	is	een	100%	dochter-

onderneming	van	CRH	Nederland	B.V..	Deze	vennoot-

schap	realiseerde	in	2010	bij	een	omzet	van	€	8.342	

miljoen	een	winst	na	belasting	van	€	200	miljoen	en	

tabel 3 Kerngegevens huurovereenkomsten Vastgoed Zaandam 

Huurder B.V.O. m2 Initiële looptijd Opties Aanvangshuur/m2 Bruto huuropbrengst

Kwantum Nederland B.V. 2.005	 07-07-2021	 2 x 5 jaar A 74	 A 148.500

Karwei bouwmarkt* 4.888	 01-07-2021	 3 x 5 jaar A 83	 A 405.283

McDonald’s Nederland B.V. 618	 04-06-2020	 6 x 10 jaar A 224	 A 138.155

KFC Holdings B.V. 567	 04-06-2020	 6 x 5 jaar A 233	 A 132.333

N.N.** 480   A 125	 A 60.000

Totaal 8.558   	 	 Y 884.271

* Huurder: Van Neerbos Bouwmarkten B.V.
**Huurgarantie 5 jaar door storting deel koopsom in notarieel depot
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maakt	deel	uit	van	het	CRH	plc.	concern	dat	met	

93.500	medewerkers	en	3.500	vestigingen	actief	is	in	

35	landen.	CRH	Nederland	B.V.	is	aansprakelijk	voor	

de	verplichtingen	van	Van	Neerbos	Bouwmarkten	B.V.	

op	grond	van	een	zogenaamde	403-verklaring.	

McDonald’s	Nederland	B.V.	is	een	dochteronderneming	

van	de	gelijknamige	Amerikaanse	multinational.	

Wereldwijd	heeft	het	moederbedrijf	circa	32.000	fast-

foodstores,	verdeeld	over	117	landen,	met	circa	2,5	miljoen	

fulltime	en	parttime	medewerkers.	Daarmee	behoort	dit	

bedrijf	tot	de	grootste	fastfoodketens.	In	Nederland	heeft	

McDonald’s	226	fastfoodstores,	waarvan	20	eigen	en	206	

franchisevestigingen,	verdeeld	over	139	McDrives	en	

87	instores.	McDonald’s	heeft	in	Nederland	ruim	16.000	

werknemers	(inclusief	franchise	nemers)	in	dienst	en	

behaalde	in	2010	een	omzet	van	ruim	€	584	miljoen.	

McDonald’s	stelt	zich	ten	doel	om	het	aantal	vestigingen	

in	Nederland	de	komende	jaren	uit	te	breiden.	

KFC	Holdings	B.V.	(Kentucky	Fried	Chicken)	is	een	

100%	dochteronderneming	van	Yum!	Brands	Inc.	(VS),	

een	onderneming	wereldwijd	actief	in	116	landen	

vanuit	circa	35.000	vestigingen	met	bekende	fastfood-

formules	als	KFC,	Pizza	Hut	en	Taco	Bell.	KFC	heeft	

wereldwijd	circa	11.000	vestigingen	in	80	verschillende	

landen.	YUM!	Brands	boekte	in	2010	bij	een	omzet	van	

ruim	US$	11,3	miljard	een	netto	resultaat	van	US$	1,158	

miljard.	In	Nederland	heeft	KFC	35	restaurants,	waar-

van	11	eigen	en	24	franchisevestigingen.	KFC	heeft	zich	

ten	doel	gesteld	tot	2015	te	groeien	naar	circa	60	vesti-

gingen	in	Nederland.	

4.1.5 Koopovereenkomst
Ten	behoeve	van	het	Vastgoedfonds	is	op	1	juli	2011	

met	de	landelijke	projectontwikkelaar	Borghese	B.V.	

uit	Nijkerk	overeenstemming	bereikt	over	de	koop	van	

het	Vastgoed	Zaandam.	Verkoper	is	een	projectven-

nootschap	waarvoor	Borghese	Participaties	B.V.	zich	

garant	heeft	gesteld.	De	overeengekomen	koopsom	

voor	de	Karwei	bouwmarkt	en	de	Kwantum	winkel	

bedraagt	€	8.143.868	en	voor	de	Foodcorner	Zaandam	

€	4.609.000.	De	koopsom	voor	de	Karwei	bouwmarkt	

en	de	Kwantum	winkel	is	vrij	van	overdrachtsbelas-

ting.	Voor	zover	over	de	koopsom	van	de	Foodcorner	

Zaandam	overdrachtsbelasting	verschuldigd	is,	komt	

die	voor	rekening	van	verkoper.	In	tabel	4	op	pagina	25	

zijn	de	koopsommen	V.O.N.,	opgenomen	en	vergele-

ken	met	de	getaxeerde	marktwaarden.	Voor	de	fast-

foodstore	die	nog	moet	worden	verhuurd	is	een	huur-

garantie	overeengekomen	op	grond	waarvan	de	

berekende	huuropbrengst	voor	de	eerste	5	jaar	zal	

worden	ingehouden	op	de	koopsom	en	bij	de	notaris	in	

depot	zal	worden	gestort.	Indien	een	lagere	huurprijs	

wordt	overeengekomen	dan	de	veronderstelde	

aanvangshuur	dan	zal	de	koopprijs	worden	verlaagd	

met	een	bedrag	dat	gelijk	is	aan	het	verschil	in	huur	

gekapitaliseerd	met	een	BAR	van	7,25%.	Indien	voor	

notariële	overdracht	additionele	huuropbrengst	wordt	

gerealiseerd	door	verhuur	van	de	reclamemast	aan	een	

huurder	van	de	eigenaar	van	het	andere	deel	van	het	

Retail	Park	Zaandam,	dient	het	Vastgoedfonds	een	

koopsom	te	betalen	die	gelijk	is	aan	de	contante	waarde	

van	de	initiële	huursom.	Om	aan	deze	verplichting	te	

voldoen	kan	‘om	niet’	een	beperkt	recht	worden	geves-

tigd	ten	gunste	van	de	eigenaar	van	het	andere	deel	van	

het	Retail	Park	Zaandam.	

Op	grond	van	de	gesloten	turn-key	koopovereenkom-

sten	zal	verkoper	de	bij	nieuwbouw	gebruikelijke	

garanties	verstrekken.	Tevens	zal	de	aannemer,	Pleijsier	

Bouw	B.V.	uit	Genemuiden,	door	middel	van	een	zoge-

noemde	‘As-Built’	verklaring	garanderen	dat	er	goed	en	

deugdelijk	is	gebouwd	conform	de	projectdocumenten.	

Voorafgaand	aan	de	notariële	levering	zal	het	Vastgoed-

fonds	het	Vastgoed	laten	inspecteren	en	zullen	alle	in	

een	proces	verbaal	van	oplevering	vastgelegde	zichtbare	

gebreken	en	tekortkomingen	voor	rekening	en	risico	

van	verkoper	worden	hersteld.

De	verkoper	is	een	Niet-verbonden	partij.	De	koop-

overeenkomsten	liggen	ter	inzage	ten	kantore	van	

de	Beheerder.
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4.1.6 Technische inspectie
Het	Vastgoedfonds	heeft	ten	behoeve	van	het	aankoop-

proces	het	extern	adviesbureau,	Van	den	Heijkant	B.V.	

uit	Raamsdonksveer,	het	Vastgoed	visueel	laten	

inspecteren.	Tevens	zijn	de	beschikbare	bouwkundige	

en	technische	documenten	beoordeeld	op	volledigheid	

en	op	kwaliteitsbeeld.	Voordat	het	Vastgoed	notarieel	

aan	het	Vastgoedfonds	zal	worden	overgedragen,	zal	

dit	adviesbureau	ook	voor	de	bouwkundige	oplevering	

door	de	verkoper	aan	het	Vastgoedfonds	zorg	dragen.	

Tevens	heeft	het	adviesbureau	voor	een	periode	van	10	

jaar	een	prognose	van	planmatig	onderhoud	opgesteld	

waarvan	de	resultaten	zijn	verwerkt	in	de	prognose	

Resultatenrekening	(paragraaf	5.3.1	).

De	oppervlakteberekening	ten	behoeve	van	het	aantal	

vierkante	meters	BVO	is	uitgevoerd	conform	de	NEN	

2580	en	in	een	meetstaat	vastgelegd	door	Stevens	Van	

Dijck	uit	Zoetermeer.

4.1.7 Milieurapportage 
De	bodem	is	gefaseerd	onderzocht	en	de	uitkomsten	

zijn	in	verschillende	rapportages	opgenomen.	Deze	

rapporten	zijn	door	middel	van	een	rapportage	van	

29	juni	2011	beoordeeld	door	het	onafhankelijke	milieu	

adviesbureau	Hofstede	cs	uit	Utrecht.	Dit	adviesbureau	

bevestigt	dat	op	de	locatie	sprake	is	van	lichte	tot	sterke	

bodemverontreiniging	waardoor	het	terrein	door	middel	

van	een	zogenaamde	IBC	maatregel	moest	worden	gesa-

neerd.	Hierdoor	wordt	een	verontreiniging	geïsoleerd	en	

beheerst.	Het	adviesbureau	stelt	dat	dit	een	veel	voorko-

mende	saneringsmaatregel	is.	Mede	op	grond	van	de	

rapportage	over	de	uitgevoerde	sanering	concludeert	het	

adviesbureau	dat	de	bodemkwaliteit	bij	handhaving	van	

de	huidige	bestemming	en	terrein	inrichting	geen	risico’s	

of	gebruiksbeperkingen	opleveren	en	dat	er	geen	

(aanvullende)	saneringsmaatregelen	nodig	zijn.

4.1.8 Taxatie
Het	Vastgoed	Zaandam	is	per	1	juli	2011	door	CB	

Richard	Ellis	Valuations	B.V.	uit	Amsterdam	getaxeerd	

ten	behoeve	van	de	aankoop.	De	totale	markthuur-

waarde	is	getaxeerd	op	€	916.180	per	jaar.	De	totale	

marktwaarde	is,	onder	gestanddoening	van	de	huur-

overeenkomsten,	getaxeerd	op	€	12.950.000,	K.K..	

Het	taxatieverslag	met	daarin	de	kerngegevens	van	de	

uitgevoerde	taxaties	is	als	Bijlage	4	van	het	Prospectus	

opgenomen.	Het	volledige	taxatierapport	ligt	ter	inzage	

ten	kantore	van	de	Beheerder.

4.2 Roermond
Roermond	is	een	stad	met	een	grote	rijkdom	aan	

cultuurhistorie,	een	sfeervol	winkelhart	en	een	unieke	

ligging	aan	de	Maasplassen.	Door	de	eeuwen	heen	was	

Roermond	één	van	de	Hanzesteden.	Roermond	is	sinds	

1559	bisschopsstad	van	Limburg.	De	stad	heeft	een	

beschermd	stadsgezicht	en	herbergt	een	schat	aan	

historische	bouwwerken	zoals	kerken	en	oude	handels-

huizen.	De	stad	aan	de	Maas,	Roer	en	Swalm	met	ruim	

54.750	inwoners	ligt	zeer	centraal	in	de	Euregio	Rijn-

Maas-Noord.	Duitsland	en	België	liggen	op	respectieve-

lijk	nog	geen	10	en	20	kilometer	afstand.	Er	zijn	circa	

33.320	personen	werkzaam	en	de	beroepsbevolking	is	

de	afgelopen	vijf	jaar	toegenomen.	Roermond	heeft	zich	

het	afgelopen	decennium	op	de	kaart	gezet	als	winkel-

stad.	Het	verzorgingsgebied	binnen	45	autominuten	

tabel 4 Kerngegevens koop en taxatie Vastgoed Zaandam (in A)

 Karwei bouwmarkt Kwantum winkel Foodcorner Totaal 

Bruto huuropbrengst 405.283	 148.500	 330.488	 884.271

Huurwaarde  415.480	 150.375	 350.325	 916.180

Koopprijs V.O.N. 5.960.044	 2.183.824	 4.609.000	 12.752.868

Marktwaarde K.K. 6.050.000	 2.200.000	 4.700.000	 12.950.000

Heerlen
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reikt	over	de	grens	tot	plaatsen	als	Mönchengladbach	en	

Düsseldorf	met	samen	al	bijna	een	miljoen	inwoners.	

Roermond	is	in	2009	door	Detailhandel	Nederland	

uitgeroepen	tot	beste	middelgrote	winkelstad	van	

Nederland.	De	binnenstad	van	Roermond	telt	circa	

300	verkooppunten	verdeeld	over	55.000	m²	winkel-

oppervlak.	Bekende	winkels	in	de	binnenstad	zijn	

Mexx,	V&D,	H&M	en	C&A.	Het	bekendste	winkel-

gebied	van	Roermond	is	het	Designer	Outlet	Center.	

Sinds	de	opening	in	2001	is	dit	centrum	uitgegroeid	tot	

een	zeer	succesvol	Outlet	Center	met	in	2010	meer	dan	

3,75	miljoen	bezoekers.	Hier	zijn	ruim	120	verkoop-

punten	verdeeld	over	28.000	m²	winkeloppervlak.	

Bekende	winkels	binnen	dit	winkelgebied	zijn	Adidas,	

Nike,	Hugo	Boss	en	Diesel.	Het	Outlet	Center	is	recent	

uitgebreid	met	35	winkels	verdeeld	over	7.200	m²	

winkeloppervlak.	Opening	van	deze	uitbreiding	heeft	

18	augustus	2011	plaatsgevonden.

Het	Retail	Park	Roermond	is	een	winkelgebied	met	

grootschalige	winkelformules	verdeeld	over	35.000	m²	

winkeloppervlak.	Gerenommeerde	winkels	binnen	dit	

gebied	zijn	AH	XL,	MediaMarkt	en	Intersport	Megastore.	

Naast	dit	winkelgebied	bevindt	zich	het	Outdoor	Center	

Roermond	met	een	winkeloppervlak	van	12.000	m²	in	

gebruik	bij	kampeer-	en	outdoorwinkel	De	Vrijbuiter.	

Dit	complex	is	in	eigendom	van	Neddex	Vastgoedfonds	

XII	CV,	een	ander	vastgoedfonds	van	Neddex.	De	

Huis-	en	Tuinboulevard	is	een	winkelgebied	dat	zich	

richt	op	een	lager	prijssegment.	Met	circa	40.000	m²	

winkeloppervlak	zijn	hier	winkels	als	Gamma,	Praxis,	

Intratuin	en	Kwantum	gevestigd.	

De	binnenstad	in	combinatie	met	het	Designer	Outlet	

Center	voorzien	in	recreatief	winkelen,	het	zogenoem-

de	funshoppen.	Voor	doelgerichte	aankopen	in	het	

segment	‘In	en	om	het	huis’	kan	men	terecht	op	de	

Woonboulevard	Vrijeveld	(met	name	midden	en	hoge	

segment)	en	op	de	Huis-	en	Tuinboulevard	(doe-het-

zelf,	tuinartikelen	en	woninginrichting)	in	het	prijs-

vriendelijke	segment.	Voor	overige	doelgerichte	

aan	kopen,	het	zogenoemde	runshoppen,	op	het	gebied	

van	levensmiddelen,	elektronica,	sport,	spel,	huishou-

delijke	artikelen	en	aanvullend	aanbod	op	het	gebied	

van	woninginrichting	(hoge	en	midden	segment)	

beschikt	het	Retail	Park	Roermond	over	een	ruime	

keuze.	De	genoemde	winkelgebieden	passen	binnen	de	

ambitie	van	de	gemeente	om	Roermond	als	winkelstad	

verder	te	profileren.

4.2.1 Locatie
De	Fastfoodstore	Roermond	is	gelegen	naast	de	food-

corner,	met	onder	andere	een	Burger	King	en	een	

Wok-to-Go,	van	het	Retail	Park	Roermond.	De	locatie	

is	vanaf	de	snelweg	A73	en	de	N280	duidelijk	zichtbaar,	

mede	vanwege	de	bijzondere	en	opvallende	architec-

tuur	van	Retail	Park	Roermond,	het	Outdoor	Center	

Roermond	en	de	Fastfoodstore.	De	A73	verbindt	

Roermond	met	Venlo	en	Sittard-Geleen.	In	westelijke	

richting	verbindt	de	N280	Roermond	met	de	A2	richting	

Weert	en	Eindhoven.	In	oostelijke	richting	verbindt	de	

nieuwe	N280	Roermond	met	de	Duitse	snelweg	A52	

richting	Mönchengladbach,	Düsseldorf,	Krefeld	en	het	
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Ruhrgebied.	Roermond	heeft	in	de	wijde	omtrek	een	

grote	aantrekkingskracht	op	consumenten.	Dit	blijkt	

onder	meer	uit	onderzoek	naar	bestedingsgedrag	in	de	

provincie	Limburg	en	de	omliggende	(grens)regio’s	in	

Nederland,	Duitsland	en	België.	De	regio	Roermond	

heeft	het	grootste	bestedingssurplus	van	alle	regio’s	in	

Limburg.	Dit	is	vooral	het	gevolg	van	de	grote	popula-

riteit	van	Roermond	onder	Duitse	kooptoeristen.	Het	

Designer	Outlet	Center	en	Roermond	Centrum	staan	

beide	in	de	top	5	van	populairste	winkelgebieden	in	

Limburg	onder	Duitsers	uit	de	grensregio.	

4.2.2 Vastgoed Roermond
De	Fastfoodstore	Roermond	is	in	opdracht	van	verkoper	

ontworpen	door	NIO	architecten	uit	Rotterdam.	Deze	

architect	heeft	ook	het	naastgelegen	Retail	Park	

Roermond	en	het	Outdoor	Center	Roermond	ontwor-

pen.	De	vormgeving	en	kwaliteit	van	deze	gebouwen	

zijn	van	een	vergelijkbaar	hoog	niveau.	De	fastfoodstore	

is	gelegen	op	circa	2.132	m²	eigen	grond	met	42	parkeer-

plaatsen.	Het	gebouw	bestaat	uit	één	bouwlaag	met	

404	m²	BVO.	Tevens	beschikt	de	fastfoodstore	over	een	

eigen	drive-thru	voorziening	en	een	goed	zichtbare	

reclamezuil.	De	oplevering	was	in	oktober	2010	en	eind	

2010	heeft	KFC	zijn	deuren	geopend	voor	het	publiek.

Het	gebouw	is	opgetrokken	uit	een	staalconstructie	

met	gevels,	voorzien	van	hoogwaardige	aluminium	

profielplaten	die	meekleuren	met	de	lichtinval.	De	

gevelopeningen	zijn	voorzien	van	stalen	kozijnen	met	

een	poedercoating	en	isolerende	beglazing.	Het	dak	is	

van	stalen	profielplaten	met	daarop	steenwol	en	kunst-

stof	dakbedekking.	De	begane	grondvloer	is	geconstru-

eerd	op	een	vloerbelasting	van	700	kg/m².	De	vrije	

hoogte	tussen	de	vloeren	en	het	stalen	dak	is	circa	

4	meter.	

Het	gebouw	is	casco	aan	de	huurder	ter	beschikking	

gesteld.	De	volledige	afbouw	waaronder	vloer-	en	

wandafwerking,	keukeninrichting,	sanitaire	ruimten,	

koud	en	warmwaterleidingen	en	airco/koeling	zijn	

voor	rekening	en	risico	van	de	huurder	aangebracht.	

Aangezien	de	realisatie	van	de	fastfoodstore	niet	mogelijk	

was	op	basis	van	het	vigerende	bestemmingsplan	kon	

door	de	gemeente	aan	het	initiatief	eerst	medewerking	

worden	verleend	door	een	zogenaamd	project	besluit.	

Voor	een	dergelijk	besluit	is	ondermeer	een	goede	ruimte-

lijke	onderbouwing	nodig.	Met	deze	rapportage	is	de	

ruimtelijke,	financiële,	economische,	juridische	en	

maatschappelijke	analyse	van	de	haalbaarheid	van	het	

project	onderbouwd.	Nadat	uit	alle	uitgevoerde	onder-

tabel 5 Kerngegevens huurovereenkomst Vastgoed Roermond

Huurder B.V.O. m2 Initiële looptijd Opties Aanvangshuur/m2 Bruto huuropbrengst

KFC Holdings B.V. 404	 09-11-2025	 6 x 5 jaar A 309	 A	 125.000

prospectus 22 augustus 2011 neddex vastgoedfonds xiv cv					27



zoeken	bleek	dat	er	voldoende	marktruimte	was	voor	

de	vestiging	van	een	extra	fastfood	tstore	heeft	de	

gemeente	het	projectbesluit	genomen	en	daarna	is	de	

bouwvergunning	afgegeven.	Deze	vergunning	is	inmid-

dels	onherroepelijk.	

4.2.3 Huurovereenkomst
De	huurovereenkomst	is	gebaseerd	op	het	in	de	markt	

gebruikelijk	overeen	te	komen	ROZ-model.	De	basis	

van	de	overeenkomst	is	een	casco	verhuur	van	het	vast-

goed.	Dit	is	gebruikelijk	voor	de	verhuur	van	vastgoed	

voor	fastfoodactiviteiten.	Huurders	dragen	bij	een	

casco	verhuur	doorgaans	zelf	zorg	voor	de	afbouw	van	

het	interieur	van	een	gehuurde	ruimte.	Op	deze	wijze	

kan	uitvoering	worden	gegeven	aan	voor	een	huurder	

belangrijke	commerciële	aspecten	zoals	de	eigen	huis-

stijl	en	de	indeling.	De	overeengekomen	huurprijs	is	

marktconform	en	omvat	het	recht	tot	medegebruik	van	

het	parkeerterrein	en	de	reclamemast.	De	totale	huur-

prijs	per	1	oktober	2011	bedraagt	€	125.000	op	jaarbasis,	

exclusief	BTW	en	servicekosten.	De	huur	wordt	voor	

het	eerst	per	9	november	2011	geïndexeerd	op	basis	van	

de	CPI-index.	

In	tabel	5	zijn	een	aantal	belangrijke	aspecten	van	de	

huurovereenkomst	voor	de	Fastfoodstore	beknopt	

uiteengezet.	De	volledige	huurovereenkomst	ligt	ter	

inzage	ten	kantore	van	Beheerder.

In	tabel	6	op	pagina	28	is	de	Bruto	huuropbrengst	

vergeleken	met	de	getaxeerde	huurwaarde.

4.2.4 Huurder 
KFC	Holdings	B.V.	(Kentucky	Fried	Chicken)	is	een	

100%	dochteronderneming	van	Yum!	Brands	Inc.	(VS),	

een	onderneming	wereldwijd	actief	in	116	landen	

vanuit	circa	35.000	vestigingen	met	bekende	fastfood-

formules	als	KFC,	Pizza	Hut	en	Taco	Bell.	KFC	heeft	

wereldwijd	circa	11.000	vestigingen	in	80	verschillende	

landen.	YUM!	Brands	boekte	in	2010	bij	een	omzet	van	

ruim	US$	11,3	miljard	een	netto	resultaat	van	US$	1,158	

miljard.	In	Nederland	heeft	KFC	35	restaurants,	waar-

van	11	eigen	en	24	franchisevestigingen.	KFC	heeft	zich	

ten	doel	gesteld	tot	2015	te	groeien	naar	circa	60	vesti-

gingen	in	Nederland.	De	opening	van	een	nieuwe	

vestiging	van	KFC	kan	alleen	met	goedkeuring	van	de	

moedermaatschappij	in	de	VS.	Hiervoor	dient	aan	een	

groot	aantal	investeringcriteria	voldaan	te	worden	die	

mede	worden	beoordeeld	op	basis	van	marktonderzoe-

ken.	Het	marktaandeel	van	KFC	in	Nederland	is	kleiner	

dan	van	haar	concurrenten	McDonald’s	en	Burger	

King,	maar	de	markt	biedt	volgens	het	management	

van	KFC	goede	perspectieven	om	verder	te	groeien.	

4.2.5 Koopovereenkomst 
Ten	behoeve	van	het	Vastgoedfonds	is	met	de	regionale	

projectontwikkelaar	Van	Pol	uit	Roermond	overeen-

stemming	bereikt	over	de	aankoop	van	de	Fastfoodstore	

Roermond.	Verkoper	is	Van	Pol	Participaties	B.V..	Dit	is	

een	Niet-verbonden	partij.	De	overeengekomen	koop-

som	bedraagt	€	1.800.000,	te	vermeerderen	met	de	

Notariskosten.	De	koopsom	is	vrij	van	overdrachtsbe-

lasting,	omdat	het	gebouw	binnen	6	maanden	na	inge-

bruikname	door	de	huurder	notarieel	is	overgedragen.	

Op	25	februari	2011	heeft	de	Bewaarder	het	juridisch	

eigendom	en	de	Stichting	Participatie	de	economische	

gerechtigheid	verkregen.	Bij	de	oprichting	van	het	

Vastgoedfonds	zal	de	Stichting	Participatie	deze	econo-

mische	gerechtigheid	inbrengen.	Deze	inbreng	zal	tegen	

dezelfde	koopprijs	plaatshebben	als	waarvoor	Stichting	

Participatie	op	25	februari	2011	de	Fastfoodstore	

Roermond	heeft	verkregen	en	zal	worden	vermeerderd	

met	de	reeds	betaalde	aflossingen	op	de	Banklening	

voor	de	Fastfoodstore	Roermond	en	de	ten	behoeve	

van	het	Vastgoedfonds	gemaakte	en	de	te	maken	

kosten	zoals	die	zijn	verwerkt	in	de	prognose	

tabel 6 Kerngegevens koop en taxatie 
Vastgoed Roermond

Bruto huuropbrengst A	 125.000

Huurwaarde A	 125.000

Koopprijs V.O.N. A	1.820.000

Marktwaarde K.K. A	1.820.000
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Fondsinvestering	in	tabel	7	op	pagina	30.	Stichting	

Participatie	en	haar	bestuur	zijn	Niet-verbonden	partijen.

Door	middel	van	de	gesloten	turn-key	koopovereen-

komst	d.d.	25	februari	2011	heeft	Van	Pol	Participaties	

B.V.	de	bij	nieuwbouw	gebruikelijke	garanties	

verstrekt.	Tevens	heeft	de	aannemer,	TBM-Bouw	uit	

Linne,	door	middel	van	een	zogenaamde	’As-Built’	

verklaring	gegarandeerd	dat	er	goed	en	deugdelijk	is	

gebouwd	conform	de	projectdocumenten.	In	een	

proces	verbaal	van	oplevering	zijn	de	zichtbare	gebreken	

en	tekortkomingen	vastgelegd	en	deze	zijn	inmiddels	

voor	rekening	en	risico	van	verkoper	hersteld.	De	

koopovereenkomst	met	Van	Pol	Participaties	B.V.	ligt	

ter	inzage	ten	kantore	van	Beheerder.

4.2.6 Technische inspectie 
Het	Vastgoedfonds	heeft	ten	behoeve	van	het	aankoop-

proces	het	extern	adviesbureau,	Van	den	Heijkant	B.V.	

uit	Raamsdonksveer,	het	gebouw	tijdens	de	bouw	en	

bij	de	oplevering	visueel	laten	inspecteren.	De	beschik-

bare	bouwkundige	en	technische	documenten	zijn	

beoordeeld	op	volledigheid	en	op	kwaliteitsbeeld.	

Tevens	heeft	het	adviesbureau	voor	een	periode	van	10	

jaar	een	prognose	van	planmatig	onderhoud	opgesteld	

waarvan	de	resultaten	zijn	verwerkt	in	de	prognose	

Resultatenrekening	(paragraaf	5.3.1	).

De	oppervlakteberekening	ten	behoeve	van	het	aantal	

vierkante	meters	BVO	is	uitgevoerd	conform	de	NEN	

2580	en	in	een	meetstaat	vastgelegd	door	MeetAtelier	

uit	Amsterdam.

4.2.7 Milieurapportage 
Op	17	oktober	2007	zijn	door	Econsultancy	B.V.	uit	

Swalmen	en	op	21	april	2011	door	DHV	B.V.	uit	

Amersfoort,	bodemonderzoeken	uitgevoerd.	De	

conclusie	van	deze	onderzoeken	is	dat	de	actuele	milieu-

hygiënische	kwaliteit	van	de	bodem	geen	beperkingen	

oplegt	aan	het	beoogde	gebruik	en	dat	er	geen	aanleiding	

is	voor	nader	onderzoek.

4.2.8 Taxatie
De	Fastfoodstore	Roermond	is	per	12	juli	2011	door	

Cushman	&	Wakefield	v.o.f.	uit	Amsterdam	getaxeerd.	

De	markthuurwaarde	is	vastgesteld	op	€	125.000	per	

jaar.	De	marktwaarde	is,	onder	gestanddoening	van	de	

huurovereenkomst,	getaxeerd	op	€	1.820.000	K.K..	

Het	taxatieverslag	met	daarin	de	kerngegevens	van	de	

uitgevoerde	taxatie	is	als	Bijlage	4	van	het	Prospectus	

opgenomen.	Het	volledige	taxatierapport	ligt	ter	inzage	

ten	kantore	van	de	Beheerder.
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Doel	van	het	Vastgoedfonds	is	om	door	middel	van	de	

exploitatie	en	verkoop	van	het	Vastgoed	rendement	te	

realiseren	op	het	commanditair	kapitaal	van	de	

Participanten.	Het	Vastgoedfonds	geeft	op	basis	van	

het	Prospectus	in	beginsel	maximaal	252	Participaties	

uit	tot	een	maximum	totaalbedrag	van	€	6.300.000.	

Het	financiële	risico	voor	de	Participanten	is	beperkt	

tot	het	gestorte	commanditaire	kapitaal	van	de	

Participaties	en	de	betaalde	Emissievergoeding	alsmede	

het	uitblijven	van	enig	rendement	daarop.	

5.1 Investering 
Het	Vastgoedfonds	zal	uitsluitend	het	Vastgoed	in	

eigendom	verkrijgen	en	zal	verder	geen	vastgoedaan-

kopen	doen	anders	dan	met	de	goedkeuring	van	de	

vergadering	van	Vennoten	van	het	Vastgoedfonds.	

De	totale	geprognosticeerde	Fondsinvestering	(inclu-

sief	€	223.417	Liquiditeitsreserve)	bedraagt	per	1	oktober	

2011	€	15.634.250	en	bestaat	uit	de	in	tabel	7	geprognos-

ticeerde	kosten.	

Hieronder	worden	de	in	deze	Fondsinvestering	per	

1	oktober	2011	genoemde	geprognosticeerde	posten	

nader	toegelicht.

Totale koopprijs V.O.N.	De	koopprijs	K.K.	van	het	
Vastgoed	bedraagt	€	14.345.805	en	is	in	hoofdstuk	4	

in	tabellen	4	en	6	inzichtelijk	gemaakt.	Deze	koopprijs	

K.K.	is	te	verhogen	met	de	overdrachtsbelasting	en	de	

Notariskosten	ter	berekening	van	de	koopprijs	V.O.N..	

Er	is	geen	makelaarscourtage	verschuldigd.	Deze	werk-

zaamheden	zijn	verricht	door	de	Beheerder.	De	totale	

Bruto	huuropbrengsten	op	jaarbasis	van	het	Vastgoed	

zijn	berekend	op	€	1.009.271.	Aangezien	er	per	1	oktober	

2011	geen	financiële	leegstand	zal	zijn	en	er	geen	huur-

vrije	perioden	of	huurkortingen	worden	verleend,	zijn	

de	geprognosticeerde	Bruto	huuropbrengsten	gelijk	aan	

de	Theoretische	bruto	huuropbrengsten.	De	koopprijs	

V.O.N.	komt	overeen	met	een	Kapitalisatiefactor	van	

14,44.	Verkopers	van	het	Vastgoed	zijn	geen	met	het	

Vastgoedfonds	en	Beheerder	Verbonden	partijen.	

De	koopovereenkomsten	liggen	ter	inzage	ten	kantore	

van	de	Beheerder.	

Overdrachtsbelasting/BTW	Bij	verkrijging	van	het	juri-
disch	eigendom	van	het	Vastgoed	Roermond	door	de	

Bewaarder	en	de	economische	gerechtigheid	door	de	

Stichting	Participatie	is	een	beroep	gedaan	op	het	

Besluit	van	14	september	2010,	nr.	DGB2010/1124M	

(voorheen	de	zogenaamde	projectontwikkelaars-

resolutie),	waardoor	geen	6%	overdrachtsbelasting	

verschuldigd	was.	Bij	de	oprichting	van	het	Vastgoed-

fonds	zal	de	Stichting	Participatie	deze	economische	

gerechtigheid	van	het	Vastgoed	Roermond	tegen	

dezelfde	koopprijs	K.K.	als	waarvoor	zij	deze	gerechtig-

heid	heeft	verkregen,	inbrengen.	In	de	prognose	is	

verondersteld	dat	deze	inbreng	vrij	van	overdrachts-

belasting	is.	

Bij	verkrijging	van	het	Vastgoed	Zaandam	zal	eveneens	

een	beroep	worden	gedaan	op	genoemd	Besluit.	Met	

betrekking	tot	de	delen	van	de	Foodcorner	Zaandam	

verhuurd	aan	McDonald’s	en	KFC	kan	een	dergelijk	

beroep	niet	worden	gedaan	omdat	deze	ruimten	al	

5 financiële uitgangspunten 

tabel 7 Prognose Fondsinvestering (in A)

Aankoopkosten

Koopprijs K.K. 14.345.805

Overdrachtsbelasting 207.060

Notariskosten 20.000

Makelaarscourtage 0

Totale koopprijs V.O.N. 14.572.865

Initiële kosten

Acquisitiekosten 50.000

Acquisitievergoeding 215.187

Financieringskosten 60.000

Rentederivaatkosten 65.000

Structureringsvergoeding 322.781

Structureringskosten 50.000

Marketingvergoeding  75.000

Totale Initiële kosten 837.968

Totale kosten 15.410.833

Liquiditeitsreserve 223.417

Totale Fondsinvestering 15.634.250

Bankleningen 9.334.250

Kapitaal Participanten 6.300.000

Totale Fondsfinanciering 15.634.250

Aantal Participaties 252

Bedrag per Participatie 25.000

Emissievergoeding per Participatie 625
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meer	dan	6	maanden	in	gebruik	zijn.	Met	verkoper	is	

echter	een	koopprijs	V.O.N.	overeengekomen	voor	het	

gehele	Vastgoed	Zaandam	waardoor	de	verschuldigde	

overdrachtsbelasting	voor	zijn	rekening	komt.	

De	levering	is	van	rechtswege	belast	met	BTW.	De	

heffing	van	omzetbelasting	kan	worden	voorkomen	

door	een	beroep	te	doen	op	de	regeling	van	artikel	37d	

Wet	Omzetbelasting	1968.	Dit	wetsartikel	is	van	

toepassing	als	een	ondernemer	het	geheel	of	een	

gedeelte	van	een	algemeenheid	van	goederen	over-

draagt	aan	een	andere	ondernemer.	In	de	prognose	is	

verondersteld	dat	er	geen	rekening	behoeft	te	worden	

gehouden	met	de	betaling	van	BTW	bij	de	verkrijging	

van	het	Vastgoed.

Notariskosten	Dit	zijn	de	door	of	ten	behoeve	van	
het	Vastgoedfonds	gemaakte	en	te	maken	kosten	in	

verband	met	werkzaamheden	van	de	notarissen,		

waaronder	mede	begrepen	de	kadasterkosten,	in	

verband	met	de	aankoop	en	notariële	overdracht	

van	het	Vastgoed.	

Acquisitiekosten	Dit	zijn	de	door	of	ten	behoeve	van	
het	Vastgoedfonds	gemaakte	en	te	maken	kosten	waar-

onder	mede	begrepen	taxatiekosten,	juridische,	fiscale,	

en	bouwkundige	adviseurskosten	in	verband	met	de	

selectie,	beoordeling	en	aankoop	van	het	Vastgoed.	

Acquisitievergoeding	Dit	is	de	aan	de	Beheerder	
verschuldigde	vergoeding	voor	zijn	werkzaamheden	in	

verband	met	de	selectie,	beoordeling	en	aankoop	van	

het	Vastgoed	waaronder	mede	begrepen	het	voeren	van	

onderhandelingen,	de	bouwkundige,	juridische	en	

fiscale	beoordeling,	het	tot	stand	brengen	van	de	koop-

overeenkomst	en	de	afwikkeling	van	de	notariële	over-

dracht.	Deze	vergoeding	bedraagt	1,50%	over	de	koop-

prijs,	K.K.,	van	het	Vastgoed.	

Financieringskosten	Dit	zijn	de	door	of	ten	behoeve	
van	het	Vastgoedfonds	gemaakte	en	te	maken	kosten	

in	verband	met,	doch	niet	beperkt	tot,	het	afsluiten	

van	Bankleningen.

Rentederivaatkosten	Dit	zijn	de	door	of	ten	behoeve	
van	het	Vastgoedfonds	gemaakte	en	te	maken	kosten	

in		verband	met	het	afsluiten	van	Rentederivaten.

Structureringsvergoeding	Dit	is	een	vergoeding	die	aan	

de	Beherend	vennoot	verschuldigd	is	voor	zijn	werk-

zaamheden	in	verband	met	het	structureren,	oprichten	

en	financieren	van	het	Vastgoedfonds	en	het,	voor	

rekening	en	risico	van	het	Vastgoedfonds	opstellen	van	

het	Prospectus	waaronder	mede	begrepen	zijn	werk-

zaamheden	ten	behoeve	van	de	verkrijging	van	het	

onderzoeksrapport	van	de	accountant,	rulings	van	de	

Belastingdienst	en	een	toetsingbrief	van	de	STV.	Deze	

vergoeding	bedraagt	2,25%	over	de	koopprijs,	K.K.,	van	

het	Vastgoed.

Structureringskosten	Dit	zijn	de	door	of	ten	behoeve	
van	het	Vastgoedfonds	gemaakte	en	te	maken	notariële	

en	adviseurskosten	in	verband	met	de	structurering	en	

oprichting	van	de	Bewaarder	en	het	Vastgoedfonds	en	

de	toetreding	van	Participanten	alsmede	de	kosten	van	

Niet-verbonden	partijen	ten	behoeve	van	de	verkrij-

ging	van	informatie	in	het	Prospectus	waaronder	mede	

begrepen	de	kosten	van	het	onderzoeksrapport	van	de	

accountant,	de	beschrijving	van	de	fiscale	aspecten	in	

hoofdstuk	6,	de	rulings	van	de	Belastingdienst	en	de	

toetsing	door	de	STV.

Marketingvergoeding	Dit	is	een	vaste	vergoeding	die	
aan	de	Beherend	vennoot	verschuldigd	is	voor	de	

werkzaamheden	en	de	gemaakte	en	te	maken	kosten	

in	verband	met	de	marketing	van	het	Vastgoedfonds,	

waaronder	mede	begrepen	de	kosten	voor	de	productie	

en	verspreiding	van	informatiemateriaal	zoals	een	

vooraankondiging	en	het	Prospectus,	het	verzorgen	

van	mailings,	het	organiseren	van	informatiebijeen-

komsten	en	het	plaatsen	van	advertenties.

Liquiditeitsreserve	Dit	is	het	saldo	van	liquide	middelen	
in	het	Vastgoedfonds	dat	mede	wordt	aangehouden	voor	

niet	in	de	prognose	voorziene	uitgaven,	danwel	tegen-

vallers	in	de	ontvangsten.	Het	Vastgoedfonds	beschikt	

op	basis	van	de	prognoses	in	het	Prospectus	gedurende	

tenminste	twaalf	maanden	na	datum	van	publicatie	

van	dit	prospectus	over	voldoende	werkkapitaal.	

Bankleningen	Het	totaal	van	de	resterende	hoofdsom	
van	de	Banklening	voor	het	Vastgoed	Roermond,	

alsmede	de	initiële	hoofdsom	van	de	Banklening	voor	

het	Vastgoed	Zaandam.

Kapitaal Participanten	De	geprognosticeerde	Fonds-
investering	wordt	gefinancierd	met	de	hypothecaire	
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Bankleningen	en	voor	het	overige	door	middel	van	

het	commanditair	kapitaal	van	Participanten.	

5.2 Bankleningen
De	hoofdsommen	van	de	Bankleningen	berekend	per	

1	oktober	2011	bedragen	voor	het	Vastgoed	Zaandam	

€	8.000.000	en	voor	Vastgoed	Roermond	€	1.334.250.	

Het	totaal	van	deze	Bankleningen	komt	overeen	met	

circa	60%	van	de	geprognosticeerde	Fondsinvestering	

per	1	oktober	2011.	Dit	percentage	vreemd	vermogen	

geldt	niet	als	een	maximum	(grenswaarde)	en	kan	

hoger	zijn	bij	een	eventuele	herfinanciering	van	

Bankleningen.	

Met	de	banken	is	overeengekomen	dat	de	rente	gedu-

rende	de	looptijd	van	deze	Bankleningen	op	3-maands	

Euribor	basis,	vermeerderd	met	de	overeengekomen	

opslag,	zal	worden	berekend.	Het	Vastgoedfonds	is	

daarmee	in	beginsel	gevoelig	voor	de	ontwikkeling	van	

de	marktrente.	Voor	de	Banklening	voor	het	Vastgoed	

Roermond	is	met	de	geldverstrekker	een	Interest	Rate	

Swap	(IRS)	afgesloten	met	een	looptijd	tot	1	oktober	

2016.	Het	Vastgoedfonds	ontvangt	uit	hoofde	van	de	

IRS	een	3-maands	Euriborrente	en	moet	de	overeen-

gekomen	vaste	rente	betalen.	Hiermee	kan	het	Vast-

goed	fonds	de	te	ontvangen	Euriborrente	verrekenen	

met	de	aan	de	geldverstrekker	te	betalen	Euriborrente	

uit	hoofde	van	de	hypothecaire	lening,	waardoor	per	

saldo	alleen	de	vaste	rente,	vermeerderd	met	de	over-

eengekomen	opslag,	verschuldigd	is.	Het	renterisico	

voor	het	Vastgoedfonds	is	daarmee	tot	1	oktober	2016	

voor	de	Banklening	voor	het	Vastgoed	Roermond	

beperkt	tot	een	rente	van	4,28%	op	jaarbasis.

Ten	behoeve	van	het	Vastgoedfonds	is	het	renterisico	

van	de	Banklening	voor	het	Vastgoed	Zaandam	beperkt	

tot	1	oktober	2016	door	het	afsluiten	van	een	Swaption.	

Met	dit	rentederivaat	is	het	recht	verkregen	(en	niet	de	

plicht),	op	14	oktober	2011	een	Interest	Rate	Swap	(IRS)	

af	te	sluiten	tegen	van	tevoren	overeengekomen	moda-

liteiten	waaronder	een	maximaal	rentepercentage	

(Strike).	Mocht	de	marktrente	op	14	oktober	2011	lager	

zijn	dan	de	Strike	dan	zal	het	Vastgoedfonds	tegen	de	

alsdan	lagere	marktrente	het	renterisico	door	een	IRS	

beperken	voor	een	periode	van	minimaal	vijf	jaar,	doch	

niet	langer	dan	tien	jaar,	mits	de	bij	het	opstellen	van	

de	prognoses	gehanteerde	uitgangspunten	worden	

gerespecteerd.	In	de	10-jaarsprognose	van	de	

Resultatenrekening	(tabel	10	op	pagina	34)	wordt	voor	

de	Banklening	Zaandam	tot	1	oktober	2016	op	basis	van	

de	afgesloten	Swaption	gerekend	met	een	maximale	

rente	van	4,75%	op	jaar	basis.	Vanaf	1	oktober	2016	

tabel 8 Kerngegevens Banklening Vastgoed Roermond

Hoofdsom: A 1.334.250

Looptijd: Tot en met 25 februari 2021

Rente:  3 maands Euribor vermeerderd met een opslag van 1,94%

  Renterisico tot 1 oktober 2016 beperkt tot 4,28% per jaar op basis van een IRS

Aflossing hoofdsom:  A 27.000 op jaarbasis, vanaf 31 december 2015 kan de aflossing worden aangepast

Betaling: Per maand achteraf

Zekerheden: 1e hypotheek en 1e pandrecht huur

tabel 9 Kerngegevens Banklening Vastgoed Zaandam

Hoofdsom: A 8.000.000

Looptijd: Minimaal 5 jaar na opname

Rente:  3 maands Euribor vermeerderd met een opslag van 2,10% (bij 5 jaar)

  Renterisico tot 1 oktober 2016 beperkt tot 4,75% per jaar op basis van een Swaption 

Aflossing hoofdsom: 5 jaar aflossingsvrij

Betaling: per maand achteraf

Zekerheden: 1e hypotheek en 1e pandrecht huur
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wordt	voor	beide	Bank	leningen	voor	de	resterende	

looptijd	van	het	Vastgoed	fonds	met	een	veronderstelde	

rente	van	5,0%	op	jaar	basis	gerekend.

De	looptijden	van	de	Bankleningen	zijn	verschillend.	

De	looptijd	van	de	Banklening	voor	het	Vastgoed	

Roermond	bedraagt	tien	jaar	vanaf	opname	(25	februari	

2011)	en	die	voor	het	Vastgoed	Zaandam	vijf	jaar	vanaf	

opname,	beide	behoudens	overeen	te	komen	verlenging.	

De	Banklening	voor	het	Vastgoed	Roermond	wordt	op	

lineaire	basis	afgelost	met	op	jaarbasis	2,0%	van	de	

oorspronkelijke	hoofdsom.	Op	de	Banklening	voor	het	

Vastgoed	Zaandam	zal	in	beginsel	gedurende	vijf	jaar	

niet	worden	afgelost.	In	de	10-jaarsprognose	van	de	

Resultatenrekening	(tabel	10)	wordt	aansluitend	gedu-

rende	de	resterende	looptijd	gerekend	met	een	

veronder	stelde	aflossing	van	2,0%	op	jaarbasis	over	

de	initiële	hoofdsom.

De	zekerheden	voor	de	Banklening	voor	het	Vastgoed	

Zaandam	kunnen	eveneens	tot	meerdere	zekerheid	voor	

de	Banklening	voor	het	Vastgoed	Roermond	dienen.

Bij	het	verstrijken	van	de	looptijd	van	een	Banklening	

zal	een	herfinanciering	of	verlenging	tot	stand	komen	

tegen	de	alsdan	geldende	condities	en	voorwaarden.	Een	

herfinancieringsvoorstel,	anders	dan	verlenging	van	de	

in	tabellen	8	en	9	op	pagina	32	genoemde	Bankleningen,	

zal	aan	de	vergadering	van	Vennoten	ter	goedkeuring	

worden	voorgelegd.

In	tabellen	8	en	9	op	pagina	32	zijn	de	kerngegevens	

Bank	leningen	per	1	oktober	2011	samengevat.

5.3 Rendement 
Het	rendement	uit	hoofde	van	de	Participatie	is	de	

resultante	van	de	exploitatie	en	het	verkoopresultaat	

van	het	Vastgoed.	Hierna	wordt	het	Direct	beleggers-

rendement,	het	Indirect	beleggersrendement	(verkoop-

rendement)	en	het	Totaal	beleggersrendement	nader	

uiteengezet	en	toegelicht.

5.3.1 Direct beleggersrendement
In	tabel	10	op	pagina	34	is	het	geprognosticeerd	jaarlijks	

Direct	resultaat	van	het	Vastgoedfonds,	voor	afschrijving	

en	belastingen,	berekend.	Uitgangspunt	in	de	prognose	

is	de	aankoop	en	exploitatie	van	het	Vastgoed	per	1	

oktober	2011.	Hierna	worden	de	posten	als	genoemd	in	

de	10-jaarsprognose	Resultatenrekening	nader	toegelicht.

Bruto huuropbrengsten	Dit	is	een	prognose	van	alle	
gefactureerde	opbrengsten	voor	het	gebruik	van	het	

Vastgoed	(huuropbrengsten),	exclusief	Servicekosten	

en	BTW,	alsmede	ontvangen	bedragen	voor	afkoop	

van	huurcontracten	en	huurgaranties.	In	de	prognose	is	

met	een	gemiddelde	inflatie	conform	de	CPI-index	van	

2%	per	jaar	gerekend.	

Zakelijke lasten	De	zakelijke	lasten	zijn	de	verschuldig-
de	gemeentelijke	onroerende	zaak	belasting	(OZB),	

voor	zover	niet	aan	de	huurders	door	te	belasten.	Deze	

belasting	wordt	berekend	aan	de	hand	van	de	door	de	

gemeente	vastgestelde	waarde	van	het	Vastgoed.	De	in	

de	prognose	opgenomen	kosten	zijn	gebaseerd	op	een	

inschatting	van	de	door	de	gemeente	te	verrichten	

taxaties	en	de	geldende	tarieven.

Verzekeringen	Op	basis	van	de	geschatte	herbouw-
waarde	zal	een	opstalverzekering	op	basis	van	uitge-

breide	voorwaarden	worden	afgesloten	met	een	

beperkt	eigen	risico.	Tevens	wordt	het	risico	van	huur-

derving	in	het	geval	van	geheel	of	gedeeltelijk	teniet-

gaan	van	het	Vastgoed	voor	de	duur	van	maximaal	

24	maanden	verzekerd.	

Reservering onderhoud	De	Beherend	vennoot	heeft	ten	
behoeve	van	het	Vastgoedfonds	door	het	onafhankelijk	

adviesbureau	Van	den	Heijkant	B.V.	uit	Raamsdonksveer	

een	onderhoudsbegroting	laten	opstellen	van	het	jaar-

lijks	uit	te	voeren	onderhoud	van	het	Vastgoed.	Mede	

op	basis	van	deze	rapporten	wordt	in	de	prognose	gere-

kend	met	een	jaarlijkse	reservering	van	gemiddeld	2%	

van	de	Bruto	huuropbrengsten	per	jaar.	Voor	zover	in	

een	jaar	een	gereserveerd	bedrag	niet	volledig	wordt	

besteed,	zal	het	saldo	worden	aangehouden	voor	het	

nadien	uit	te	voeren	(planmatig)	onderhoud.	

Vastgoedbeheerkosten	Dit	is	een	vergoeding,	op	basis	
van	marktconforme	voorwaarden,	verschuldigd	aan	

een	vastgoedbeheerder	voor	het	dagelijks	technisch,	

administratief,	en	financieel	vastgoedmanagement	van	

het	Vastgoed.	Dit	is	niet	een	Verbonden	partij.	Deze	

kosten	zijn	berekend	op	gemiddeld	1,5%	van	de	Bruto	

huuropbrengsten	per	jaar.	In	geval	van	leegstand	zal	de	

vergoeding	worden	gebaseerd	op	de	aan	de	leegstand	

toe	te	rekenen	bruto	markthuur	op	jaarbasis.

Fondsbeheervergoeding	Deze	vergoeding	is	verschul-
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tabel 10   10-jaarsprognose Resultatenrekening (in A, excl. verkoopresultaat)

jaar   1u10u2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 30u09u2021

Bruto huuropbrengsten 252.737	 1.021.195	 1.041.618	 1.062.449	 1.083.696	 1.105.374	 1.127.480	 1.150.030	 1.173.024	 1.196.475	 912.323

Zakelijke lasten  -5.601	 -22.860	 -23.316	 -23.784	 -24.264	 -24.756	 -25.260	 -25.764	 -26.268	 -26.784	 -20.493

Verzekeringskosten  -2.868	 -11.700	 -11.928	 -12.168	 -12.408	 -12.660	 -12.912	 -13.176	 -13.440	 -13.704	 -10.476

Reservering onderhoud -5.056	 -20.429	 -20.831	 -21.244	 -21.677	 -22.106	 -22.548	 -22.991	 -23.456	 -23.925	 -18.245

Vastgoedbeheerkosten -3.789	 -15.312	 -15.625	 -15.940	 -16.255	 -16.579	 -16.915	 -17.258	 -17.595	 -17.948	 -13.682

Exploitatiekosten  -17.314	 -70.301	 -71.700	 -73.136	 -74.604	 -76.101	 -77.635	 -79.189	 -80.759	 -82.361	 -62.896

           

Netto huuropbrengsten 235.423	 950.894	 969.918	 989.313	 1.009.092	 1.029.273	 1.049.845	 1.070.841	 1.092.265	 1.114.114	 849.427

           

Fondsbeheervergoeding -7.581	 -30.635	 -31.249	 -31.877	 -32.509	 -33.164	 -33.824	 -34.497	 -35.189	 -35.901	 -27.374

Vennootschapskosten  -2.751	 -11.232	 -11.460	 -11.688	 -11.916	 -12.144	 -12.372	 -12.624	 -12.888	 -13.152	 -15.798

Fondskosten  -10.332	 -41.867	 -42.709	 -43.565	 -44.425	 -45.308	 -46.196	 -47.121	 -48.077	 -49.053	 -43.172

Exploitatieresultaat  225.091	 909.027	 927.209	 945.748	 964.667	 983.965	 1.003.649	 1.023.720	 1.044.188	 1.065.061	 806.255

Rentebaten  931	 6.340	 6.629	 7.327	 8.438	 9.847	 8.971	 7.547	 6.697	 6.431	 4.150

Rente Bankleningen  -109.255	 -436.297	 -435.134	 -433.982	 -432.830	 -436.107	 -452.674	 -443.324	 -433.974	 -424.624	 -312.332

Rentekosten  -108.324	 -429.957	 -428.505	 -426.655	 -424.392	 -426.260	 -443.703	 -435.777	 -427.277	 -418.193	 -308.182

Direct resultaat  116.767	 479.070	 498.704	 519.093	 540.275	 557.705	 559.946	 587.943	 616.911	 646.868	 498.073

Direct fondsrendement 7,4%	 7,6%	 7,9%	 8,2%	 8,6%	 8,9%	 8,9%	 9,3%	 9,8%	 10,3%	 10,5%

Gemiddeld Direct fondsrendement  8,9%

Per Participatie A 25.000

Direct resultaat  463	 1.901	 1.979	 2.060	 2.144	 2.213	 2.222	 2.333	 2.448	 2.567	 1.978

Winstuitkering  453	 1.813	 1.813	 1.813	 1.813	 1.813	 1.813	 1.813	 1.813	 1.813	 1.359

Winstuitkering in %  7,25%	 7,25%	 7,25%	 7,25%	 7,25%	 7,25%	 7,25%	 7,25%	 7,25%	 7,25%	 7,25%

Gemiddelde winstuitkering per jaar 1.813

Gemiddeld Direct beleggersrendement 7,25%

tabel 11   10-jaarsprognose Kasstroomoverzicht (in A )

   1u10u2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 30u09u2021

Liquiditeitsreserve   223.417	 221.774	 227.309	 252.678	 298.643	 366.007	 394.891	 311.087	 255.280	 228.441	 231.559

aanvang

Direct resultaat  116.767	 479.070	 498.704	 519.093	 540.275	 557.705	 559.946	 587.943	 616.911	 646.868	 498.073

Reservering onderhoud 5.056	 20.429	 20.831	 21.244	 21.677	 22.106	 22.548	 22.991	 23.456	 23.925	 18.245

Besteding onderhoud  -2.528	 -10.215	 -10.416	 -10.622	 -10.839	 -13.844	 -22.548	 -22.991	 -23.456	 -23.925	 -18.245

Aflossing Bankleningen -6.750	 -27.000	 -27.000	 -27.000	 -27.000	 -80.333	 -187.000	 -187.000	 -187.000	 -187.000	 -140.224

Winstuitkeringen  -114.188	 -456.750	 -456.750	 -456.750	 -456.750	 -456.750	 -456.750	 -456.750	 -456.750	 -456.750	 -342.563

Liquiditeitsreserve ultimo 221.774	 227.309	 252.678	 298.643	 366.007	 394.891	 311.087	 255.280	 228.441	 231.559	 246.845
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digd	aan	de	Beheerder	uit	hoofde	van	de	Overeenkomst	

van	beheer	en	bewaring.	De	vergoeding	bedraagt	per	

jaar	3,0%	van	de	Bruto	huuropbrengsten	van	het	

Vastgoed	en	is	per	kwartaal	vooraf	te	voldoen.	In	geval	

van	leegstand	zal	de	vergoeding	van	de	Beheerder	

worden	gebaseerd	op	de	aan	de	leegstand	toe	te	rekenen	

bruto	markthuur	op	jaarbasis.	

Vennootschapskosten	Dit	zijn	de	kosten	die	worden	
gemaakt	om	het	Vastgoedfonds	te	exploiteren	en	niet	

rechtstreeks	aan	de	exploitatie	van	het	Vastgoed	zijn	

toe	te	rekenen,	waaronder	mede	begrepen	de	kosten	

van	het	administratief	beheer,	kosten	van	de	accountant,	

fiscalist,	de	taxateur,	technisch	adviseur,	de	jaarlijkse	

vergoeding	voor	de	Bewaarder,	de	kosten	van	vergade-

ringen	van	Vennoten	en	informatieoverdracht	aan	de	

Participanten,	niet	verrekenbare	BTW	met	betrekking	

tot	kosten	van	het	Vastgoedfonds	en	de	kosten	voor	het	

afsluiten	van	een	aansprakelijkheidsverzekering	en	

beroepsaansprakelijkheidsverzekering	voor	de	

bestuurder(s)	van	het	Vastgoedfonds	en	de	Beheerder,	

exclusief	Fondsbeheervergoeding.	

Rentebaten Liquiditeitsreserve	Dit	is	de	vergoeding	
op	het	saldo	van	liquide	middelen	die	in	de	vorm	van	

creditsaldi	worden	aangehouden	bij	een	bank.	In	de	

prognose	is	gerekend	met	een	vergoeding	van	2%	op	

jaarbasis.	

Rente Bankleningen	Dit	is	de	rente	die	verschuldigd	
is	uit	hoofde	van	de	Bankleningen,	vermeerderd	(of	

verminderd)	met	de	uit	hoofde	van	de	afgesloten	

Rentederivaten	te	betalen	(of	te	ontvangen)	vergoedin-

gen.	Voor	de	Banklening	voor	het	Vastgoed	Roermond	

wordt	in	de	prognose	mede	op	basis	van	de	afgesloten	

IRS	gerekend	met	een	rente	van	4,28%	op	jaarbasis	tot	

1	oktober	2016.	Voor	de	Banklening	voor	het	Vastgoed	

Zaandam	wordt	in	de	prognose	op	basis	van	de	Swaption	

gerekend	met	een	rente	van	4,75%	op	jaar	basis	tot	

1	oktober	2016.	Voor	beide	Bankleningen	wordt	in	

de	prognose	vanaf	1	oktober	2016	gerekend	met	een	

veronderstelde	rente	van	5%	op	jaarbasis.

Direct resultaat	Het	periodiek	resultaat,	voor	afschrijving	
en	belastingen,	van	het	Vastgoedfonds.	Het	direct	

resultaat	wordt	berekend	door	het	Exploitatieresultaat	

te	verminderen	met	de	Rentekosten.	

Direct fondsrendement	Het	direct	fondsrendement	
wordt	berekend	door	het	Direct	resultaat	uit	te	drukken	

in	een	percentage	van	het	gestorte	commanditair	kapitaal.

Gemiddeld Direct fondsrendement	Dit	enkelvoudig	
rendement	wordt	berekend	door	de	som	van	de	Directe	

resultaten	te	delen	door	een	looptijd	van	120	maanden	

en	uit	te	drukken	in	een	percentage	van	het	gestorte	

commanditair	kapitaal.

Winstuitkering Participaties	Uitkeringen	vinden	jaar-
lijks	plaats	naar	rato	van	het	aantal	door	ieder	van	de	

Participanten	gehouden	Participaties.	De	Beherend	

vennoot	kan	op	verzoek	van	de	Beheerder	besluiten	dat	

uit	de	winst	over	het	lopend	boekjaar	of	ten	laste	van	

de	Kapitaalrekeningen	(halfjaarlijks)	een	tussentijdse	

uitkering	zal	worden	gedaan.	Uitgaande	van	de	gehan-

teerde	aannames	zal	op	jaarbasis	per	Participatie	gemid-

deld	7,25%	aan	winst	worden	uitgekeerd.	De	jaarlijkse	

winstuitkering	over	een	periode	van	10	jaar	bedraagt	

volgens	de	prognose	€	1.813	per	Participatie	van	

€	25.000.	Daarnaast	kunnen	uitkeringen	plaatsvinden	

die	het	resultaat	zijn	van	de	verkoop	van	(delen	van)	

het	Vastgoed	(paragraaf	5.3.3).	Aangezien	het	toepasse-

lijk	fiscale	regime	voor	de	individuele	Participanten	

verschillend	kan	zijn,	worden	alle	winstuitkeringen	

berekend	zonder	rekening	te	houden	met	belastingen	

(zie	hoofdstuk	6).

Liquiditeitsreserve Dit	is	het	saldo	van	liquide	middelen	
in	het	Vastgoedfonds	dat	mede	wordt	aangehouden	

voor	niet	in	de	prognose	voorziene	uitgaven,	dan	wel	

tegenvallers	in	de	ontvangsten.	Dit	bedrag	is	per	1	

oktober	2011	geprognosticeerd	op	€	223.417	en	wijzigt	

door	de	liquiditeit	uit	de	directe	resultaten	en	het	saldo	

van	de	reserveringen	en	bestedingen	van	het	onderhoud.	

Verder	worden	uit	de	liquiditeit	de	Bankleningen,	voor	

zover	van	toepassing,	periodiek	afgelost	alsmede	de	

winstuitkeringen	aan	Participanten	betaald.	De	

Liquiditeitsreserve	zal	ten	behoeve	van	het	Vastgoed-

fonds	worden	aangehouden	bij	financiële	instellingen	

in	Nederland	die	onder	toezicht	staan	van	een	instelling	

die	is	aangesloten	bij	het	Europees	Stelsel	van	Centrale	

Banken	(ESCB).

5.3.2 Total expense ratio 
In	tabel	12	is	de	Total	expense	ratio	berekend.	Deze	

tabel	heeft	tot	doel	het	kostenniveau	op	eenvoudige	
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en	vergelijkbare	wijze	inzichtelijk	te	maken.	De	totale	

kosten	(Initiële	kosten,	Exploitatiekosten,	Fondskosten,	

Verkoopkosten	en	Verkoopvergoeding,	doch	exclusief	

Rentekosten)	worden	gedeeld	door	de	Fondsinvestering	

van	€	15.634.250	en	de	veronderstelde	looptijd	van	10	

jaar	van	het	Vastgoedfonds.	De	aldus	berekende	Total	

expense	ratio	is	1,51%	per	jaar	van	de	Fondsinvestering.	

Bij	de	berekening	van	de	Total	expense	ratio	is	geen	

rekening	gehouden	met	de	Emissievergoeding.	

5.3.3 Indirect beleggersrendement 
In	tabel	13	is	met	behulp	van	de	huidige	kennis	van	de	

vastgoedmarkt	en	het	Vastgoed	een	defensief,	realis-

tisch	en	optimistisch	scenario	van	het	verkoopresultaat	

bij	verkoop	van	al	het	Vastgoed	in	2021	berekend.	Het	

verkoopresultaat	is	het	saldo	van	de	verkoopopbrengst	

en	de	investering,	exclusief	de	Liquiditeitsreserve.	Bij	

het	realistisch	scenario	is	ervan	uitgegaan	dat	het	

Vastgoed	wordt	verkocht	tegen	een	Kapitalisatiefactor	

K.K.	van	gemiddeld	13,79	maal	de	Bruto	huuropbreng-

sten	in	dat	jaar.	De	Kapitalisatiefactor	bij	aankoop	van	

al	het	Vastgoed	is	gemiddeld	14,44.	Bij	de	berekening	

van	de	verkoopprijs	van	het	Vastgoed	in	een	defensief	

scenario,	is	als	uitgangspunt	genomen	dat	al	het	

Vastgoed	wordt	verkocht	op	basis	van	een	tegenvallen-

de	Kapitalisatiefactor	K.K..	Dit	is	een	prognose	die	

onder	de	verwachte	verkoopprijs	ligt.	Bij	de	berekening	

van	de	verkoopprijs	van	al	het	Vastgoed	in	een	opti-

mistisch	scenario,	is	als	uitgangspunt	genomen	dat	het	

Vastgoed	verkocht	wordt	op	basis	van	een	meevallende	

Kapitalisatiefactor	K.K..	Dit	is	een	prognose	die	boven	

de	verwachte	verkoopprijs	ligt.

De	verkoopprijs	van	het	Vastgoed	is	berekend	door	de	

Bruto	huuropbrengsten	per	jaar	te	vermenigvuldigen	

met	de	Kapitalisatiefactor	K.K..	Aangezien	in	de	prog-

nose	wordt	verondersteld	dat	er	bij	verkoop	geen	leeg-

stand	zal	zijn	en	er	geen	huurvrije	perioden	of	huur-

kortingen	worden	verleend,	zijn	de	geprognosticeerde	

Bruto	huuropbrengsten	gelijk	aan	de	Theoretische	

bruto	huuropbrengsten.

Op	de	verkoopprijs	K.K.	worden	de	Verkoopkosten	en	

de	aan	de	Beheerder	verschuldigde	Verkoopvergoeding	

in	mindering	gebracht	ter	berekening	van	de	verkoop-

opbrengst.	Hierop	worden	de	door	het	Vastgoedfonds	

betaalde	koopprijs	V.O.N.	en	Initiële	kosten	in	minde-

ring	gebracht	ter	berekening	van	het	verkoopresultaat.	

Het	berekende	verkoopresultaat	vermeerderd	met	het	

cumulatieve	Directe	resultaat	gedurende	de	looptijd	

van	het	Vastgoedfonds	en	de	vrijval	van	de	voorziening	

onderhoud	zal,	indien	mogelijk,	eerst	worden	aange-

wend	om	aan	Participanten	een	zodanig	bedrag	aan	

(tussentijdse)	winst	uit	te	keren	dat	gedurende	de	loop-

tijd	uit	de	exploitatie	en	verkoop	een	enkelvoudig	

preferent	Totaal	beleggersrendement	van	gemiddeld	

8,0%	per	jaar	wordt	gerealiseerd	op	het	van	tijd	tot	tijd	

ingelegde	commanditair	kapitaal.	Het	resterende	

bedrag	wordt	aangemerkt	als	overwinst.	De	Beherend	

vennoot	ontvangt	een	winstdeling	van	25%	van	de	

overwinst.	De	Participanten	ontvangen	75%	van	de	

overwinst.	De	totale	winstuitkering	voor	de	Participanten	

in	verband	met	de	verkoop	is	de	optelsom	van	de	uitke-

ring	van	75%	van	de	overwinst	en	de	uitkering	van	het	

saldo	tussen	het	gemiddelde	Directe	beleggersrendement	

en	het	preferente	enkelvoudige		Totaal	beleggersrende-

ment	van	gemiddeld	8,0%	per	jaar.	

De	geprognosticeerde	winstuitkering	bij	verkoop	is	in	

het	realistische	scenario	€	7.460	per	Participatie	van		

€	25.000.	Het	geprognosticeerde	Indirecte	beleggers-

rendement	bij	een	looptijd	van	10	jaar	is	in	het	realisti-

sche	scenario	3,0%	gemiddeld	enkelvoudig	per	jaar	

over	het	gestorte	commanditaire	kapitaal	van	de	

Participatie.	Deze	rendementen	zijn	berekend	zonder	

rekening	te	houden	met	de	Emissievergoeding.

Tevens	is	het	Break-even	scenario	berekend	in	2021.	

Bij	een	verkoopprijs	K.K.	van	€	9.910.021	kan	na	aftrek	

tabel 12 Total expense ratio (in A)

  Verbonden

Kosten en vergoedingen derden partijen totaal

Eenmalige kosten

Initiële kosten 22.500	 61.297	 83.797

Verkoopkosten / 

Verkoopvergoeding 4.237	 25.424	 29.662

Doorlopende kosten

Exploitatiekosten 76.600	 0	 76.600

Fondskosten 12.803	 33.380	 46.183

Totaal 116.140	 120.101	 236.241

Total expense ratio

als % van de Fondsinvestering  0,74%	 0,77%	 1,51%
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tabel 13 Prognose Indirect beleggersrendement (in A)

jaar  2021

Scenario defensief realistisch optimistisch

Bruto huuropbrengsten 1.228.848	 1.228.848	 1.228.848

BAR K.K. 7,50%	 7,25%	 7,00%

Kapitalisatiefactor K.K. 13,33	 13,79	 14,29

Verkoopprijs K.K. 16.384.640	 16.949.627	 17.554.971

Verkoopkosten -40.962	 -42.374	 -43.887

Verkoopvergoeding -245.769	 -254.245	 -263.325

Verkoopopbrengst 16.097.909	 16.653.008	 17.247.759

Koopprijs V.O.N. 14.572.865	 14.572.865	 14.572.865

Initiële kosten 837.968	 837.968	 837.968

Totale kosten  15.410.833	 15.410.833	 15.410.833

   

Verkoopresultaat 687.076	 1.242.175	 1.836.926

Cumulatief Direct resultaat 5.621.373	 5.621.373	 5.621.373

Vrijval voorziening onderhoud 52.881	 52.881	 52.881

Totale winst 6.361.330	 6.916.429	 7.511.180

Winstpreferentie Participanten 8% -5.040.000	 -5.040.000	 -5.040.000

Overwinst 1.321.330	 1.876.429	 2.471.180

Uitkering Beherend vennoot 25% overwinst  -330.333	 -469.107	 -617.795

Uitkering Participanten 75% overwinst  990.998	 1.407.322	 1.853.385

Uitkering winstpreferentie Participanten tot 8% 472.499	 472.499	 472.499

Totale winstuitkering Participanten bij verkoop 1.463.497	 1.879.821	 2.325.884

Per Participatie Y 25.000

Winstuitkering bij verkoop 5.808	 7.460	 9.230

Indirect beleggersrendement 2,3%	 3,0%	 3,7%

van	kosten	en	betaling	van	verplichtingen	aan	externe	

financiers	een	bedrag	van	€	1.732.500	worden	terug-

betaald	aan	de	Participanten.	Deze	verkoopprijs	komt	

overeen	met	een	Kapitalisatiefactor	K.K.	van	8,06	maal	

de	geprognosticeerde	Bruto	huuropbrengsten	in	dat	

jaar.	In	dat	geval	hebben	de	Participanten	op	dat	

moment	een	zodanig	bedrag	aan	betalingen	ontvangen	

dat	overeenkomt	met	de	nominale	hoofdsom	van	de	

Participaties	(exclusief	betaalde	Emissievergoeding)	

zonder	dat	enig	rendement	is	behaald.

5.3.4 Totaal beleggersrendement
Het	rendement	op	een	Participatie	bestaat	uit	de	winst-

uitkeringen	gedurende	de	looptijd	en	de	winstuitke-

ring	bij	verkoop.	In	tabel	14	zijn	rendementen	weerge-

geven	bij	een	veronderstelde	looptijd	van	10	jaar.	Het	

geprognosticeerde	Totaal	beleggersrendement	komt	in	

het	realistische	scenario	uit	op	10,2%	per	jaar.	Eveneens	

is	de	IRR	beleggers	berekend	bij	een	veronderstelde	

looptijd	van	10	jaar.	Dit	komt	in	het	realistische	scena-

rio	uit	op	9,5%.	Daarnaast	zijn	in	de	tabel	de	geprog-

nosticeerde	rendementen	voor	een	defensief	en	opti-

mistisch	scenario	weergegeven.	Alle	rendementen	zijn	

berekend	zonder	rekening	te	houden	met	de	

Emissievergoeding.	Tevens	zijn	in	alle	scenario’s	de	

geprognosticeerde	totale	winstuitkering	per	

Participatie	weergegeven.
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tabel 14 Prognose Totaal beleggersrendement bij 10-jarige looptijd (in A)

jaar  2021

Scenario defensief realistisch optimistisch

Periodieke winstuitkeringen gedurende looptijd 4.567.501	 4.567.501	 4.567.501

Winstuitkering bij verkoop 1.463.497	 1.879.821	 2.325.884

Totale winstuitkering Participanten 6.030.998	 6.447.322	 6.893.385

Per Participatie Y 25.000

Totale winstuitkering  23.933	 25.585	 27.355

Totaal beleggersrendement 9,6%	 10,2%	 10,9%

IRR beleggers 9,1%	 9,5%	 9,9%

5.4 Vergoedingen Verbonden partijen
Onderstaand	wordt	inzicht	gegeven	in	de	door	

de	Participanten	en	het	Vastgoedfonds	te	betalen	

vergoedingen	aan	Verbonden	partijen.	

Vergoeding Beherend vennoot	De	Beherend	vennoot	
zal	aan	het	Vastgoedfonds	eenmalig	een	Structurerings-

vergoeding	in	rekening	brengen.	De	vergoeding	

bedraagt	2,25%	van	de	koopprijs	K.K.	van	het	Vastgoed.	

Ook	brengt	de	Beherend	Vennoot	eenmalig	een	

Marketingvergoeding	van	€	75.000	in	rekening.	Deze	

vergoedingen	maken	deel	uit	van	de	Initiële	kosten.	Bij	

toewijzing	van	de	Participaties	wordt	door	de	Beherend	

vennoot	eenmalig	een	Emissievergoeding	in	rekening	

gebracht	bij	een	Participant.	De	Emissievergoeding	

bedraagt	2,5%	per	Participatie,	zijnde	€	625	per	

Participatie	van	€	25.000.

De	Beherend	vennoot	ontvangt	jaarlijks	een	vast	

winstaandeel	van	€	5.000	alsmede	een	winstdeling	bij	

(middellijke)	verkoop	van	(delen	van)	het	Vastgoed.	

De	Beherend	vennoot	komt	pas	in	aanmerking	voor	

deze	vergoeding	nadat	de	Participanten	gedurende	de	

looptijd	uit	de	exploitatie	en	verkoop	van	(delen	van)	

het	Vastgoed	een	enkelvoudig	gemiddeld	jaarlijks	

preferent	Totaal	beleggersrendement	hebben	ontvangen	

van	8%	over	het	van	tijd	tot	tijd	ingelegde	commanditair	

kapitaal.	Van	de	overwinst	die	dan	resteert,	ontvangt	

de	Beherend	vennoot	25%.

Vergoeding Beheerder	De	Beheerder	zal	aan	het	
Vastgoedfonds	eenmalig	de	Acquisitievergoeding	in	

rekening	brengen.	De	vergoeding	bedraagt	1,5%	van	

de	koopprijs	K.K.	van	het	Vastgoed.	Deze	kosten	

maken	deel	uit	van	de	Initiële	kosten.	De	Beheerder	zal	

aan	het	Vastgoedfonds	jaarlijks	een	vergoeding	in	reke-

ning	brengen	voor	het	Fondsbeheer.	Deze	vergoeding	

bedraagt	per	jaar	3,0%	van	de	Bruto	huuropbrengsten	

van	het	Vastgoed	en	moet	per	kalenderkwartaal	vooraf	

worden	voldaan.	In	geval	van	leegstand	zal	de	beloning	

van	de	Beheerder	worden	gebaseerd	op	de	aan	de	leeg-

stand	toe	te	rekenen	bruto	markthuur.	Deze	kosten	

maken	deel	uit	van	de	Fondskosten.	Het	Vastgoedfonds	

is	bij	verkoop	van	(delen	van)	het	Vastgoed	aan	de	

Beheerder	een	verkoopvergoeding	verschuldigd.	

De	vergoeding	bedraagt	1,5%	van	de	verkoopprijs		

K.K.	van	het	Vastgoed.	

Alle	in	dit	hoofdstuk	genoemde	kosten	en	vergoedingen,	

ook	die	worden	uitgedrukt	in	een	percentage,	zijn,	

indien	verschuldigd,	te	vermeerderen	met	BTW.
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6.1 Inleiding 
Deze	fiscale	paragraaf	is	opgesteld	door	BDO	

Accountants	&	Belastingadviseurs	B.V.	naar	de	stand	

van	de	fiscale	wetgeving	en	jurisprudentie	tot	en	met	

22	augustus	2011.	Deze	paragraaf	bevat	algemene	infor-

matie	over	de	Nederlandse	fiscale	consequenties	van	

deelname	in	het	Vastgoedfonds	door	in	Nederland	

woonachtige	natuurlijke	personen	en	in	Nederland	

gevestigde,	aan	de	Nederlandse	vennootschapsbelasting	

onderworpen,	rechtspersonen.	Door	deelname	kunnen	

natuurlijke	personen	en	rechtspersonen	als	

Commanditair	vennoot	hun	vermogen	beleggen	in	

bestaande	en	nieuwe	in	Nederland	gelegen	commerciële	

onroerende	zaken.	Met	de	informatie	in	dit	Prospectus	

wordt	niet	getracht	een	uitputtende	beschrijving	te	

geven	van	alle	relevante	fiscale	aspecten	van	het	

Vastgoedfonds	en	zijn	Participanten.	Deze	fiscale	para-

graaf	kan	niet	worden	beschouwd	als	een	op	de	fiscale	

positie	van	de	Participanten	toegesneden	advies.	De	

geïnteresseerde	belegger	wordt	aangeraden	ter	beoor-

deling	van	zijn	individuele	situatie	zijn	eigen	belasting-

adviseur	te	raadplegen.	Verandering	van	inzichten	van	

de	Belastingdienst,	jurisprudentie	of	in	wettelijke	rege-

lingen	zijn	voor	rekening	en	risico	van	de	Participanten.	

De	in	deze	fiscale	paragraaf	gehanteerde	termen	dienen	

te	worden	uitgelegd	naar	hun	betekenis	onder	de	rele-

vante	fiscale	wet-	en	regelgeving.

6.2 Belastingpositie van het Vastgoedfonds 
Volgens	de	bepalingen	in	de	CV-overeenkomst	mogen	

de	Vennoten	slechts	toetreden	of	worden	vervangen	

met	de	uitdrukkelijke	schriftelijke	toestemming	van	de	

vergadering	van	de	Vennoten.	Alle	Vennoten,	zowel	de	

Beherend	vennoot	als	de	Participanten,	moeten	schrif-

telijk	instemmen	met	een	besluit	tot	toetreding	of	

vervanging	van	een	Vennoot.	Indien	voor	een	toetre-

ding	of	een	vervanging	aan	alle	Participanten	schrifte-

lijk	toestemming	is	gevraagd	en	die	toestemming	niet	

binnen	vier	weken	is	geweigerd,	mag	er	vanuit	worden	

gegaan	dat	de	toestemming	is	verleend.	De	toestem-

mingseis	geldt	onverkort	voor	het	verpanden	of	

anderszins	bezwaren	van	een	Participatie.	Bij	vererving	

of	verkrijging	krachtens	een	legaat	is	deze	toestemming	

niet	nodig.	Evenmin	is	de	toestemming	nodig	bij	

naplaatsing	van	Participaties	door	de	Beherend	vennoot	

tot	een	half	jaar	na	de	oprichting	van	het	Vastgoed-

fonds.	Als	gevolg	van	de	vorenstaande	regels	is	het	

Vastgoedfonds	een	fiscaal	transparant	lichaam	voor	

toepassing	van	de	Wet	op	de	Vennootschapsbelasting	

1969	en	de	Wet	Inkomstenbelasting	2001.	Het	

Vastgoedfonds	is	daarom	niet	zelfstandig	belasting-

plichtig	voor	de	heffing	van	inkomstenbelasting	of	

vennootschapsbelasting	en	iedere	Participant	wordt	

afzonderlijk	belast,	afhankelijk	van	zijn	eigen	fiscale	

positie.	Aangezien	een	Vrijgestelde	Beleggingsinstelling	

niet	direct	mag	beleggen	in	vastgoed,	kan	een	dergelijke	

instelling	niet	participeren	in	het	Vastgoedfonds.

6.3 Fiscale behandeling van participerende natuurlijke 
personen 
Om	de	fiscale	positie	van	een	Participant	te	bepalen	

dient	een	onderscheid	gemaakt	te	worden	tussen	

Participanten/natuurlijke	personen	en	Participanten/

rechtspersonen.	Indien	de	Participant	een	natuurlijk	

persoon	is,	dient	een	onderscheid	gemaakt	te	worden	

tussen	Participanten	voor	wie	de	Participatie	tot	het	

ondernemingsvermogen	behoort	en	Participanten	voor	

wie	de	Participatie	niet	tot	het	ondernemingsvermogen	

behoort.	Hierna	worden	de	fiscale	gevolgen	in	de	

diverse	situaties	beschreven.	

Fiscale behandeling van participerende natuurlijke 
personen bij wie de Participatie tot het 
ondernemingsvermogen behoort (box 1)
Tot	de	groep	van	Participanten	bij	wie	de	Participatie	in	

box	1	van	de	Wet	inkomstenbelasting	2001	valt,	kan	

behoren	de	ondernemer	die	de	Participatie	in	het	kader	

van	diens	onderneming	aanhoudt	en	de	zelfstandige	

die	de	Participatie	in	het	kader	van	zijn	werkzaamhe-

den	aanhoudt.	In	beide	situaties	zal	het	resultaat	dat	

behaald	wordt	met	de	Participatie	deel	uitmaken	van	

het	inkomen	dat	wordt	belast	in	box	1.	Een	natuurlijk	

persoon	die	participeert	in	het	Vastgoedfonds	en	voor	

wie	de	Participatie	tot	het	ondernemingsvermogen	

behoort,	moet	het	belastbaar	resultaat	uit	de	

Participatie	berekenen	met	inachtneming	van	de	regels	

van	goed	koopmansgebruik.	Het	resultaat	uit	de	

Participatie,	waaronder	begrepen	een	eventuele	vermo-

genswinst	bij	vervreemding	van	het	Vastgoed,	zal	

belast	worden	op	basis	van	winst	uit	onderneming		

(box	1)	tegen	het	progressieve	inkomstenbelastingtarief	

(maximaal	52%).	Een	eventueel	negatief	resultaat	uit	

een	Participatie	in	enig	jaar,	waaronder	begrepen	een	

verlies	bij	vervreemding	van	het	Vastgoed,	alsmede	een	

verlies	door	afwaardering	van	het	Vastgoed	bij	waarde-

vermindering,	is	aftrekbaar	tot	ten	hoogste	het	bedrag	

6 fiscale aspecten
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van	de	investering	van	de	Participant.	Rente	op	schul-

den	die	zijn	aangegaan	ter	financiering	van	de	

Participatie	is	voor	deze	Participanten	aftrekbaar.	Met	

betrekking	tot	de	bepaling	van	de	jaarwinst	bij	onder-

nemers	natuurlijke	personen	dient	met	betrekking	tot	

de	afschrijving	te	worden	opgemerkt	dat	voor	onroe-

rende	zaken	die	ter	belegging	worden	gehouden	

afschrijving	slechts	mogelijk	is	tot	de	WOZ-waarde.	

Over	de	grondwaarde	mag	niet	worden	afgeschreven.	

Eventuele	verliezen	kunnen	op	basis	van	de	huidige	

wetgeving	in	principe	worden	verrekend	met	winsten	

van	de	drie	voorafgaande	en	de	negen	volgende	kalen-

derjaren.

Fiscale behandeling van participerende natuurlijke 
personen bij wie de Participatie niet tot het 
ondernemingsvermogen behoort (box 3)
In	het	onderstaande	wordt	ervan	uitgegaan	dat	het	aan	

het	Vastgoedfonds	toebehorende	Vastgoed	niet	ter	

beschikking	wordt	gesteld	aan	een	met	één	van	de	

Participanten	verbonden	persoon5	die	het	Vastgoed	

aanwendt	voor	het	behalen	van	belastbare	winst	uit	

onderneming	of	om	belastbaar	resultaat	uit	overige	

werkzaamheden	te	realiseren.	Tevens	wordt	ervan	

uitgegaan	dat	het	Vastgoed	niet	direct	dan	wel	indirect	

ter	beschikking	wordt	gesteld	aan	een	B.V.	of	N.V.	

waarin	één	van	de	Participanten	of	een	met	één	van	de	

Participanten	verbonden	persoon6	een	aanmerkelijk	

belang	heeft.	

Inkomsten uit sparen en beleggen 
Inkomsten	van	natuurlijke	personen	die	participeren	in	

het	Vastgoedfonds	voor	wie	de	Participatie	niet	behoort	

tot	het	vermogen	van	een	onderneming,	zullen	in	de	

heffing	van	inkomstenbelasting	worden	betrokken	als	

‘inkomen	uit	sparen	en	beleggen’	(box	3).	Het	belast-

baar	bedrag	uit	‘inkomen	uit	sparen	en	beleggen’	zal	

bepaald	worden	op	basis	van	een	forfaitaire	rende-

mentsheffing.	Voor	de	berekening	van	het	inkomen	

wordt	een	fictief	rendement	van	4%	aangehouden	over	

de	waarde	in	het	economische	verkeer	van	de	bezittingen	

minus	de	schulden	op	1	januari	van	enig	aangiftejaar.	

Dit	inkomen	wordt	belast	tegen	30%	inkomstenbelas-

ting.	Over	het	totale	vermogen	dat	in	box	3	valt,	wordt	

derhalve	effectief	1,2%	inkomstenbelasting	geheven.

De	forfaitaire	rendementsheffing	houdt	geen	verband	

met	het	daadwerkelijk	gerealiseerde	direct	rendement	

uit	exploitatie	en	indirect	rendement	uit	verkoop	of	de	

daadwerkelijk	gemaakte	(rente)kosten.	In	alle	gevallen	

wordt	een	rendement	van	4%	in	de	heffing	betrokken,	

ook	als	kan	worden	aangetoond	dat	het	werkelijke	

rendement	lager	is.	Daar	staat	tegenover	dat	het	rende-

ment,	voor	zover	dat	hoger	is	dan	4%,	niet	wordt	

belast.	Rente	op	schulden	die	zijn	aangegaan	ter	finan-

ciering	van	de	Participatie	is	voor	deze	Participanten	

niet	aftrekbaar.	Wel	komt	de	schuld	in	mindering	op	

het	box	3	vermogen.

De	bezittingen	en	schulden	van	het	Vastgoedfonds	

worden	naar	rato	van	het	aantal	Participaties	toegere-

kend	aan	de	Participanten	en	maken	aldus	deel	uit	van	

het	totale	vermogen.	Van	de	aldus	berekende	grondslag	

wordt	in	2011	€	20.785	per	belastingplichtige	vrijgesteld	

(fiscale	partners	€	41.570).	Deze	vrijstelling	wordt	in	

2011	verhoogd	met	€	2.779	per	minderjarig	kind.	Fiscale	

partners	kunnen	de	vrijstellingen	die	gelden	in	box	3	

aan	elkaar	overdragen.

Afgezonderd particulier vermogen (APV)
Indien	een	Participant	zijn	Participatie	inbrengt	in	een	

APV	dan	blijft	deze	Participatie	belast	bij	de	Participant.	

In	geval	van	overlijden	van	een	Participant	wordt	zijn	

Participatie	toegerekend	aan	de	erfgenamen.	Er	bestaan	

enkele	uitzonderingen	op	deze	regeling.	De	belangrijk-

ste	is	het	geval	dat	het	APV	zelfstandig	in	de	belasting-

heffing	wordt	betrokken	naar	een	reëel	belastingtarief	

van	ten	minste	10%.	In	die	situatie	wordt	op	verzoek	

het	vermogen	niet	toegerekend	aan	de	Participant.

6.4 Schenk- en erfbelasting 
In	het	geval	van	overlijden	van	een	in	Nederland	

wonende	Participant	/	natuurlijk	persoon,	dan	wel	

schenking	door	een	in	Nederland	wonende	Participant	/	

natuurlijk	persoon,	wordt	de	waarde	van	de	

Participatie(s)	in	de	heffing	van	erf-	en	schenkbelasting	

betrokken.	In	deze	gevallen	wordt	geheven	over	de	

waarde	in	het	economische	verkeer	van	de	Participatie.	

De	hoogte	van	het	tarief	(10%-40%)	alsmede	een	even-

tuele	toepassing	van	een	vrijstelling,	is	daarbij	mede	

afhankelijk	van	de	mate	van	verwantschap.

5	verbonden	persoon	als	bedoeld	in	artikel	3.91,	tweede	lid,	onderdeel	b	Wet	inkomstenbelasting	2001
6	verbonden	persoon	als	bedoeld	in	artikel	3.92,	tweede	lid,	onderdeel	b	Wet	inkomstenbelasting	2001
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6.5 Fiscale behandeling van participerende 
rechtspersonen
In	het	hierna	volgende	wordt	er	van	uitgegaan	dat	de	

rechtspersoon	aan	de	heffing	van	vennootschapsbelas-

ting	is	onderworpen.	Dit	zal	in	nagenoeg	alle	gevallen	

gelden	voor	de	naamloze	en	besloten	vennootschap.	

Het	is	echter	denkbaar,	dat	rechtspersonen	die	niet	aan	

de	heffing	van	vennootschapsbelasting	zijn	onderwor-

pen	een	Participatie	zullen	verwerven.	Hierbij	kan	

worden	gedacht	aan	bijvoorbeeld	kerkgenootschappen,	

stichtingen	die	geen	onderneming	drijven	of	andere	

van	heffing	vrijgestelde	lichamen,	zoals	fiscale	beleg-

gingsinstellingen	in	de	zin	van	artikel	28	van	de	Wet	

Vennootschapsbelasting	1969.	Voor	hen	zal	gelden,	dat	

de	inkomsten	in	principe	niet	zullen	leiden	tot	belas-

tingheffing.

In	Nederland	gevestigde	-	aan	de	vennootschapsbelas-

ting	onderworpen	-	rechtspersonen	die	een	Participatie	

verkrijgen,	zijn	naar	huidig	recht	in	2011	onderworpen	

aan	vennootschapsbelasting	naar	een	tarief	van	20%	

over	de	eerste	€	200.000	belastbare	winst	en	25%	over	

het	meerdere	boven	de	€	200.000.	Het	aandeel	van	de	

Participant	in	een	positief	resultaat	van	het	Vastgoed-

fonds,	waaronder	begrepen	eventuele	vermogenswin-

sten	bij	vervreemding	van	het	Vastgoed,	wordt	begre-

pen	in	zijn	belastbare	winst	en	derhalve	volgens	de	

huidige	wetgeving	tegen	maximaal	25%	vennoot-

schapsbelasting	belast,	tenzij	een	herinvesteringsreser-

ve	kan	worden	gevormd.	Een	eventueel	negatief	resul-

taat	uit	een	Participatie	in	enig	jaar,	waaronder	

begrepen	een	verlies	bij	vervreemding	van	het	

Vastgoed	alsmede	een	verlies	door	afwaardering	van	

het	Vastgoed	bij	waardevermindering,	is	aftrekbaar	tot	

ten	hoogste	het	bedrag	van	de	investering.	Eventuele	

verliezen	van	de	rechtspersoon	kunnen	op	basis	van	de	

huidige	wetgeving	in	beginsel	worden	verrekend	met	

winsten	over	het	voorafgaande	jaar	en	over	negen	

toekomstige	jaren.	In	2011	is	de	mogelijkheid	van	

verliesverrekening	in	de	vennootschapsbelasting	tijde-

lijk	verruimd.	Dit	houdt	in	dat	de	bestaande	mogelijk-

heid	tot	terugwenteling	van	verliezen	van	een	jaar	op	

verzoek	wordt	verlengd	tot	drie	jaar.	In	ruil	hiervoor	

wordt	dan	de	huidige	voorwaartse	verliesverrekening	

van	negen	jaar	ingekort	tot	zes	jaar.	Rente	op	schulden	

die	zijn	aangegaan	ter	financiering	van	de	Participatie	

is	in	principe	aftrekbaar.	Het	belastbaar	resultaat	uit	

de	Participatie	moet	door	de	vennootschap	worden	

bepaald	met	inachtneming	van	goedkoopmansgebruik.

Fiscale afschrijving
Met	betrekking	tot	een	participerende	rechtspersoon	

(B.V.	of	N.V.)	die	onderworpen	is	aan	Nederlandse	

vennootschapsbelasting	bestaat	de	mogelijkheid	om	af	

te	schrijven	over	de	fiscale	kostprijs	van	het	Vastgoed.	

De	fiscale	kostprijs	is	de	verkrijgingsprijs	van	het	

Vastgoed	en	de	direct	met	de	verkrijging	daarvan	

samenhangende	kosten,	zoals	overdrachtsbelasting,	

notariskosten,	acquisitiekosten.	Na	afboeking	van	een	

herinvesteringsreserve	geldt	een	lagere	fiscale	kostprijs	

en	afschrijvingsbasis.	Op	beleggingsvastgoed	kan	niet	

verder	worden	afgeschreven	dan	tot	op	100%	van	de	

zogenoemde	bodemwaarde,	zijnde	de	WOZ-waarde	

van	een	gebouw.	Over	de	grondwaarde	kan	in	het	

geheel	niet	worden	afgeschreven.

Herinvesteringsreserve
Een	Participant	kan	boekwinsten,	behaald	bij	

vervreemding	van	bedrijfsmiddelen,	onder	voorwaar-

den	reserveren	op	zijn	fiscale	balans.	Aldus	kan	belas-

tingheffing	worden	uitgesteld,	waarmee	een	liquidi-

teits-	en	dus	rentevoordeel	wordt	behaald.	Onder	

bedrijfsmiddelen	wordt	verstaan	’goederen	die	voor	

het	drijven	van	een	onderneming	worden	gebruikt’.	

Vermogensrechten	die	ter	belegging	worden	gehouden,	

zoals	effecten	en	voorraden,	worden	niet	aangemerkt	als	

bedrijfsmiddelen	en	vallen	derhalve	buiten	de	regeling.	

De	Hoge	Raad	besliste	op	30	september	2005	voor	een	

vastgoedbeleggingsvennootschap	die	voor	de	vennoot-

schapsbelasting	een	herinvesteringsreserve	had	gevormd	

voor	de	boekwinst	uit	verkoop	van	het	voorheen	door	

haar	in	volle	eigendom	gehouden	en	verhuurde	

bedrijfspand	met	ondergrond,	dat	zij	deze	herinveste-

ringsreserve	mocht	afboeken	op	een	investering	in	een	

vastgoed-CV.	Gezien	het	specifieke	karakter	van	deze	

casus	leek	terughoudendheid	bij	toepassing	van	deze	

uitspraak	naar	algemene	situaties	vooralsnog	geboden.	

Echter,	in	recentere	rechtspraak	van	10	maart	2006	

besliste	de	Hoge	Raad	dat	met	betrekking	tot	het	begrip	

‘vervanging’	een	ruim	standpunt	dient	te	worden	inge-

nomen.	De	hiervoor	genoemde	rechtspraak	onder-

steunt	de	stelling	dat	een	vastgoedbeleggingsvennoot-

schap	een	herinvesteringsreserve	kan	aanwenden	

wanneer	zij	participeert	in	een	vastgoed-CV.	

Bovendien	kan	zij	een	herinvesteringsreserve	vormen	

voor	haar	aandeel	in	de	eventuele	toekomstige	
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verkoopwinst	bij	verkoop	van	de	onroerende	zaken	van	

de	CV.	De	belastingdienst	kan	vooraf	geen	algemene	

bevestiging	geven	inzake	de	toepasbaarheid	van	de	

herinvesteringsreserve,	derhalve	wordt	Participanten	

geadviseerd	in	voorkomende	gevallen	overleg	te	plegen	

met	hun	fiscaal	adviseur.	Om	een	herinvesteringsreser-

ve	te	kunnen	vormen	en	aan	te	wenden,	moet	er	aan	

bepaalde	voorwaarden	voldaan	worden.	Dit	is	uitdruk-

kelijk	de	verantwoordelijkheid	van	iedere	Participant.	

Onderstaand	worden	deze	voorwaarden	beknopt	

beschreven.	

Herinvesteringsvoornemen
Een	ondernemer	mag	slechts	een	winst,	gerealiseerd	

met	de	verkoop	van	een	bedrijfsmiddel,	reserveren	als	

hij	van	plan	is	om	(tijdig)	te	vervangen.	Het	is	niet	

noodzakelijk	dat	dit	voornemen	op	het	moment	van	

vervreemding	aanwezig	is,	maar	wel	op	de	einddatum	

van	het	boekjaar	waarin	vervreemd	is	en	daarna	tot	het	

moment	dat	de	reserve	daadwerkelijk	wordt	aange-

wend.	Dit	vervangingsvoornemen	dient	aantoonbaar	

te	zijn.	Komt	het	voornemen	om	te	vervangen	in	een	

later	jaar	te	vervallen,	dan	dient	in	dat	jaar	de	reserve	

aan	de	fiscale	winst	te	worden	toegevoegd.

Boekwaarde-eis
De	afboeking	van	een	herinvesteringreserve	mag	er	

niet	toe	leiden	dat	de	fiscale	boekwaarde	van	het	

bedrijfsmiddel	waarin	is	geherinvesteerd	of	de	geza-

menlijke	boekwaarde	van	meerdere	bedrijfsmiddelen	

waarin	is	geherinvesteerd	lager	wordt	dan	de	fiscale	

boekwaarde	van	het	vervreemde	bedrijfsmiddel	ter	

zake	waarvan	de	reserve	is	gevormd.

Vervangingseis
Vastgoed	is	een	duurzaam	bedrijfsmiddel,	hetgeen	

betekent	dat	er	voor	fiscale	doeleinden	een	afschrij-

vingsperiode	van	langer	dan	tien	jaar	geldt	of	dat	er	in	

het	geheel	niet	wordt	afgeschreven	(bijvoorbeeld	op	

grond).	Bij	de	aanschaf	van	een	vervangend	duurzaam	

bedrijfsmiddel	mag	slechts	een	reserve	worden	afge-

boekt	die	is	gevormd	bij	de	vervreemding	van	een	

bedrijfsmiddel	met	eenzelfde	economische	functie.	In	

casu	kan	een	bestaande	herinvesteringsreserve	bij	deel-

name	in	het	Vastgoedfonds	alleen	worden	benut	en	

worden	afgeboekt	op	het	aandeel	in	de	kostprijs	van	

het	Vastgoed	van	het	Vastgoedfonds,	indien	de	

Participant	die	herinvesteringsreserve	heeft	gevormd	

uit	de	verkoopwinst	van	ander	beleggingsvastgoed.	

Om	te	bepalen	of	het	vervangend	vastgoed	‘eenzelfde	

economische	functie’	heeft	als	het	te	vervangen	vast-

goed,	is	in	beginsel	het	geheel	van	feitelijke	omstandig-

heden	bepalend.	Zoals	gezegd	heeft	de	Hoge	Raad	in	

haar	uitspraak	van	10	maart	2006	beslist	dat	het	begrip	

vervanging	ruim	dient	te	worden	uitgelegd.	Dit	is	

bevestigd	in	latere	rechtspraak.

Termijn
De	herinvestering	moet	plaatsvinden	in	het	boekjaar	

waarin	de	boekwinst	op	het	oorspronkelijke	bedrijfs-

middel	werd	gerealiseerd,	of	in	een	van	de	drie	daarop	

volgende	boekjaren.	Slechts	in	uitzonderingsgevallen	

kan	deze	termijn	worden	verlengd.	

Aangezien	het	Vastgoedfonds	de	investering	deels	zal	

financieren	met	vreemd	vermogen	staat	tegenover	de	

nominale	waarde	van	€	25.000	van	één	Participatie	een	

grotere	waarde	aan	Vastgoed.	Om	te	kunnen	berekenen	

tot	welk	bedrag	de	herinvesteringreserve	door	het	

verkrijgen	van	Participaties	kan	worden	aangewend	

dient	de	Participant	zijn	aandeel	in	de	waarde	van	het	

Vastgoed,	vermeerderd	met	zijn	aandeel	in	de	aanwijs-

bare	vastgoed	gerelateerd	bijkomende	kosten,	te	bere-

kenen.

Potentiële	Participanten	in	het	Vastgoedfonds	wordt	

geadviseerd	contact	op	te	nemen	met	hun	fiscaal	advi-

seur	om	te	toetsen	of	zij	voldoen	aan	alle	voorwaarden	

voor	toepassing	van	de	herinvesteringreserve	en	om	

het	optimale	aantal	Participaties	te	bepalen.

6.6 Invulinstructie
De	Beherend	vennoot	verstrekt	jaarlijks	aan	de	

Participanten	een	invulinstructie	voor	de	aangifte	

inkomstenbelasting	en	vennootschapsbelasting.

6.7 Overdrachtsbelasting 
Bij	de	verkrijging	van	onroerende	zaken	is	in	beginsel	

overdrachtsbelasting	verschuldigd.	Op	grond	van	een	

besluit	van	het	Ministerie	van	Financiën	van	14	

september	2010	(waarvan	de	voorganger	de	zogenaam-

de	projectontwikkelaarsresolutie	werd	genoemd)	kan	

een	verzoek	worden	gedaan	om	kwijtschelding	van	de	

overdrachtsbelasting	die	is	verschuldigd	bij	de	verkrij-

ging	van	het	Vastgoed	voor	rekening	en	risico	van	het	

Vastgoedfonds.	Namens	de	verkrijgers	van	het	
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Vastgoed	zal	een	dergelijk	verzoek	worden	ingediend.

Ter	zake	van	de	latere	verkrijging	van	een	Participatie	

door	een	nieuw	toetredende	Participant	van	het	

Vastgoedfonds,	dan	wel	de	uitbreiding	van	een	

Participatie	door	een	zittende	Participant,	is	in	beginsel	

overdrachtsbelasting	verschuldigd	naar	een	tarief	van	

6%.	In	dat	geval	is	overdrachtsbelasting	door	de	betref-

fende	Participant	verschuldigd	over	het	pro	rata	gedeel-

te	van	de	waarde	in	het	economisch	verkeer	van	de	

onderliggende	onroerende	zaken	die	aan	de	Participatie	

kan	worden	toegerekend.	Dit	is	anders	indien	een	

beroep	kan	worden	gedaan	op	een	vrijstelling	van	

overdrachtsbelasting	of	op	vermindering	van	het	

bedrag	waarover	overdrachtsbelasting	is	verschuldigd.	

De	Hoge	Raad	heeft	in	zijn	arrest	van	15	oktober	2004	

(nr.	38.879)	bepaald	dat	ter	zake	van	de	verkrijging	van	

aandelen	in	een	lichaam	zonder	rechtspersoonlijkheid,	

maar	met	een	in	aandelen	verdeeld	kapitaal	als	bedoeld	

in	artikel	4	Wet	op	belastingen	van	rechtsverkeer,	niet	

altijd	overdrachtsbelasting	is	verschuldigd.	Indien	het	

Vastgoedfonds	een	lichaam	met	een	in	aandelen	

verdeeld	kapitaal	is	als	bedoeld	in	artikel	4	Wet	op	

belastingen	van	rechtsverkeer	zal	bij	de	verkrijging	van	

een	Participatie	door	een	nieuw	toetredende	Participant	

of	uitbreiding	van	een	Participatie	door	een	zittende	

Participant	niet	altijd	overdrachtsbelasting	zijn	

verschuldigd.	Bij	de	verkrijging	van	een	Participatie	

wordt	dan,	kort	samengevat,	alleen	overdrachtsbelas-

ting	geheven	wanneer	de	verkrijger	met	inbegrip	van	

de	reeds	aan	hem	toebehorende	Participaties	en	inge-

volge	dezelfde	of	een	samenhangende	overeenkomst	

nog	te	verkrijgen	Participaties:

a.		als	natuurlijk	persoon,	al	dan	niet	tezamen	met	zijn	

echtgenoot,	zijn	bloed-	en	aanverwanten	in	de	rechte	

linie	en	in	de	tweede	graad	van	de	zijlinie	of	een	

verbonden	lichaam,	voor	ten	minste	een	derde	

gedeelte,	en,	al	dan	niet	tezamen	met	zijn	echtge-

noot,	voor	meer	dan	zeven	procent	belang	in	het	

Vastgoedfonds	heeft.

b.		als	rechtspersoon,	al	dan	niet	tezamen	met	een	

verbonden	lichaam	of	een	verbonden	natuurlijk	

persoon,	voor	ten	minste	een	derde	gedeelte	belang	

in	het	Vastgoedfonds	heeft.

De	Wet	op	belastingen	van	rechtsverkeer	kent	een	

nadere	uitwerking	van	de	regels	die	hierboven	zijn	

samengevat.	Zo	worden	bijvoorbeeld	verkrijgingen	

binnen	een	tijdsverloop	van	twee	jaren	door	dezelfde	

verkrijger	beschouwd	als	te	hebben	plaatsgehad	inge-

volge	dezelfde	of	een	samenhangende	overeenkomst.	

Deze	nadere	regels	worden	hier	niet	volledig	behan-

deld,	zodat	in	meer	situaties	overdrachtsbelasting	kan	

zijn	verschuldigd.	

Vanaf	het	moment	dat	Titel	7.13	van	het	Burgerlijk	

Wetboek	in	werking	treedt,	zal	het	–	onder	voorwaar-

den	die	hier	niet	volledig	worden	besproken	–	alleen	

nog	mogelijk	zijn	om	Participaties	te	verkrijgen	zonder	

heffing	van	overdrachtsbelasting	indien	het	

Vastgoedfonds	rechtspersoonlijkheid	heeft.	Onder	de	

huidige	wetgeving	heeft	het	Vastgoedfonds	geen	

rechtspersoonlijkheid.	In	verband	hiermee	verleent	u	

door	uw	inschrijving	vooraf	reeds	toestemming	om	

alsdan	de	CV-overeenkomst	op	dit	punt	te	wijzigen	

zodat	het	Vastgoedfonds	rechtspersoonlijkheid	

verkrijgt.

Van	geval	tot	geval	dienen	de	consequenties	met	

betrekking	tot	de	overdrachtsbelasting	te	worden	

beoordeeld.	Participanten	wordt	dan	ook	geadviseerd	

om	voorafgaande	aan	een	eventuele	overdracht	contact	

op	te	nemen	met	hun	eigen	belastingadviseur	om	de	

fiscale	gevolgen	in	hun	situatie	te	laten	beoordelen.	

6.8 Omzetbelasting
De	Belastingdienst	zal	worden	gevraagd	te	bevestigen	

dat	de	Bewaarder	van	het	Vastgoedfonds	een	onderne-

mer	is	in	de	zin	van	de	Wet	op	de	omzetbelasting	1968.	

Het	Vastgoedfonds	zal	het	Vastgoed	belast	met	BTW	

verhuren,	zolang	aan	de	wettelijke	voorwaarden	voor	

belaste	verhuur	kan	worden	voldaan.	Als	gevolg	van	de	

belaste	verhuur	kan	het	Vastgoedfonds	de	betaalde	

BTW	die	toerekenbaar	is	aan	de	belaste	verhuur	in	

aftrek	brengen	als	voorbelasting,	mits	aan	alle	overige	

voorwaarden	voor	aftrek	is	voldaan.

6.9 Fiscaal advies 
Wij	adviseren	u	om	uw	fiscaal	adviseur,	die	op	de	

hoogte	is	van	uw	eigen	fiscale	positie,	te	raadplegen.

Den	Haag,	22	augustus	2011

BDO	Accountants	&	Belastingadviseurs	B.V.
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7 juridische aspecten
7.1 Structuur 
Neddex	Vastgoedfonds	XIV	CV	zal	juridisch	worden	

gestructureerd	als	een	besloten	commanditaire	

vennootschap	naar	Nederlands	recht.	Naar	huidig	recht	

heeft	een	commanditaire	vennootschap	geen	rechts-

persoonlijkheid.	Volgens	het	wetsvoorstel	personen-

vennootschappen	(titel	7.13	BW)	zal	een	commanditaire	

vennootschap	na	inwerkingtreding	van	het	wets	voorstel	

voor	rechtspersoonlijkheid	kunnen	opteren.	Het	voor-

stel	is	in	december	2009	aangenomen	door	de	Tweede	

Kamer	en	het	ligt	ten	tijde	van	het	samenstellen	van	dit	

Prospectus	bij	de	Eerste	Kamer.	Het	is	nog	onbekend	

wanneer	het	voorstel	in	werking	zal	treden.	In	verband	

met	de	overdraagbaarheid	van	de	Participaties	zal	het	

Vastgoedfonds	na	invoering	van	dat	wetsvoorstel	zich	

omvormen	tot	een	CV	met	rechts	persoonlijkheid.	

Participanten	verlenen	het	Vastgoedfonds	door	middel	

van	het	inschrijvingsformulier	een	onherroepelijke	

volmacht	voor	die	omvorming.	

	

Het	Vastgoedfonds	wordt	gevestigd	te	Rotterdam.	Het	

Vastgoedfonds	zal	worden	opgericht	conform	de	tekst	

van	Bijlage	1.	De	Beherend	vennoot,	de	Bewaarder	en	

de	Beheerder	zijn	al	opgericht.	Als	Bijlagen	2	en	3	is	de	

tekst	van	de	statuten	van	de	Bewaarder	en	de	

Overeenkomst	van	beheer	en	bewaring	opgenomen.	

Participanten	worden	Commanditaire	vennoten	in	het	

Vastgoedfonds.	Een	Participant	is	naar	derden	toe	niet	

aansprakelijk	voor	verbintenissen	van	het	Vastgoedfonds	

en	draagt	niet	verder	bij	in	een	eventueel	verlies	dan	tot	

het	bedrag	van	het	gestorte	commanditair	kapitaal,	

mits	de	Participant	niet	namens	het	Vastgoedfonds	

naar	buiten	optreedt.	Na	invoering	van	het	wetsvoor-

stel	personenvennootschappen	(titel	7.13	BW)	zal	een	

Participant	daarnaast	intern	geen	beslissende	invloed	

mogen	uitoefenen	op	het	optreden	van	de	Beherend	

vennoot	namens	het	Vastgoedfonds.	De	Beherend	

vennoot	is	naast	het	Vastgoedfonds	aansprakelijk	voor	

de	verbintenissen	van	het	Vastgoedfonds.	

Het	Vastgoedfonds	is	een	closed-end	beleggingsinstel-

ling.	Dit	betekent	dat	het	Vastgoedfonds	geen	

Participaties	zal	inkopen	van	Participanten.	

In	onderstaand	schema	worden	de	onderlinge	vennoot-

schappelijke	verhoudingen	weergegeven	nadat	het	

juridisch	eigendom	van	het	Vastgoed	is	geleverd	aan	

de	Bewaarder	en	de	economische	gerechtigheid	is	inge-

bracht	en	alle	Participaties	zijn	geplaatst	bij	

Participanten.

Commanditaire Vennoten	Natuurlijke	personen	en	
rechtspersonen	kunnen	deelnemen	in	het	

Vastgoedfonds	door	toetreding	en	verwerving	van	

Participaties.	Personenvennootschappen,	zoals	een	

commanditaire	vennootschap,	maatschap	of	vennoot-

schap	onder	firma	zijn,	op	grond	van	de	huidige	fiscale	

wet-	en	regelgeving,	uitgesloten	van	deelname.	Door	

overdracht	van	een	Participatie	krijgt	een	Participant	

voor	het	gedeelte	waarvoor	wordt	deelgenomen	de	

rechten	en	verplichtingen	die	voortvloeien	uit	de	

CV-overeenkomst.	Het	besloten	karakter	van	het	

Vastgoedfonds	brengt	met	zich	mee	dat	voor	toetre-

ding	of	vervanging	van	Participanten	c.q.	overdracht	

van	Participaties	schriftelijke	toestemming	van	alle	

Vennoten	is	vereist.	

	

Beherend vennoot	Als	Beherend	vennoot	zal	Neddex	
Beherend	Vennoot	XIV	B.V.	optreden.	De	Beherend	

vennoot	is	statutair	gevestigd	te	Rotterdam.	De	statu-

ten	van	de	Beherend	vennoot	liggen	ten	kantore	van	de	

Beheerder	ter	inzage.	De	in	dit	Prospectus	beschreven	

activiteiten	passen	binnen	de	statutaire	doelomschrij-

ving	van	de	Beherend	vennoot.	De	Beherend	vennoot	

zal,	anders	dan	ten	behoeve	van	het	Vastgoedfonds,	

geen	andere	activiteiten	uitoefenen	en	brengt	zodanige	

arbeid	en	kennis	in	het	Vastgoedfonds	in	als	nodig	voor	

zijn	werkzaamheden	als	beherend	vennoot.	De	

Beherend	vennoot	zal	geen	Participatie(s)	houden	en	

brengt	ook	anderszins	geen	kapitaal	in.	De	Beherend	

vennoot	heeft	één	stem	bij	de	vergadering	van	

Vennoten.	De	bestuurder	van	de	Beherend	vennoot	is	

Neddex	Real	Estate	Management	B.V..	Marcel	Tilro	
MRE,	drs.	F.	Eduard	Koek	en	mr.	Raymond	G.M.	

Hoogwegt	MRE	zijn	bestuurders	van	deze	vennootschap.

Neddex Asset
Management N.V.

Neddex Vastgoedfonds
XIV CV

Neddex Beherend
Vennoot XIV B.V. Stichting

Bewaarder
Neddex XIV

bewaringbeheer

Vastgoed
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Beheerder	Als	beheerder	zal	Neddex	Asset	
Management	N.V.	optreden.	De	statuten	van	de	

Beheerder	liggen	ten	kantore	van	de	Beheerder	ter	

inzage.	De	onderlinge	verhoudingen	tussen	de	

Beheerder,	Bewaarder	en	het	Vastgoedfonds	zullen	

worden	geregeld	in	de	Overeenkomst	van	beheer	en	

bewaring,	waarvan	het	concept	is	opgenomen	als	

Bijlage	3.	Op	grond	van	die	overeenkomst	is	de	

Beheerder	belast	met	het	beheer	van	het	Vastgoedfonds	

en	zijn	vermogensbestanddelen	en	bevoegd	om	het	

Vastgoedfonds	te	vertegenwoordigen.	Beheerder	

draagt	uit	hoofde	van	die	verantwoordelijkheid	en	met	

inachtneming	van	de	bepalingen	en	strekking	van	de	

CV-overeenkomst	voor	rekening	en	risico	van	het	

Vastgoedfonds	zorg	voor	onder	meer	de	volgende	taken	

en	al	hetgeen	daarmee	samenhangt:	

a.		het	(doen)	aankopen	en	verkopen	van	Vastgoed;	

b.		het	(doen)	afsluiten	van	Bankleningen	en	Rente-

derivaten	ten	behoeve	van	de	(her)financiering	van	

het	Vastgoed	en	in	verband	daarmee	meewerken	aan	

het	vestigen	van	zekerheden	op	het	Vastgoed;	

c.		het	(doen)	verzorgen	van	het	administratief,	financi-

eel,	commercieel	en	technisch	beheer	van	het	

Vastgoed,	waaronder	onder	andere	begrepen	het	

verrichten	van	betalingen,	sluiten,	wijzigen	en	

opzeggen	van	huurovereenkomsten,	het	administre-

ren	en	invorderen	van	huurpenningen,	verzorgen	

van	het	onderhoud,	het	opdracht	geven	tot	taxaties	

en	het	sluiten	van	verzekeringen;	

d.		het	(doen)	opstellen	van	de	balans,	winst-	en	verlies-

rekening	en	het	opdracht	geven	aan	de	accountant	tot	

het	controleren	van	de	jaarrekeningen;

e.		het	samen	met	Bewaarder	uitgeven	van	participatie-

bewijzen	aan	Participanten;

f.	 	het	(doen)	verzorgen	van	de	administratieve	en	

secretariaatswerkzaamheden;

g.		het	(doen)	opstellen	van	een	jaarlijkse	begroting;

h.		het	doen	van	alle	betalingen,	waaronder	die	aan	de	

Vennoten,	met	inachtneming	van	de	door	de	

Bewaarder	te	verlenen	goedkeuring	voor	betalingen	

van	meer	dan	€	25.000	per	rechtshandeling;

i.	 	het	bijeenroepen	en	bijwonen	van	de	vergadering	

van	Vennoten,	het	informeren	van	de	Vennoten	over	

zijn	werkzaamheden	ten	behoeve	van	het	

Vastgoedfonds	en	het	verzorgen	van	de	notulen;

j.	 	het	(doen)	verstrekken	van	informatie	over	de	gang	

van	zaken	bij	het	Vastgoedfonds,	van	noodzakelijke	

gegevens	aan	de	accountant	van	het	Vastgoedfonds	

en	van	inlichtingen	omtrent	het	Vastgoedfonds	aan	

derden.	Hieronder	worden	begrepen	inlichtingen	die	

op	grond	van	enige	wettelijke	verplichting	aan	

(toezichthoudende)	instanties	of	aan	banken	en	

andere	dienstverleners	dienen	te	worden	verstrekt;

k.		het	opstellen	van	verkoopvoorstellen	als	bedoeld	in	

de	CV-overeenkomst;

l.	 	het	optreden	als	vereffenaar	en	de	verdeling	van	het	

liquidatiesaldo.	De	Beheerder	zal,	alvorens	tot	uitke-

ring	over	te	gaan,	rekening	en	verantwoording	afleg-

gen	aan	het	Vastgoedfonds.

De	Beheerder	zal	bij	het	beheer	uit	hoofde	van	de	

Overeenkomst	van	beheer	en	bewaring	uitsluitend	in	

het	belang	van	het	Vastgoedfonds	optreden.	De	

bestuurder	van	de	Beheerder	is	Neddex	Real	Estate	

Management	B.V..	Marcel	Tilro	MRE,	drs.	F.	Eduard	

Koek	en	mr.	Raymond	G.M.	Hoogwegt	MRE	zijn	de	

bestuurders	van	deze	vennootschap.	De	in	dit	

Prospectus	beschreven	activiteiten	passen	binnen	de	

statutaire	doelomschrijving	van	de	Beheerder.

Beheerder	heeft	de	mogelijkheid	het	technisch	en	

administratief	beheer	uit	te	besteden	aan	derden.	In	dat	

geval	houdt	de	Beheerder	toezicht	op	deze	werkzaam-

heden.

De	Beheerder	heeft	een	procedure	waarbij	de	opzet	en	

werking	van	de	administratieve	organisatie	en	interne	

controlemaatregelen	(AO/IC)	(waaronder	de	controle	

ten	aanzien	van	cliëntenacceptatie	en	registratie	van	

overeenkomsten)	wordt	beoordeeld,	zodat	deze	mini-

maal	functioneert	in	overeenstemming	met	de	wette-

lijke	voorschriften	en	regelgeving.	In	de	AO/IC	is	

onder	meer	vastgelegd	dat	de	bank	slechts	betalingsop-

drachten	boven	de	€	25.000	per	rechtshandeling	

aanvaardt	indien	die	tevens	door	de	Bewaarder	zijn	

geaccordeerd.	

Er	zijn	geen	kruislingse	verbanden	tussen	het	Vastgoed-

fonds	en	andere	vastgoedfondsen	waarbij	Beheerder	

betrokken	is.	In	verband	met	de	in	Hoofdstuk	1	

Risicofactoren	aangeduide	mogelijkheid	van	belangen-

verstrengeling	zal	de	bestuurder	van	de	Beheerder	van	

het	Vastgoedfonds	in	situaties	waarin	het	gevaar	van	

belangverstrengeling	zich	voordoet,	voltallig	moeten	

deelnemen	aan	besluitvorming	en	rechtshandelingen	

(mede	omvattende	vertegenwoordigingshandelingen)	

in	haar	functie	van	bestuurder	van	de	Beheerder.	

Besluiten	dienen	in	voorkomend	geval	unaniem	geno-
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men	te	worden.

De	Beheerder	beschikt	over	een	goede	solvabiliteit	en	

de	continuïteit	van	zijn	activiteiten	is	niet	in	gevaar.	

Het	eigen	vermogen	van	de	Beheerder	komt	ten	minste	

overeen	met	het	ingevolge	artikel	3:53	Wft	vereiste	

minimumbedrag.	Tevens	beschikt	de	Beheerder	over	

een	interne	gedragscode.	

Bewaarder	De	activa	van	het	Vastgoedfonds	zullen	
door	de	Bewaarder,	een	van	de	Beheerder	onafhankelij-

ke	bewaarder,	worden	bewaard.	De	Bewaarder	maakt	

zijn	bedrijf	van	het	bewaren	en	administreren	van	

beleggingen	voor	het	Vastgoedfonds.	

Als	bewaarder	zal	optreden	de	Stichting	Bewaarder	

Neddex	XIV,	statutair	gevestigd	te	Rotterdam,	

kantoorhoudend	Johan	van	Oldenbarneveltlaan	9d	

(2582	NE),	’s-Gravenhage.	De	tekst	van	de	statuten	van	

de	Bewaarder	is	opgenomen	als	Bijlage	2	van	dit	

Prospectus.	De	Bewaarder	zal	ten	behoeve	van	de	

Vennoten	het	juridisch	eigendom	van	het	Vastgoed	

houden	en	doet	dat	ten	titel	van	bewaring.	De	onder-

linge	verhoudingen	tussen	de	Beheerder,	Bewaarder	en	

het	Vastgoedfonds	zijn	geregeld	in	de	Overeenkomst	

van	beheer	en	bewaring,	waarvan	het	concept	is	opge-

nomen	als	Bijlage	3.	De	Bewaarder	zal	uitsluitend	

optreden	in	het	belang	van	de	Vennoten	en	zal	verder	

geen	activiteiten	ontplooien.

De	taken	van	de	Bewaarder	zijn	onder	meer:

a.		het	toezien	op	stortingen	en	terugbetalingen	van	

kapitaal	in	het	Vastgoedfonds;

b.		het	samen	met	Beheerder	uitgeven	van	participatie-

bewijzen	aan	Participanten	en	het	bijhouden	van	het	

register	met	de	NAW-gegevens	en	het	aantal	

Participaties	van	iedere	Participant;

c.		het	ten	behoeve	van	de	Vennoten	ten	titel	van	bewa-

ring	in	eigendom	verkrijgen	van	het	Vastgoed	en	het	

in	economische	eigendom	leveren	van	het	Vastgoed	

aan	het	Vastgoedfonds;

d.		het	op	aangeven	van	de	Beheerder	bezwaren	van	het	

Vastgoed	in	verband	met	de	financiering	van	het	

Vastgoed;

e.		het	vaststellen	dat	de	oprichting	van	het	

Vastgoedfonds	en	de	toetreding	van	Participanten	

conform	Prospectus	heeft	plaatsgehad;

f.	 	het	vaststellen	dat	de	door	de	Beheerder	uitgevoerde	

beleggingstransacties	passen	binnen	de	doelstellin-

gen	van	het	Vastgoedfonds,	zoals	vastgelegd	in	het	

Prospectus;

g.		het	op	aangeven	van	de	Beheerder	vervreemden	van	

het	Vastgoed;

h.		het	op	aangeven	van	de	Beheerder	doen	van	(tussen-

tijdse)	uitkeringen	op	Participaties,	en	het	verdelen	

van	het	liquidatiesaldo,	een	en	ander	met	inachtne-

ming	van	de	bepalingen	van	de	CV-overeenkomst	en	

de	Overeenkomst	van	beheer	en	bewaring;

i.	 	het	ontvangen	van	de	dagafschriften	van	de	

bankrekening(en)	van	het	Vastgoedfonds	alsmede	

het	per	kalenderkwartaal	ontvangen	van	kostenno-

ta’s	of	kopieën	hiervan	en	op	basis	daarvan	periodiek	

vaststellen	dat	de	kosten	rechtmatig	ten	laste	van	het	

Vastgoedfonds	zijn	gekomen;

j.	 	het	vooraf	goedkeuren	van	betalingen	ten	laste	van	

het	Vastgoedfonds	van	meer	dan	vijfentwintigdui-

zend	euro	(€	25.000)	per	rechtshandeling;

k.		voor	zover	van	toepassing	houden	van	toezicht	op	de	

uitvoering	door	de	Beherend	vennoot	en/of	de	

Beheerder	van	besluiten	van	de	vergadering	van	

Vennoten;

l.	 	het	bijwonen	van	vergaderingen	van	Vennoten	en	

het	informeren	van	de	Vennoten	over	haar	bevindin-

gen	ter	zake	het	gestelde	a	tot	en	met	k.

Het	bestuur	van	de	Bewaarder	bestaat	uit	de	heren	

mr.	F.W.M.	Sonsma	en	mr.	P.R.	Köhler.	

De	heer	Sonsma	heeft	ruim	20	jaar	ervaring	op	het	

gebied	van	internationale	beheeractiviteiten	en	was	

onder	meer	werkzaam	bij	Oyens	Trust	B.V.	(Fortis)	en	

PricewaterhouseCoopers	N.V..	Sinds	oktober	2003	is	

hij	werkzaam	als	directeur	bij	het	trustkantoor	Alea	

Management	B.V..	De	heer	Köhler	heeft	ruime	(inter-

nationale)	ervaring	in	trustzaken	en	was	onder	meer	

werkzaam	bij	de	ABN	Bank	(ABN-Amro)	en	de	NMB	

Bank	(ING).	Sinds	1990	is	hij	directeur	van	Artal	

Holland	B.V.,	deeluitmakend	van	een	buitenlandse	

industriële	investeringsgroep.	Hij	is	terzake	van	de	

bestuurdersfunctie	bij	de	Bewaarder	verbonden	aan	de	

trustorganisatie	Alea	Management	B.V..	Deze	vennoot-

schap	beschikt	over	een	vergunning	als	bedoeld	in	arti-

kel	2	van	de	Wet	Toezicht	Trustkantoren.	Beide	

bestuurders	zullen	handelen	overeenkomstig	de	

verplichtingen	die	voortvloeien	uit	de	Wet	Toezicht	

Trustkantoren,	voor	zover	van	toepassing.	

Op	grond	van	de	Overeenkomst	van	beheer	en	bewa-

ring	zal	de	Bewaarder	van	het	Vastgoedfonds	een	

vergoeding	ontvangen	van	€	3.000	per	jaar.	Deze	
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vergoeding	zal	jaarlijks	worden	aangepast	met	het	CPI	

prijsindexcijfer.	Indien	een	derde	bestuurder	wordt	

benoemd,	kan	de	vergoeding	worden	verhoogd	met	

een	redelijk	bedrag.	

7.2 Uitgifte 
Voorafgaand	aan	de	inbreng	door	de	Stichting	

Participatie	van	de	economische	gerechtigdheid	van	de	

Fastfoodstore	Roermond	en	de	notariële	overdracht	

van	het	Vastgoed	Zaandam,	zal	de	Beherend	vennoot	

het	Vastgoedfonds	oprichten	door	uitgifte	van	

Participaties	aan	Stichting	Participatie.

Indien	bij	oprichting	van	het	Vastgoedfonds	niet	alle	

Participaties	kunnen	worden	overgedragen	aan	Partici-

panten,	worden	deze	door	de	Stichting	Participatie	

voor	rekening	en	risico	van	de	nadien	toe	te	treden	

Participanten	gehouden.	Deze	Participaties	kunnen	tot	

6	maanden	na	oprichting	van	het	Vastgoedfonds	zonder	

toestemming	van	de	Participanten	worden	nageplaatst.	

De	Beherend	vennoot	zal	binnen	3	maanden	na	de	

toetreding	van	een	Participant	zorg	dragen	voor	

toezending	van	de	participatiebewijzen.

De	in	de	dit	Prospectus	omschreven	activiteiten	vallen	

binnen	de	doelomschrijving	van	de	Stichting	Partici-

patie.	De	statuten	van	deze	stichting	liggen	ter	inzage	

ten	kantore	van	de	Beheerder.	Stichting	Participatie	en	

haar	bestuur	zijn	Niet-verbonden	partijen.

7.3 Looptijd en verkoop 
Het	Vastgoedfonds	wordt	aangegaan	voor	onbepaalde	

tijd.	Wanneer	zich	een	koper	voor	(delen	van)	het	

Vastgoed	aandient,	kan	de	Beheerder	in	overleg	met	de	

Beherend	vennoot	een	verkoopvoorstel	opstellen	en	ter	

goedkeuring	aan	de	vergadering	van	Vennoten	voor-

leggen.	De	Beherend	vennoot	kan	ook	voorstellen	om	

in	plaats	van	het	Vastgoed	alle	Participaties	van	alle	

Partici	panten	te	verkopen.	Het	verkoopvoorstel	zal	

onder	meer	een	aantal	uitgangspunten	bevatten	voor	

(middellijke)	verkoop	van	(delen	van)	het	Vastgoed.	

In	afwijking	van	de	hoofdregel	dat	een	voorstel	kan	

worden	aanvaard	met	volstrekte	meerderheid	van	de	

geldig	uitgebrachte	stemmen	zal	dit	voorstel	vanaf	2018	

worden	geacht	te	zijn	goedgekeurd,	tenzij	de	Vennoten	

met	meer	dan	vijfenzeventig	procent	(75%)	van	de	

uitgebrachte	stemmen	het	voorstel	afwijzen.	

Nadat	al	het	Vastgoed	is	verkocht,	zullen	de	Partici-

panten	op	voorstel	van	de	Beheerder	en	Bewaarder	

tezamen	besluiten	tot	ontbinding	van	het	Vastgoed-

fonds.	Indien	de	Vennoten	tot	ontbinding	van	het	

Vastgoedfonds	besluiten	en	het	Vastgoed	is	vervreemd,	

zullen	de	zaken	van	het	Vastgoedfonds	zo	spoedig	

mogelijk	door	de	Beheerder,	als	vereffenaar,	worden	

vereffend.	Uit	hetgeen	na	voldoening	van	de	schuld-

eisers	is	overgebleven	van	het	vermogen	van	het	

ontbonden	Vastgoedfonds,	ontvangen,	voor	zover	

mogelijk,	de	Vennoten	de	saldi	van	hun	Kapitaal-

rekeningen.	Een	eventueel	resterend	saldo	zal	aan	de	

Participanten	worden	uitgekeerd	naar	evenredigheid	

met	het	aantal	Participaties	dat	zij	houden.

7.4 Vergadering van Vennoten
De	vergaderingen	worden	gehouden	in	Rotterdam	

danwel	op	de	plaats	die	in	de	oproeping	is	bepaald.	De	

Beheerder	verzorgt	de	schriftelijke	oproeping,	niet	later	

dan	de	vijftiende	dag	voor	die	van	de	vergadering	van	

Vennoten.	Vennoten	die	tezamen	ten	minste	20%	van	

het	aantal	uitgegeven	Participaties	vertegenwoordigen,	

kunnen	de	Beheerder	verzoeken	een	vergadering	van	

Vennoten	bijeen	te	roepen.

De	Beheerder	organiseert	de	jaarvergaderingen	en	

verzorgt	de	toezending	van	de	jaarrekening	met	jaar-

verslag	en	het	halfjaarbericht.	De	jaarvergadering	

wordt	binnen	vier	maanden	na	afloop	van	een	boekjaar	

gehouden.	Toegang	tot	de	vergaderingen	hebben	de	

Vennoten,	de	Beheerder	en	de	Bewaarder.	Een	

Participant	kan	zich	ter	vergadering	door	een	schrifte-

lijk	door	hem	daartoe	gevolmachtigde	Participant,	

andere	gevolmachtigde,	Beheerder	of	Beherend	

vennoot	doen	vertegenwoordigen.	Een	Participant	kan	

ten	hoogste	twee	medeparticipanten	vertegenwoordi-

gen.	Andere	gevolmachtigden	kunnen	ten	hoogste	één	

Participant	vertegenwoordigen.	Elke	Participatie	geeft	

recht	op	het	uitbrengen	van	één	stem.	Daarnaast	is	de	

Beherend	vennoot	bevoegd	tot	het	uitbrengen	van	één	

stem.	Voor	zover	in	de	CV-overeenkomst	niet	anders	is	

bepaald,	worden	alle	besluiten	van	de	vergadering	van	

Vennoten	genomen	met	volstrekte	meerderheid	van	

de	geldig	uitgebrachte	stemmen.

Voor	een	gedetailleerde	beschrijving	van	de	wijze	

waarop	de	Vennoten	worden	opgeroepen	voor	een	

vergadering	en	het	stemrecht	kunnen	uitoefenen,	

wordt	verwezen	naar	de	CV-overeenkomst,	waarvan	

de	tekst	is	opgenomen	als	Bijlage	1.	

7.5 Verslaglegging 
Het	boekjaar	is	het	kalenderjaar.	Het	eerste	boekjaar	
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eindigt	op	31	december	2011.	De	Beherend	vennoot	

dient	voor	het	Vastgoedfonds	een	administratie	te	

voeren	op	zodanige	wijze	dat	te	allen	tijde	de	rechten	

en	verplichtingen	van	het	Vastgoedfonds	kunnen	

worden	gekend.	De	Beheerder	bericht	de	Participanten	

in	ieder	geval	jaarlijks	over	de	resultaten	van	het	

Vastgoedfonds	en	over	de	stand	van	zaken	en	ontwik-

kelingen	bij	het	Vastgoedfonds,	tenzij	de	Beheerder	dit	

niet	in	het	belang	van	het	Vastgoedfonds	acht.	De	

Beheerder	zal	in	overleg	met	de	Beherend	vennoot	jaar-

lijks	een	begroting	opstellen,	waarin	de	geprognosti-

ceerde	inkomsten,	uitgaven	en	investeringen	zijn	

opgenomen.	Binnen	twee	maanden	na	afloop	van	de	

eerste	helft	van	een	volledig	boekjaar	brengt	de	

Beherend	vennoot	verslag	uit	over	het	verloop	van	de	

inkomsten	en	de	uitgaven	ten	opzichte	van	de	begro-

ting.	Deze	stukken	worden	ter	kennisname	toegezon-

den	aan	de	Participanten.	Na	afloop	van	het	boekjaar	

maakt	de	Beherend	vennoot	een	jaarrekening	op,	voor-

zien	van	een	toelichting.	Deze	stukken	worden	vastge-

steld	door	de	vergadering	van	Vennoten	binnen	vier	

maanden	na	afloop	van	een	boekjaar.	De	jaarrekening	

dient	te	zijn	voorzien	van	een	verklaring	omtrent	de	

getrouwheid,	ondertekend	door	een	registeraccoun-

tant.	Vaststelling	van	de	balans	en	de	winst-	en	verlies-

rekening	door	de	vergadering	van	Vennoten	strekt,	

tenzij	de	vergadering	een	voorbehoud	maakt,	de	

Beherend	vennoot	en	de	Beheerder	tot	décharge	voor	

hun	bestuur	en	beheer	over	het	afgelopen	boekjaar.

7.6 Winstuitkeringen 
Vennoten	zijn	winstgerechtigd	vanaf	de	oprichting	van	

het	Vastgoedfonds.	De	Participaties	die	door	naplaat-

sing	worden	overgedragen	zijn	eveneens	winstgerech-

tigd	vanaf	de	oprichting	van	het	Vastgoedfonds.	Deze	

Participanten	zijn	evenwel	aan	de	Stichting	Participatie	

een	vergoeding	verschuldigd	van	7,25%	op	jaarbasis	

over	het	bedrag	waarvoor	wordt	deelgenomen	in	het	

commanditair	kapitaal.	Dit	bedrag	wordt	berekend	

vanaf	de	economische	verwerving	van	het	Vastgoed	

door	het	Vastgoedfonds	tot	aan	de	Stortingsdatum	van	

deze	Participanten.	Deze	vergoeding	zal	worden	verre-

kend	met	de	eerste	en	zo	nodig	volgende	winst-

uitkering(en).	

De	voor	uitkering	vatbare	winst	zal	jaarlijks	zo	veel	

mogelijk	overeenkomstig	de	prognose	in	dit	

Prospectus	worden	uitgekeerd,	tenzij	de	Beherend	

vennoot	in	overleg	met	de	Beheerder	bepaalt	dat	de	

winst	van	het	Vastgoedfonds	geheel	of	gedeeltelijk	

wordt	ingehouden.	Ingeval	winstuitkeringen	niet	

plaatsvinden	als	gevolg	van	een	(mogelijk)	liquiditeits-

tekort,	zal	Beheerder	de	Participanten	daarover	schrif-

telijk	informeren.	De	winst	en	eventuele	uitkeringen	

ten	laste	van	de	kapitaalrekeningen,	worden	uitgekeerd	

aan	de	Participanten	naar	rato	van	het	aantal	door	ieder	

van	hen	gehouden	Participaties.	

De	Beherend	vennoot	ontvangt	jaarlijks	een	vast	

winstaandeel	van	€	5.000	(vijfduizend	euro)	en	

ontvangt	bij	(middellijke)	verkoop	van	(delen	van)	het	

Vastgoed	25%	van	de	overwinst,	zoals	opgenomen	in	

de	Overeenkomst	van	beheer	en	bewaring.	Middellijke	

verkoop	houdt	in	dat	wanneer	wordt	besloten	tot	

verkoop	van	het	Vastgoed	gevolgd	door	beëindiging	

van	het	Vastgoedfonds,	de	Beherend	Vennoot	kan	

voorstellen	dat	in	plaats	van	de	verkoop	van	het	

Vastgoed	zelf	alle	Participanten	al	hun	Participaties	

tegelijk	aan	door	de	Beheerder	in	overleg	met	de	

Beherend	Vennoot	aan	te	wijzen	derden	zullen	verko-

pen	(waarmee	die	derden	het	Vastgoedfonds	zullen	

"overnemen").	De	Beherend	Vennoot	is	in	dat	geval	

eveneens	gerechtigd	tot	de	in	de	Overeenkomst	van	

beheer	en	bewaring	opgenomen	winstdeling	met	25%	

van	de	berekende	overwinst.

De	Beherend	vennoot	kan	op	verzoek	van	de	Beheerder	

besluiten	dat	uit	de	winst	over	het	lopende	boekjaar,	

danwel	ten	laste	van	de	Kapitaalrekeningen,	(halfjaar-

lijks)	een	tussentijdse	uitkering	wordt	gedaan.	

Eventuele	verliezen	komen	ten	laste	van	de	Partici-

panten	naar	rato	van	het	aantal	door	ieder	van	hen	

gehouden	Participaties,	met	dien	verstande	dat	een	

Participant	nooit	verplicht	zal	zijn	enige	geldsom	tot	

dekking	van	geleden	verliezen	te	storten.	Indien	en	

voor	zover	het	aandeel	van	een	Participant	in	het	verlies	

in	een	boekjaar	niet	ten	laste	kan	worden	gebracht	van	

zijn	Kapitaalrekening,	zal	dit	op	het	aan	hem	in	enig	

boekjaar	nadien	toekomende	winstaandeel	in	minde-

ring	worden	gebracht.	Uitkering	van	winst	en	terug-

betaling	van	kapitaal	doet	het	Vastgoedfonds	op	de	aan	

haar	bekendgemaakte	bankrekening	van	een	Participant.	

Indien	die	rekening	wordt	opgeheven	of	indien	een	

betaling	op	die	rekening	terugkomt,	zonder	dat	de	

Participant	op	navraag	namens	het	Vastgoed	fonds	een	

andere	rekening	opgeeft	die	voldoet	aan	de	wettelijke	

vereisten	waar	het	Vastgoedfonds	aan	dient	te	voldoen,	

verjaart	het	recht	op	iedere	betaling	één	jaar	nadat	de	
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laatste	reguliere	betaling	aan	de	Participant	is	gedaan,	

ongeacht	of	die	winst,	kapitaal	of	liquidatie-	c.q.	veref-

feningssaldo	betrof.	De	niet-uitgekeerde	winst	en	niet-

terugbetaalde	kapitaalstortingen	komen	ten	gunste	van	

de	overige	Vennoten.

7.7 Waardering 
Activa	en	passiva	worden	in	euro’s	gewaardeerd	op	

grond	van	in	Nederland	algemeen	aanvaarde	bedrijfs-

economische	waarderingsregels.	De	volgende	waarde-

ringsgrondslagen	zullen	van	toepassing	zijn	op	de	

commerciële	jaarrekening	van	het	Vastgoedfonds:

•	 	de	onroerende	zaken	worden	jaarlijks	intern	gewaar-

deerd	op	basis	van	reële	waarde.	Onder	reële	waarde	

wordt	verstaan:	‘het	bedrag	waarvoor	een	actief	

(waaronder	begrepen	een	onroerende	zaak)	kan	

worden	verhandeld	of	een	verplichting	kan	worden	

afgewikkeld	tussen	ter	zake	goed	geïnformeerde,	tot	

een	transactie	bereid	zijnde,	onafhankelijke	partijen’.	

In	de	jaarvergadering	zal	de	Beheerder	de	Vennoten	

informeren	omtrent	de	waardeontwikkeling	van	het	

Vastgoed.	Indien	gewenst	kan	de	Beheerder	ter	voor-

bereiding	op	de	jaarvergadering	of	als	de	Wet	

Inkomstenbelasting	2001	hiertoe	aanleiding	geeft,	

de	waardering	door	externe	taxateurs	laten	uitvoe-

ren.	De	kosten	hiervan	zullen	voor	rekening	van	het	

Vastgoedfonds	komen;	

•	 	vorderingen	worden	gewaardeerd	tegen	nominale	

waarde	onder	aftrek	van	een	voorziening	voor	onin-

baarheid;

•	 	overige	activa	en	passiva	worden	gewaardeerd	tegen	

nominale	waarde	op	grond	van	algemeen	aanvaarde	

bedrijfseconomische	waarderingsregels;

•	 	de	opbrengsten	en	kosten	worden	toegerekend	aan	

de	periode	waarop	zij	betrekking	hebben;

•	 	daar	waar	nodig	zullen	voorzieningen	worden	

gevormd;

•	 	het	boekjaar	van	het	Vastgoedfonds	is	gelijk	aan	

het	kalenderjaar.	Het	eerste	boekjaar	eindigt	op	

31	december	2011.

7.8 Vervreemding
Vervreemding	van	een	Participatie	kan	uitsluitend	

plaatsvinden	met	schriftelijke	toestemming	van	alle	

Vennoten.	Indien	door	de	Beherend	vennoot	aan	alle	

Vennoten	toestemming	is	gevraagd	en	die	toestemming	

door	geen	van	hen	binnen	vier	weken	na	dagtekening	

van	dat	verzoek	wordt	geweigerd,	worden	Vennoten	

geacht	te	hebben	ingestemd.	Uitzondering	op	deze	

regel	vormt	de	plaatsing	van	Participaties	in	de	eerste	

zes	maanden	na	oprichting	van	het	Vastgoedfonds.	In	

verband	met	een	tijdelijke	deelneming	van	Stichting	

Participatie	als	commanditaire	vennoot	van	het	

Vastgoedfonds	geldt	dat	de	Stichting	Participatie	

bevoegd	en	verplicht	is	op	eerste	verzoek	van	de	

Beherend	vennoot	de	door	haar	bij	het	aangaan	van	het	

Vastgoedfonds	verkregen	Participaties	alsnog	over	te	

dragen	binnen	zes	maanden	na	het	aangaan	van	het	

Vastgoedfonds	zonder	dat	daarvoor	de	toestemming	

van	de	overige	Vennoten	vereist	is.

Verder	kan	een	Participant	zijn	deelname	in	het	

Vastgoedfonds	alleen	met	schriftelijke	toestemming	

van	alle	overige	Vennoten	beëindigen.	Ook	kunnen	de	

overige	Vennoten,	zij	het	onder	bijzondere	omstandig-

heden,	besluiten	de	deelname	van	een	bepaalde	Partici-

pant	te	laten	eindigen.	Voorts	brengt	het	overlijden	van	

een	Participant	diens	uittreden	uit	het	Vastgoedfonds	

met	zich	mee.	

De	beëindiging	van	deelname	in	het	Vastgoedfonds,	

op	welke	wijze	dan	ook,	is	nader	uitgewerkt	in	de	

CV-overeenkomst.	Artikel	15	van	deze	overeenkomst	

behandelt	de	beëindigingsgronden,	de	hoogte	en	vast-

stelling	van	de	te	betalen	vergoeding	alsmede	de	periode	

waarbinnen	deze	moet	worden	voldaan	en	de	voortzet-

ting	van	het	Vastgoedfonds	met	een	erfgenaam	of	lega-

taris	van	een	overleden	Participant.	Voor	de	betreffende	

regelingen	wordt	verwezen	naar	de	CV-overeenkomst.

Beherend	vennoot	heeft	te	allen	tijde	het	recht	een	

overdracht	te	weigeren	of	ongedaan	te	maken	als	daar-

mee	niet	voldaan	wordt	aan	de	regels	op	grond	van	de	

Wft	en/of	als	blijkt	dat	de	persoon	aan	wie	is	overge-

dragen	op	een	officiële	lijst	voorkomt	ter	naleving	van	

de	Sanctiewet	1977	en	de	daarop	gebaseerde	regelge-

ving	en	besluiten.	De	Sanctiewet	1977	heeft	betrekking	

op	het	tegengaan	van	terrorismefinanciering.	Indien	

dit	eerst	blijkt	na	de	overdracht,	zijn	betrokken	partijen	

verplicht	de	overdracht	ongedaan	te	maken.

7.9 Toezicht
De	Beherend	vennoot	en	de	Beheerder	zijn	in	verband	

met	het	aanbieden	van	Participaties	respectievelijk	het	

beheren	van	het	Vastgoedfonds	niet	vergunningplichtig	

op	grond	van	artikel	4	respectievelijk	artikel	15	

Vrijstellingsregeling	Wft	en	staan	als	zodanig	niet	
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onder	toezicht	van	de	AFM.	Het	Prospectus	is	op	grond	

van	artikel	5:3	Wft	vrijgesteld	van	toetsing	en	goedkeu-

ring	door	de	AFM.	De	Beherend	vennoot	kan	besluiten	

deelname	mogelijk	te	maken	door	de	verkrijging	van	

minder	dan	vier	Participaties,	mits	in	dat	geval	bij	

toewijzing	voldaan	wordt	aan	de	vrijstellingseisen	

op	grond	van	de	Wft.	

De	Wet	voorkoming	van	witwassen	en	financiering	

van	terrorisme	(Wwft)	is	gericht	op	onder	meer	het	

bewaken	en	bevorderen	van	de	integere	bedrijfsvoering	

en	het	voorkomen	dat	(o.a.)	beleggingsinstellingen	

bewust	of	onbewust	betrokken	raken	bij	het	witwassen	

van	geld.	De	wet	behelst	een	verplichting	tot	het	

verrichten	van	een	cliëntenonderzoek	en	een	meldings-

plicht	van	transacties	of	voorgenomen	transacties	die	

verband	zouden	kunnen	houden	met	het	witwassen	

van	geld	of	de	financiering	van	terrorisme.	

In	het	kader	van	de	wet-	en	regelgeving	zullen	(o.a.)	

aanbieders	van	beleggingsproducten	mogelijk	aan	een	

toenemend	aantal	eisen	dienen	te	voldoen	met	betrek-

king	tot	de	kennis	van	de	identiteit	en/of	de	eigen-

doms-	en	zeggenschapsstructuur	van	de	Participant.	

Deze	en	andere	verplichtingen	kunnen	ook	gelden	

voor	de	Bewaarder	op	grond	van	de	Wet	toezicht		

trustkantoren	(Wtt).	

Participanten	kunnen	worden	gehouden	nadere	infor-

matie	te	verstrekken	aan	de	Beherend	vennoot,	de	

Beheerder	en/of	de	Bewaarder	uit	hoofde	van	hun	

verplichtingen	op	grond	van	de	Wft,	Wwft	en	Wtt	en	

aanverwante	wet-	en	regelgeving.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter	Op	de	deelname	
in	het	Vastgoedfonds	is	Nederlands	recht	van	toepassing.	

Alle	geschillen	in	verband	met	of	naar	aanleiding	van	

de	deelname	in	het	Vastgoedfonds	dan	wel	van	nadere	

overeenkomsten	die	daarvan	het	gevolg	mochten	zijn,	

zullen	worden	beslecht	overeenkomstig	het	Reglement	

van	het	Nederlands	Arbitrage	Instituut.	Het	scheids-

gerecht	zal	bestaan	uit	drie	arbiters	of	–	indien	alle	

partijen	het	er	over	eens	zijn	dat	één	arbiter	voldoende	

is	–	uit	één	arbiter.	De	plaats	van	arbitrage	zal	gelegen	

zijn	in	Rotterdam.	Het	scheidsgerecht	beslist	naar	de	

regelen	van	het	recht.

STV	Neddex	heeft	zich	als	contribuant	bij	de	Stichting	
Transparantie	Vastgoedfondsen	(STV)	aangesloten.	

De	STV	is	een	onafhankelijke	stichting	en	levert	een	

concrete	bijdrage	aan	de	gewenste	zelfregulering	van	

niet-beursgenoteerde	vastgoedbeleggingsinstellingen.	

De	STV	heeft	als	doel	om	de	transparantie	en	vergelijk-

baarheid	van	prospectussen	te	bevorderen	door	middel	

van	inhoudelijke	toetsing	van	prospectussen	op	basis	

van	door	de	STV	opgestelde	standaarden,	principes,	

normen	en	aanbevelingen	waaraan	een	contribuant	

dient	te	voldoen.	Voor	meer	informatie	wordt	verwezen	

naar	de	website	van	de	STV:	

www.stichtingtransparantievastgoedfondsen.nl.	

De	STV	verlangt	voorts	onder	meer	van	de	aangesloten	

organisaties	dat	deze	een	gedragscode	hanteren	die	

beschrijft	welke	normen	en	waarden	de	aanbieders	van	

de	niet-beursgenoteerde	vastgoedbeleggingsinstellingen	

bij	hun	functioneren	in	acht	nemen.	De	gedragscode	

van	Neddex	is	te	downloaden	via	de	website:	

www.neddex.com.	

Voor	eventuele	klachten	kunnen	Participanten	zich	

schriftelijk	tot	de	Beheerder	wenden.	Dat	kan	via	de	

contactgegevens	die	aan	het	einde	in	dit	hoofdstuk	

staan.	De	Beheerder	beschikt	over	een	klachtenprocedure.	

Deze	is	beschikbaar	via	de	website	www.neddex.com.
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7.10 Contactgegevens 

Vastgoedfonds:
Neddex Vastgoedfonds XIV CV
Javastraat 10 
3016 CE Rotterdam
Tel.: 010	-	433	5777
Fax.: 010	-	433	5776

Beherend vennoot:
Neddex Beherend Vennoot XIV B.V.
Javastraat 10 
3016 CE Rotterdam
Tel.: 010	-	433	5777
Fax.: 010	-	433	5776

Beheerder:
Neddex Asset Management N.V. 
Javastraat 10 
3016 CE Rotterdam
Tel.: 010	-	433	5777
Fax.: 010	-	433	5776

Bestuurder van de Beherend vennoot en de 
Beheerder is:

Neddex Real Estate Management B.V. 
Javastraat 10 
3016 CE Rotterdam
Tel.: 010	-	433	5777
Fax.: 010	-	433	5776

Bewaarder:
Stichting Bewaarder Neddex XIV
Johan van Oldenbarneveltlaan 9d
2582 NE ’s-Gravenhage
Tel.: 070	-	322	90	67	
Fax.: 070	-	322	67	18
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8.1 Algemeen
Een	besluit	tot	inschrijving	dient	gebaseerd	te	zijn	op	

lezing	van	het	volledige	Prospectus.	De	omvang	van	een	

Participatie	bedraagt	€	25.000,	exclusief	2,5%	

Emissievergoeding.	In	totaal	zijn	252	Participaties	

beschikbaar.	Deelname	is	mogelijk	met	4	of	meer	

Participaties.	Inschrijvingen	voor	meer	dan	4	

Participaties	worden	met	voorrang	toegewezen	naar-

mate	het	aantal	Participaties	waarvoor	wordt	ingeschre-

ven	hoger	is.	De	Beherend	Vennoot	kan	minder	dan	4	

Participaties	toewijzen,	mits	in	dat	geval	bij	toewijzing	

voldaan	wordt	aan	de	vrijstellingseisen	op	grond	van	

de	Wft.	Een	Participant	dient	in	verband	met	de	ten	

tijde	van	de	publicatie	van	dit	Prospectus	op	grond	van	

de	Wft	geldende	regels,	met	2	of	meer	Participaties	deel	

te	nemen.	Zie	daarvoor	hoofdstuk	7	Juridische	aspecten.	

Zowel	natuurlijke	personen	als	rechtspersonen	kunnen	

deelnemen	in	het	Vastgoedfonds.	In	verband	met	de	

fiscale	status	van	het	Vastgoedfonds	kunnen	personen-

vennootschappen	niet	deelnemen.	Vervreemding	van	

een	Participatie	kan	uitsluitend	plaatsvinden	met	

schriftelijke	toestemming	van	alle	Vennoten.	

8.2 Inschrijving
De	Bijlagen	7	en	8	van	dit	Prospectus	zijn	de	inschrijf-

formulieren	voor	respectievelijk	een	particulier	en	een	

rechtspersoon.	Beleggers	die	willen	participeren	in	het	

Vastgoedfonds	dienen	het	inschrijfformulier	in	te	vullen.	

Door	middel	van	het	inschrijfformulier	verleent	de	

inschrijver	een	onherroepelijke	volmacht	tot	aanvaar-

ding	van	de	toetreding	tot	het	Vastgoedfonds	en	van	de	

overdracht	van	de	toegewezen	Participaties.	Een	

inschrijving	kan	niet	worden	ingetrokken,	maar	een	

inschrijving	vervalt	drie	maanden	na	inschrijving	

tenzij	binnen	die	tijd	Participaties	zijn	toegewezen.	

Potentiële	Participanten	kunnen	inschrijven	op	basis	

van	dit	Prospectus	tot	en	met	6	maanden	na	het	

aangaan	van	het	Vastgoedfonds.

Inschrijvers	kunnen	het	inschrijfformulier	in	persoon	

aan	de	Beherend	vennoot	overhandigen	en	zich	legiti-

meren	door	middel	van	een	geldig	legitimatiebewijs	

(paspoort	of	rijbewijs).	Een	andere	mogelijkheid	is	dat	

een	notaris	de	handtekening	op	het	inschrijfformulier	

legaliseert	en	dat	de	inschrijver	het	aldus	gelegaliseerde	

inschrijfformulier	tezamen	met	een	fotokopie	van	het	

legitimatiebewijs	aan	de	Beherend	vennoot	toezendt.

8.3 Toewijzing
Op	basis	van	het	inschrijfformulier	vindt	toewijzing	

plaats.	Een	toewijzing	wordt	inschrijvers	schriftelijk	

medegedeeld.	Het	recht	wordt	voorbehouden	inschrij-

vingen	zonder	opgaaf	van	redenen	geheel	of	gedeelte-

lijk	niet	in	aanmerking	te	nemen.	In	het	geval	de	

inschrijver	al	het	corresponderende	Stortingsbedrag	

heeft	overgemaakt,	krijgt	hij	het	eventueel	teveel	

betaalde	onverwijld	teruggestort.	In	dat	geval	bestaat	

geen	recht	op	vergoeding	van	rente	en/of	schade.	

In	de	toewijzingsbrief	zal	het	verzoek	worden	gedaan	

het	Stortingsbedrag	over	te	boeken	naar	de	bankreke-

ning	van	de	Bewaarder,	zodanig	dat	de	rekening	van	de	

Bewaarder	uiterlijk	op	Stortingsdatum	is	gecrediteerd.	

Het	Stortingsbedrag	dient	afkomstig	te	zijn	van	een	

bank	die	beschikt	over	een	bankvergunning	verleend	

door	een	land	dat	de	beginselen	(o.a.	anti-witwasregel-

geving)	van	de	Financial	Action	Task	Force	heeft	over-

genomen	in	zijn	regelgeving.	Nederland	behoort	tot	die	

landen.	Het	Stortingsbedrag	kan	derhalve	afkomstig	

zijn	van	een	bank	in	Nederland	die	onder	toezicht	staat	

van	De	Nederlandsche	Bank.	De	Beherend	vennoot	

heeft	het	recht	een	inschrijving	te	weigeren	onder	meer	

indien	het	geld	afkomstig	is	van	een	bank	die	niet	

onder	toezicht	staat	van	een	instelling	die	aangesloten	

is	bij	het	Europees	Stelsel	van	Centrale	Banken.	In	dat	

geval	zal	het	betaalde	zo	spoedig	mogelijk	worden	

terugbetaald	op	dezelfde	rekening	waarvandaan	het	is	

overgemaakt.	De	inschrijver	heeft	in	dat	geval	geen	

recht	op	vergoeding	van	rente	en/of	schade.	Na	toetre-

ding	tot	het	Vastgoedfonds	ontvangt	iedere	Participant	

een	participatiebewijs.	

Indien	bij	het	aangaan	van	het	Vastgoedfonds	niet	alle	

Participaties	aan	Participanten	kunnen	worden	overge-

dragen,	worden	deze	door	de	Stichting	Participatie	

voor	rekening	en	risico	van	de	nadien	toe	te	treden	

Participanten	gehouden.	De	Beherend	vennoot	zal	in	

de	zes	maanden	na	het	aangaan	van	het	Vastgoedfonds	

zorgdragen	voor	de	naplaatsing	van	deze	Participaties.	

De	Participanten	die	later	toetreden	zijn	eveneens	

winstgerechtigd	vanaf	de	datum	van	oprichting	van	

het	Vastgoedfonds.	Deze	Participanten	zijn	dan	aan	de	

Stichting	Participatie	een	vergoeding	verschuldigd	van	

7,25%	op	jaarbasis	over	het	bedrag	waarvoor	wordt	

deelgenomen	in	het	commanditair	kapitaal	van	de	

Participaties	berekend	vanaf	de	datum	van	notariële	

overdracht	van	het	Vastgoed	tot	aan	de	Stortingsdatum.

8 deelname
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De	Beherend	vennoot	heeft	te	allen	tijde,	ook	na	

toewijzing	van	de	Participaties,	het	recht	een	inschrij-

ving	te	weigeren	of	ongedaan	te	maken	als	dat	uit	

verplichtingen	op	grond	van	wet-	en	regelgeving	

voortvloeit	of	indien	de	deelname	van	een	inschrijver	

anderszins	de	belangen	van	het	Vastgoedfonds	schaadt.	

Indien	dit	eerst	blijkt	na	de	schriftelijke	toewijzing,	kan	

de	toewijzing	ongedaan	worden	gemaakt	en	zal	een	

eventueel	onverschuldigd	ontvangen	Stortingsbedrag	

worden	terugbetaald.	In	dat	geval	bestaat	geen	recht	op	

vergoeding	van	rente	en/of	schade.

Beherend	vennoot	heeft	te	allen	tijde,	ook	na	definitie-

ve	toewijzing	van	de	Participaties,	het	recht	een	

inschrijving	te	weigeren	of	ongedaan	te	maken	als	

blijkt	dat	een	persoon	op	een	officiële	lijst	voorkomt	ter	

naleving	van	de	Sanctiewet	1977	en	de	daarop	gebaseer-

de	regelgeving	en	besluiten.	De	Sanctiewet	1977	heeft	

betrekking	op	het	tegengaan	van	terrorismefinancie-

ring.	Indien	dit	eerst	blijkt	na	de	schriftelijke	toewij-

zing,	kan	de	toewijzing	ongedaan	worden	gemaakt	en	

zal	een	eventueel	onverschuldigd	ontvangen	

Stortingsbedrag	door	de	Bewaarder	worden	terugbe-

taald.	Ook	in	dat	geval	heeft	de	inschrijver	geen	recht	

op	vergoeding	van	enige	schade.	

Mocht	de	verwerving	van	het	Vastgoed	om	enigerlei	

reden	niet	doorgaan,	of	de	oprichting	van	het	

Vastgoedfonds	of	de	plaatsing	van	de	Participaties	na	

toewijzing	en	overboeking	van	het	Stortingsbedrag	om	

enige	reden	geen	doorgang	vinden,	dan	wordt	het	

Stortingsbedrag	onverwijld	terugbetaald	op	dezelfde	

rekening	waarvandaan	de	overboeking	is	geschied	

zonder	dat	de	inschrijver	enig	recht	op	vergoeding	van	

rente	en/of	schade	heeft.	

Participanten	kunnen	met	voorrang	deelnemen	in	een	

ander	door	een	aan	de	Beheerder	Verbonden	partij	op	

te	richten	vastgoedfonds	welke	de	delen	van	het	Retail	

Park	Zaandam	zal	verwerven	die	niet	worden	verkregen	

door	het	Vastgoedfonds	(zie	ook	paragraaf	4.1.2).
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Opdracht en verantwoordelijkheden	Wij	hebben	de	in	
hoofdstuk	5	opgenomen	prognoses	van	Neddex	

Vastgoedfonds	XIV	CV	te	Rotterdam	voor	de	periode	

2011	tot	en	met	2021	onderzocht.	De	prognoses,	met	

inbegrip	van	de	veronderstellingen	waarop	deze	zijn	

gebaseerd	zijn	opgesteld	onder	verantwoordelijkheid	

van	het	bestuur	van	de	entiteit.	Het	is	onze	verant-

woordelijkheid	een	onderzoeksrapport	inzake	de	prog-

noses	te	verstrekken.

Werkzaamheden	Wij	hebben	ons	onderzoek	verricht	
in	overeenstemming	met	Nederlands	recht,	waaronder	

Standaard	3400,	‘Onderzoek	van	toekomstgerichte	

financiële	informatie’.	De	in	dit	kader	uitgevoerde	

werkzaamheden	bestonden	in	hoofdzaak	uit	het	

inwinnen	van	inlichtingen	bij	functionarissen	van	de	

entiteit,	het	uitvoeren	van	cijferanalyses	met	betrek-

king	tot	de	financiële	gegevens	en	het	vaststellen	dat	

de	veronderstellingen	op	de	juiste	wijze	zijn	verwerkt.

Ons	onderzoek	betreffende	de	gegevens	waarop	de	

veronderstellingen	zijn	gebaseerd,	kan	als	gevolg	van	

de	aard	van	dit	onderzoek,	slechts	resulteren	in	het	

geven	van	een	conclusie	die	een	beperkte	mate	van	

zekerheid	geeft.	Ons	onderzoek	betreffende	de	opstel-

ling	en	de	toelichting	van	de	prognoses	in	overeen-

stemming	met	in	Nederland	algemeen	aanvaarde	

grondslagen	resulteert	in	een	oordeel	dat	een	redelijke	

mate	van	zekerheid	geeft.

Conclusie en oordeel	Op	grond	van	ons	onderzoek	
van	de	gegevens	waarop	de	veronderstellingen	zijn	

gebaseerd	is	ons	niets	gebleken	op	grond	waarvan	wij	

zouden	moeten	concluderen	dat	de	veronderstellingen	

geen	redelijke	basis	vormen	voor	de	prognoses.	

Naar	ons	oordeel	zijn	de	prognoses	op	een	juiste	wijze	

op	basis	van	de	veronderstellingen	opgesteld	en	toege-

licht	in	overeenstemming	met	in	Nederland	algemeen	

aanvaarde	grondslagen.

Overige aspecten

1  Realiseerbaarheid toekomstige uitkomsten 
De	werkelijke	uitkomsten	zullen	waarschijnlijk	afwij-

ken	van	de	prognoses,	aangezien	de	veronderstelde	

gebeurtenissen	zich	veelal	niet	op	gelijke	wijze	zullen	

voordoen	als	hier	is	aangenomen.	De	hieruit	voort-

vloeiende	afwijkingen	kunnen	van	materieel	belang	

zijn.

2  Beperking in het gebruik (en verspreidingskring) 
Ons	onderzoeksrapport	bij	de	prognoses	is	opgesteld	

om	te	worden	opgenomen	in	het	Prospectus	en	is	

uitsluitend	bedoeld	voor	de	lezers	van	deze	

Prospectus	en	kan	derhalve	niet	voor	andere	doel-

einden	worden	gebruikt.

Den	Haag,	22	augustus	2011

BDO	Audit	&	Assurance	B.V.

namens	deze,

w.g.	H.J.	van	der	Aar	RA

9 onderzoeksrapport accountant
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bijlagen



Artikel 1. Definities
1.1	 In	deze	overeenkomst	wordt	verstaan	onder:

	 	 a.		Beheerder:	de	naamloze	vennootschap:	

Neddex	Asset	Management	N.V.,	statutair	

gevestigd	te	Rotterdam	en	kantoorhoudend	te	

3016	CE	Rotterdam,	Javastraat	10,	handels-

register	nummer	24448708,	welke	vennoot-

schap	optreedt	als	beheerder	van	het	Vast	goed-

fonds	of	na	beëindiging	van	de	Overeen	komst	

van	beheer	en	bewaring	een	andere	beheerder	

die	een	Overeenkomst	van	beheer	en	bewaring	

sluit	met	het	Vastgoedfonds;

	 	 b.		Beherend	vennoot:	de	besloten	vennootschap	

met	beperkte	aansprakelijkheid:	Neddex	

Beherend	Vennoot	XIV	B.V.,	statutair	geves-

tigd	te	Rotterdam	en	kantoorhoudend	te	3016	

CE	Rotterdam,	Javastraat	10,	handelsregister	

nummer	24459454;

	 	 c.		Bewaarder:	de	stichting:	Stichting	Bewaarder	

Neddex	XIV,	statutair	gevestigd	te	Rotterdam	

en	kantoorhoudend	te	3016	CE	Rotterdam,	

Javastraat	10,	handelsregister	nummer	

52113523,	welke	stichting	optreedt	als	bewaar-

der	van	het	Vastgoedfonds	of	na	beëindiging	

van	de	Overeenkomst	van	beheer	en	bewa-

ring	een	andere	bewaarder	die	een	

Overeenkomst	van	beheer	en	bewaring	sluit	

met	het	Vastgoedfonds;

	 	 d.		Commanditaire	vennoot:	de	(rechts)personen	

die	bij	het	aangaan	van	het	Vastgoedfonds	of	

nadien	zijn	toegetreden	als	Commanditaire	

vennoten	en	hun	rechtsopvolgers.	

Personenvennootschappen	kunnen	geen	

(Commanditaire)	vennoot	zijn;

	 	 e.		Kapitaalrekening:	de	rekening,	die	voor	elke	

Vennoot	afzonderlijk	wordt	bijgehouden,	

waarop	diens	kapitaalinbreng	bij	oprichting,	

eventueel	aanvullende	kapitaalstortingen,	

niet	uitgekeerde	winsten	en	eventuele	verlie-

zen,	een	en	ander	zoals	vastgelegd	in	artikel	

13,	worden	geadministreerd;

	 	 f.	 	Overeenkomst	van	beheer	en	bewaring:	de	

tussen	het	Vastgoedfonds,	de	Beheerder	en	

de	Bewaarder	te	sluiten	overeenkomst	tot	

beheer	en	bewaring	van	het	Vastgoed	en	

vermogensbestanddelen	ten	behoeve	van	

het	Vastgoedfonds;

	 	 g.		Participatie:	een	deelneming	in	het	comman-

ditaire	kapitaal	door	storting	van	vijfentwin-

tigduizend	euro	(EUR	25.000);

	 	 h.		Participant:	de	Commanditaire	vennoot	die	

deelneemt	in	het	Vastgoedfonds;

	 	 i.	 	Prospectus:	het	prospectus	van	het	

Vastgoedfonds;

	 	 j.	 	Vastgoed:	de	registergoederen	zoals	gedefini-

eerd	in	het	Prospectus;

	 	 k.		Vastgoedfonds:	de	commanditaire	vennoot-

schap	waarvan	de	voorwaarden	en	bepalingen	

zijn	neergelegd	in	deze	overeenkomst;

	 	 l.	 	Vennoot:	ieder	van	de	Beherend	vennoot	en	

de	Commanditaire	vennoten.

	 	 	De	definitie	van	woorden	in	enkelvoud	omvat	

ook	de	meervoudsvorm.

Artikel 2. Naam en zetel
2.1	 	Het	Vastgoedfonds	draagt	de	naam:	Neddex	

Vastgoedfonds	XIV	CV.

2.2	 	Het	Vastgoedfonds	heeft	zijn	zetel	te	

Rotterdam.

Artikel 3. Doel
3.1	 	Het	Vastgoedfonds	heeft	ten	doel	het	beleggen	

in	(belangen	in)	registergoederen,	teneinde	de	

Vennoten	te	doen	delen	in	de	inkomsten	en	de	

vermogenswinsten	die	voortvloeien	uit	die	

beleggingen,	waaronder	begrepen	maar	niet	

beperkt	tot,	het	verkrijgen,	vervreemden,	

bezwaren,	huren	en	verhuren	van	registergoe-

deren	en	belangen	daarin,	het	aangaan	van	over-

eenkomsten	van	geldlening	en	het	verstrekken	

van	garanties,	het	vorenstaande	al	dan	niet	in	

samenwerking	met	derden,	zomede	al	hetgeen	

met	het	vorenstaande	verband	houdt	of	daartoe	

bevorderlijk	kan	zijn,	alles	in	de	ruimste	zin.

3.2	 	Tot	het	doel	van	het	Vastgoedfonds	behoort	niet	

enige	activiteit	die	buiten	het	kader	van	beleg-

ging	in	(belangen	in)	registergoederen	als	

omschreven	in	artikel	3.1	valt.

Artikel 4. Duur
4.1	 	Het	Vastgoedfonds	is,	onverminderd	het	

bepaalde	in	artikel	4.2,	aangegaan	voor	onbe-

paalde	tijd.

4.2	 	Het	Vastgoedfonds	zal	worden	ontbonden	

indien	en	zodra	(alle	belangen	in)	het	Vastgoed	

zijn	vervreemd.

cv-overeenkomst
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Artikel 5. Inbreng en deelname
5.1	 	De	Beherend	vennoot	brengt	zodanige	arbeid	

en	kennis	in	het	Vastgoedfonds	als	nodig	voor	

zijn	werkzaamheden	onder	deze	overeenkomst.	

Door	ieder	van	de	Commanditaire	vennoten	

wordt	bij	uitgifte	van	Participaties	tenminste	

vijftigduizend	euro	(EUR	50.000)	door	het	

nemen	van	minimaal	twee	Participaties	in	het	

Vastgoedfonds	ingebracht.

5.2	 	Verdere	inbreng	door	Vennoten	kan	slechts	

geschieden	op	voorstel	van	de	Beherend	

vennoot	en	met	toestemming	van	alle	

Vennoten.

5.3	 	Ter	zake	van	verdere	inbreng	wordt	de	desbe-

treffende	Vennoot	op	zijn	Kapitaalrekening	

gecrediteerd.

5.4	 	De	Beherend	vennoot	kan	besluiten	tot	terug-

gave	van	ingebracht	geld	aan	elk	van	de	

Vennoten	naar	rato	van	ieders	kapitaalrekening.	

Teruggave	van	inbreng	anders	dan	pro	rata,	kan	

slechts	geschieden	met	toestemming	van	alle	

Vennoten.

5.5	 	Toetreding	of	vervanging,	buiten	het	geval	van	

vererving	of	legaat,	van	Vennoten	kan	slechts	

plaatsvinden	met	toestemming	van	alle	

Vennoten.

5.6	 	Iedere	Commanditaire	vennoot	is	verplicht	aan	

de	Beherend	vennoot	steeds	zijn	dan	geldende	

adres	op	te	geven	en	een	bankrekeningnummer	

bij	een	bankinstelling	die	in	Nederland	aan	

bancair	toezicht	is	onderworpen	of	een	bankin-

stelling	die	aan	bancair	toezicht	is	onderworpen	

in	een	ander	land	dat	de	beginselen	van	de	

Financial	Action	Task	Force	heeft	geïmplemen-

teerd	in	zijn	regelgeving	(onder	meer	anti	

witwas	bepalingen).

5.7	 	Ieder	van	de	Commanditaire	vennoten	heeft	het	

recht	het	Vastgoedfonds	op	te	zeggen,	mits	met	

inachtneming	van	een	termijn	van	ten	minste	

zes	maanden	en	slechts	tegen	het	einde	van	het	

boekjaar.	Opzegging	kan	slechts	plaatsvinden	

met	toestemming	van	alle	Vennoten	en	dient	

schriftelijk	te	geschieden	bij	aangetekende	brief	

gericht	aan	de	Beherend	vennoot.	De	Beherend	

vennoot	kan	het	Vastgoedfonds	niet	opzeggen.

Artikel 6. Vermogen
6.1	 	Voor	de	onderlinge	verhouding	van	de	

Vennoten	geldt	het	vermogen	van	het	

Vastgoedfonds	als	gemeenschappelijk	vermo-

gen	in	economische	zin.	Een	Commanditaire	

Vennoot	draagt	in	de	verliezen	van	het	

Vastgoedfonds	tot	ten	hoogste	het	bedrag	van	

zijn	inbreng.

6.2	 	De	Commanditaire	vennoten	mogen	noch	hun	

Participatie	in	het	Vastgoedfonds	onder	welke	

titel	ook	ten	voordele	van	derden	bezwaren,	

noch	een	derde	als	deelgenoot	van	hun	

Participatie	aannemen.

Artikel 7. Bestuur en vertegenwoordiging
7.1	 	Het	bestuur	van	het	Vastgoedfonds	berust	bij	de	

Beherend	vennoot,	met	dien	verstande	dat	de	

feitelijke	bestuurshandelingen	van	de	Beherend	

vennoot	zoveel	mogelijk	zullen	worden	verricht	

door	de	Beheerder	conform	deze	overeenkomst	

en	de	Overeenkomst	van	beheer	en	bewaring.	

Het	beheer	over	het	Vastgoed	zal	worden	uitbe-

steed	aan	de	Beheerder.

7.2	 	De	Beherend	vennoot	is	bevoegd	het	

Vastgoedfonds	te	vertegenwoordigen.

7.3	 	Het	is	aan	de	Beherend	vennoot	gedurende	het	

bestaan	van	het	Vastgoedfonds	verboden,	

anders	dan	met	toestemming	van	alle	

Commanditaire	vennoten,	activiteiten	te	

verrichten	die	niet	voortvloeien	uit	deze	over-

eenkomst,	waaronder	begrepen	maar	niet	

beperkt	tot,	het	zich	verbinden	voor	schulden	

van	anderen,	hetzij	door	borgtocht	of	hoofdelijk	

medeschuldenaarschap,	hetzij	op	andere	wijze,	

bijvoorbeeld	door	het	verlenen	van	hypotheek	

tot	zekerheid	van	de	schuld	van	een	derde.

Artikel 8. Beheerder
8.1	 	Het	Vastgoedfonds	gaat	voor	de	duur	van	het	

Vastgoedfonds	en	de	duur	van	de	vereffening	

van	het	vermogen	van	het	Vastgoedfonds	na	

zijn	ontbinding,	een	Overeenkomst	van	beheer	

en	bewaring	aan	met	de	Beheerder.

8.2	 	Aan	de	Beheerder	zal	in	of	bij	de	Overeenkomst	

van	beheer	en	bewaring	volmacht	worden	

verleend	door	de	Beherend	vennoot	om	het	

Vastgoedfonds	te	vertegenwoordigen.

8.3	 	De	Beheerder	voert	op	grond	van	het	bepaalde	

in	artikel	8.1	en	8.2	het	beheer	over	het	

Vastgoedfonds.	De	Beheerder	zal	bij	het	behe-
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ren	uitsluitend	in	het	belang	van	het	

Vastgoedfonds	optreden.	De	Beheerder	is	

bevoegd	om	onder	zijn	verantwoordelijkheid,	

voor	rekening	en	risico	van	het	Vastgoedfonds,	

het	beheer	en	de	daaruit	voortvloeiende	taken	

uit	te	laten	oefenen	door	een	of	meer	door	hem	

te	benoemen	derden,	niet	zijnde	de	Bewaarder.

8.4	 	De	Beherend	vennoot	zal	aan	de	Beheerder	alle	

informatie	verstrekken	en	anderszins	alle	mede-

werking	verlenen	om	zijn	taak	te	kunnen	

vervullen.

8.5	 	Indien	de	Overeenkomst	van	beheer	en	bewa-

ring	wordt	beëindigd	ten	aanzien	van	de	

Beheerder,	zal	binnen	een	termijn	van	vier	

weken	een	vergadering	van	Vennoten	worden	

bijeengeroepen	en	gehouden	teneinde	in	de	

benoeming	van	een	nieuwe	Beheerder	te	voor-

zien.

Artikel 9. Bewaarder
9.1	 	Het	Vastgoedfonds	gaat	voor	de	duur	van	het	

Vastgoedfonds	en	de	duur	van	de	vereffening	

van	het	vermogen	van	het	Vastgoedfonds	na	

zijn	ontbinding,	een	Overeenkomst	van	beheer	

en	bewaring	aan	met	de	Bewaarder.

9.2	 	De	Bewaarder	is	juridisch	eigenaar	van	of	juri-

disch	gerechtigd	tot	alle	goederen	die	econo-

misch	aan	het	Vastgoedfonds	toekomen.

9.3	 	Alle	goederen	die	economisch	toekomen	of	toe	

gaan	komen	aan	het	Vastgoedfonds	zijn,	respec-

tievelijk	worden,	ten	titel	van	bewaring	verkre-

gen	door	de	Bewaarder	ten	behoeve	van	de	

Vennoten.	De	Bewaarder	treedt	bij	het	bewaren	

uitsluitend	in	het	belang	van	de	Vennoten	op.	

Over	de	goederen	die	economisch	aan	het	

Vastgoedfonds	toebehoren	zal	de	Bewaarder	

alleen	tezamen	met	de	Beheerder	beschikken.	

De	Bewaarder	zal	die	goederen	slechts	afgeven	

tegen	ontvangst	van	een	verklaring	van	de	

Beheerder	waaruit	blijkt	dat	de	afgifte	wordt	

verlangd	in	verband	met	de	regelmatige	uitoefe-

ning	van	de	beheerfunctie.

9.4	 	De	Bewaarder	is	jegens	de	Vennoten	uitsluitend	

aansprakelijk	voor	door	hen	geleden	schade,	

voor	zover	de	schade	het	gevolg	is	van	verwijt-

bare	niet-nakoming	of	gebrekkige	nakoming	van	

zijn	verplichtingen.	Dit	geldt	ook	wanneer	de	

Bewaarder	de	bij	hem	in	bewaring	gegeven	

goederen	geheel	of	ten	dele	aan	een	derde	heeft	

toevertrouwd.

9.5	 	Indien	de	Overeenkomst	van	beheer	en	bewa-

ring	wordt	beëindigd	ten	aanzien	van	de	

Bewaarder,	zal	binnen	een	termijn	van	vier	

weken	een	vergadering	van	Vennoten	worden	

bijeengeroepen	en	gehouden	teneinde	in	de	

benoeming	van	een	nieuwe	Bewaarder	te	voor-

zien.

9.6	 	De	Bewaarder	legt	een	register	aan.	In	dat	regis-

ter	zullen	de	naam	en	het	adres	van	iedere	

Commanditaire	vennoot,	met	vermelding	van	

het	aantal	Participaties,	iedere	overdracht	van	

een	Participatie	en	de	daarmee	corresponderen-

de	rechten	uit	hoofde	van	deze	overeenkomst	

en	de	datum	van	de	kennisgeving	van	de	over-

dracht,	worden	aangetekend.	Elke	inschrijving	

in	het	register	zal	door	de	Bewaarder	onderte-

kend	worden,	en	binnen	één	maand	schriftelijk	

aan	de	Beherend	vennoot	worden	meegedeeld.

Artikel 10. Verkoop Vastgoed
10.1	 	Wanneer	zich	een	koper	voor	een	registergoed	

aandient,	kan	de	Beheerder,	in	overleg	met	de	

Beherend	vennoot	een	verkoopvoorstel	opstel-

len	en	ter	goedkeuring	aan	de	vergadering	van	

Vennoten	voorleggen.	Het	verkoopvoorstel	zal	

onder	meer	een	aantal	uitgangspunten	bevatten	

voor	verkoop	van	(delen	van)	het	Vastgoed.

10.2	 	In	afwijking	van	de	hoofdregel	dat	een	voorstel	

kan	worden	aanvaard	met	volstrekte	meerder-

heid	van	de	geldig	uitgebrachte	stemmen,	zal	

dit	voorstel	vanaf	tweeduizend	achttien	(2018)	

worden	geacht	te	zijn	goedgekeurd,	tenzij	de	

Vennoten	met	meer	dan	vijfenzeventig	procent	

(75%)	van	de	uitgebrachte	stemmen	het	voorstel	

afwijzen.

10.3	 	Wanneer	wordt	besloten	tot	verkoop	van	het	

Vastgoed	gevolgd	door	beëindiging	van	het	

Vastgoedfonds,	kan	de	Beherend	Vennoot	voor-

stellen	dat	wordt	besloten	om	in	plaats	van	de	

verkoop	van	het	Vastgoed	zelf	alle	Participanten	

al	hun	Participaties	tegelijk	aan	door	de	

Beheerder	in	overleg	met	de	Beherend	Vennoot	

aan	te	wijzen	derden	zullen	verkopen	(waarmee	

die	derden	het	Vastgoedfonds	zullen	“overne-

men”).	Voor	de	gerechtigdheid	van	de	

Beheerder	en/of	de	Beherend	Vennoot	tot	de	
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winst	en/of	tot	in	de	deze	overeenkomst	en/of	

in	de	Overeenkomst	van	beheer	en	bewaring	

opgenomen	bepalingen	inzake	honorering	van	

de	Beheerder	en	de	Beherend	Vennoot	bij	

verkoop	van	het	Vastgoed,	wordt	de	in	de	eerste	

zin	van	dit	artikellid	bedoelde	wijze	van	

verkoop	en	beëindiging	van	het	Vastgoedfonds	

gelijk	gesteld	met	de	verkoop	van	het	Vastgoed	

zelf	waarbij	geacht	wordt	de	koopprijs	te	zijn	de	

met	die	derden	ter	berekening	van	de	koopprijs	

voor	de	over	te	nemen	Participaties	overeenge-

komen	waarde	van	het	Vastgoed.

Artikel 11. Boekjaar en financiële verslaglegging
11.1	 	Het	boekjaar	is	het	kalenderjaar.	Het	eerste	

boekjaar	eindigt	op	eenendertig	december	

tweeduizend	elf	(2011).

11.2	 	De	Beherend	vennoot	is	verplicht	van	de	

vermogenstoestand	van	het	Vastgoedfonds	en	

van	de	werkzaamheden	van	het	Vastgoedfonds,	

naar	de	eisen	die	voortvloeien	uit	deze	werk-

zaamheden,	op	zodanige	wijze	een	administra-

tie	te	voeren	en	de	daartoe	behorende	boeken,	

bescheiden	en	andere	gegevensdragers	op	zoda-

nige	wijze	te	bewaren,	dat	te	allen	tijde	de	rech-

ten	en	verplichtingen	van	het	Vastgoedfonds	

kunnen	worden	gekend.	Feitelijke	werkzaamhe-

den	in	dit	verband	en	het	voeren	van	de	admi-

nistratie	worden	zoveel	mogelijk	uitbesteed	aan	

de	Beheerder.

11.3	 	Na	afloop	van	het	boekjaar	maakt	de	Beherend	

vennoot	een	balans	en	een	winst	en	verliesreke-

ning	op,	voorzien	van	een	toelichting,	welke	

stukken	worden	vastgesteld	door	de	vergade-

ring	van	Vennoten	binnen	vier	maanden	na	

afloop	van	het	desbetreffende	boekjaar.	De	jaar-

rekening	dient	te	zijn	voorzien	van	een	verkla-

ring	omtrent	de	getrouwheid,	ondertekend	door	

een	accountant,	aan	wie	de	Beheerder	gezamen-

lijk	met	de	Beherend	vennoot	de	opdracht	tot	

onderzoek	van	de	jaarrekening	heeft	verstrekt.	

Vaststelling	van	de	balans	en	de	winst	en	

verliesrekening	door	de	vergadering	van	

Vennoten	strekt	tenzij	die	vergadering	een	

voorbehoud	maakt	de	Beherend	vennoot	en	de	

Beheerder	tot	decharge	voor	hun	bestuur	respec-

tievelijk	beheer	over	het	afgelopen	boekjaar.

11.4	 	De	balans	en	de	winst	en	verliesrekening	

worden	opgesteld	met	hantering	van	normen	

en	grondslagen	die	in	het	maatschappelijk	

verkeer	als	aanvaardbaar	worden	beschouwd.

11.5	 	De	Beherend	vennoot	is	verplicht	aan	de	

Commanditaire	vennoten	inzage	in	die	stukken	

te	geven,	voor	zover	zulks	nodig	is	voor	de	

administratieve	afwikkeling	van	de	zaken	van	

de	Commanditaire	vennoten.	Eventuele	kosten	

welke	hiermee	gemoeid	zijn	komen	voor	reke-

ning	van	de	Commanditaire	vennoot	die	de	

stukken	opvraagt.

11.6	 	De	Beherend	vennoot	is	verplicht	de	in	dit	arti-

kel	bedoelde	stukken	gedurende	zeven	jaren	te	

(doen)	bewaren.	De	kosten	hiervan	komen	voor	

rekening	van	het	Vastgoedfonds.

Artikel 12. Begroting en tussentijdse verslaglegging
12.1	 	De	Beheerder	zal	in	overleg	met	de	Beherend	

vennoot	jaarlijks	voorafgaand	aan	de	jaarverga-

dering	een	begroting	verstrekken,	waarin	de	

geprognosticeerde	inkomsten,	uitgaven	en	

investeringen	voor	het	lopende	boekjaar	zijn	

opgenomen.

12.2	 	Binnen	twee	maanden	na	afloop	van	de	eerste	

helft	van	het	boekjaar	brengt	de	Beherend	

vennoot	verslag	uit	over	het	verloop	van	de	

inkomsten	en	de	uitgaven	ten	opzichte	van	de	

begroting.	Deze	stukken	worden	ter	kennisname	

toegezonden	aan	de	Commanditaire	vennoten.

Artikel 13. Winst en verlies
13.1	 	De	voor	uitkering	vatbare	winst	blijkende	uit	de	

door	de	vergadering	van	Vennoten	vastgestelde	

balans	en	winst	en	verliesrekening	zal	jaarlijks	

zo	veel	als	mogelijk	overeenkomstig	de	progno-

se	in	het	Prospectus	van	de	winstuitkeringen	

worden	uitgekeerd,	tenzij	de	Beherend	vennoot	

in	overleg	met	de	Beheerder	bepaalt	dat	de	

winst	van	het	Vastgoedfonds	geheel	of	gedeelte-

lijk	wordt	ingehouden.

13.2	 	De	winst	en	eventuele	uitkeringen	ten	laste	van	

de	Kapitaalrekeningen,	worden	uitgekeerd	aan	

de	Commanditaire	vennoten	naar	rato	van	het	

aantal	door	ieder	van	hen	gehouden	

Participaties.

13.3	 	De	Beherend	vennoot	ontvangt	jaarlijks	een	

vast	winstaandeel	van	vijfduizend	euro	(EUR	

5.000,	).	Daarnaast	deelt	de	Beherend	vennoot	
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in	de	overwinst	bij	verkoop	van	(delen	van)	

het	Vastgoed	op	de	wijze	als	is	bepaald	in	de	

Overeenkomst	van	beheer	en	bewaring.	Laat	de	

winst	over	enig	boekjaar	uitkering	van	dat	bedrag	

niet	toe,	dan	wordt	het	tekort	ten	laste	van	de	

winst	van	het	volgende	boekjaar	uitgekeerd.

13.4	 	De	Beherend	vennoot	kan	op	verzoek	van	de	

Beheerder	besluiten	dat	uit	de	winst	over	het	

lopende	boekjaar	dan	wel	ten	laste	van	de	

Kapitaalrekeningen	een	tussentijdse	uitkering	

aan	Commanditaire	vennoten	zal	worden	

gedaan.	De	Beherend	vennoot	deelt	niet	in	

tussentijdse	uitkeringen.

13.5	 	Eventuele	verliezen	komen	ten	laste	van	de	

Kapitaalrekening	van	de	Commanditaire	

vennoten	naar	rato	van	het	aantal	door	ieder	van	

hen	gehouden	Participaties,	met	dien	verstande,	

dat	een	Vennoot	nimmer	verplicht	zal	zijn	enige	

geldsom	tot	dekking	van	geleden	verliezen	te	

storten.

13.6	 	Indien	en	voor	zover	het	aandeel	van	een	

Commanditaire	vennoot	in	het	verlies	in	een	

boekjaar	niet	ten	laste	kan	worden	gebracht	van	

zijn	Kapitaalrekening	zal	dit	op	het	aan	hem	in	

enig	boekjaar	nadien	toekomende	winstaandeel	

in	mindering	worden	gebracht.

13.7	 	De	Beherend	vennoot	bericht,	na	overleg	met	

de	Beheerder,	de	Commanditaire	vennoten	

schriftelijk	over	de	betaalbaarstelling,	samen-

stelling	en	wijze	van	betaling	van	winst	en	

andere	uitkeringen,	op	het	door	hen	aan	de	

Beherend	vennoot	opgegeven	adres.

Artikel 14. Overdracht
14.1	 	Overdracht	door	een	Commanditaire	vennoot	

van	een	Participatie	kan	slechts	plaatsvinden	

met	inachtneming	van	dit	artikel.

14.2	 	De	Commanditaire	vennoot	die	zijn	Participatie	

wil	overdragen	(“verzoeker”)	behoeft	daartoe	

de	schriftelijke	toestemming	van	alle	Vennoten.	

Indien	aan	alle	Vennoten	toestemming	is	

gevraagd	en	die	toestemming	niet	binnen	vier	

weken	na	dagtekening	van	dat	verzoek	wordt	

geweigerd,	worden	Vennoten	geacht	te	hebben	

ingestemd.

14.3	 	De	verzoeker	zal	aan	de	Beherend	vennoot	

schriftelijk	mededeling	doen	van	zijn	voorne-

men	tot	overdracht	van	zijn	Participatie,	onder	

opgave	van	de	naam	en	het	volledige	adres	van	

degene	aan	wie	hij	zijn	Participatie	wenst	te	

vervreemden.

14.4	 	Indien	de	Beherend	vennoot	een	mededeling	als	

bedoeld	in	artikel	14.3	heeft	ontvangen,	zal	hij	

hiervan	aan	alle	Commanditaire	vennoten	

mededeling	doen	met	opgave	van	de	door	hem	

ontvangen	gegevens.	De	Beherend	vennoot	zal	

twee	maal	per	kalenderjaar	de	in	de	vorige	zin	

bedoelde	mededeling	doen.	Indien	de	in	de	

vorige	zin	bedoelde	mededeling	moet	plaatsvin-

den,	zal	deze	worden	gedaan	in	het	tweede	

kwartaal	casu	quo	in	het	vierde	kwartaal	van	

een	kalenderjaar	op	een	door	de	Beherend	

vennoot	te	bepalen	tijdstip.	De	Beherend	

vennoot	kan	besluiten	ook	op	andere	tijdstip-

pen	de	vereiste	mededeling	te	doen.	De	

Beherend	vennoot	zal	in	zijn	mededeling	aan	de	

Commanditaire	vennoten	hen	verzoeken	

binnen	twee	weken	toestemming	te	verlenen	

voor	de	desbetreffende	voorgenomen	over-

drachten.

14.5	 	Een	Participatie	wordt	overgedragen	bij	authen-

tieke	of	onderhandse	akte.	De	overdracht	heeft	

tegenover	het	Vastgoedfonds	respectievelijk	de	

Bewaarder	pas	gevolg,	nadat	een	afschrift	van	

de	authentieke	of	onderhandse	akte	door	de	

Beherend	vennoot	is	ontvangen.

14.6	 	De	overdracht	zal	door	de	Bewaarder	worden	

aangetekend	in	het	register	van	Vennoten.

14.7	 	Door	het	nemen	respectievelijk	verkrijgen	van	

een	Participatie	onderwerpt	de	verkrijgende	

Vennoot	zich	aan	de	in	deze	akte	vervatte	over-

eenkomst.

14.8	 	Een	Participatie	kan	niet	aan	of	door	het	

Vastgoedfonds	worden	overgedragen.

14.9	 	Als	integrerend	onderdeel	van	deze	overeen-

komst	verleent	ieder	van	de	Vennoten	hierbij	

aan	de	Beheerder	een	onherroepelijke	volmacht	

om	bij	de	eigen	uittreding,	de	uittreding	van	een	

andere	Vennoot	en	de	overdracht	van	een	

Participatie,	voor	en	namens	hem	alle	rechts	en	

leveringshandelingen	te	verrichten	die	nodig,	

wenselijk	of	nuttig	zijn	in	verband	met	de	over-

dracht	van	Participaties	als	bedoeld	in	de	artike-

len	14	en	15.	Ter	voorkoming	van	enig	misver-

stand	heeft	deze	volmacht	geen	betrekking	op	

het	verlenen	van	toestemming	als	bedoeld	in	
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artikel	5.5	en	14.2.

14.10	 	Bij	een	overdracht	van	een	Participatie	blijft	het	

Vastgoedfonds	buiten	enige	verrekening	van	het	

resultaat	tussen	de	uittredende	en	toetredende	

Vennoot.	Resultaten	worden	toegerekend	

(uitgekeerd,	dan	wel	ten	laste	van	de	

Kapitaalsrekening	gebracht)	aan	degene	die	op	

het	moment	dat	het	resultaat	gerealiseerd	wordt	

Vennoot	is.

Artikel 15. Uittreding en voortzetting
15.1	 I.	 	Een	Vennoot	kan	door	de	vergadering	van	

Vennoten	worden	opgezegd:	

a.	zodra	hij	in	staat	van	faillissement	geraakt;	

b.		ingeval	van	een	rechtspersoon:	bij	verle-

ning	surseance	van	betaling	of	ontbinding;

	 	 	 c.		ingeval	van	een	natuurlijk	persoon:	het	

toepasselijk	worden	van	de	schuldsanering	

natuurlijke	personen	of	onder	curatele		

stelling;

	 	 	 d.		wegens	gewichtige	redenen,	waaronder	

mede	begrepen	reputatieschade	voor	ande-

re	Vennoten	of	belanghebbende	partijen,	

en	onder	opgave	van	deze	redenen,	met	

inachtneming	van	een	opzegtermijn	van	

één	maand.

	 	 II.		Een	Vennoot	treedt	uit	en	houdt	op	Vennoot	

te	zijn:

	 	 	 a.		door	opzegging,	door	de	Commanditaire	

vennoot	gedaan	met	inachtneming	van	het	

in	artikel	5.7	bepaalde;

	 	 	 b.		door	zijn	overlijden.

15.2	 	Voor	opzegging	bedoeld	in	artikel	15.1,	sub	I,	is	

vereist	een	unaniem	besluit,	genomen	door	de	

vergadering	van	Vennoten	waarin	de	betreffen-

de	Vennoot	aanwezig	mag	zijn	doch	waarin	zijn	

stem	niet	mee	telt.

15.3	 	Ingeval	van	uittreding	door	overlijden	worden	

de	Participaties	toebedeeld	aan	een	erfgenaam	of	

legataris	van	de	overleden	Commanditaire	

vennoot.	De	betreffende	erfgenaam	of	legataris	

dient	zo	snel	mogelijk	een	schriftelijke	medede-

ling	te	zenden	aan	de	Beherend	vennoot	onder	

overlegging	van	een	document	waaruit	blijkt	

dat	de	Participaties	rechtsgeldig	aan	hem	toeko-

men,	waardoor	deze	persoon	vanaf	dat	moment	

als	Vennoot	zal	gelden.

15.4	 	In	de	in	artikel	15.3	bedoelde	gevallen,	zal	het	

Vastgoedfonds	geacht	worden	te	zijn	voortgezet	

met	de	betreffende	erfgenaam	casu	quo	legata-

ris.	De	rechten	van	de	overleden	

Commanditaire	vennoot	worden	opgeschort	tot	

het	moment	dat	het	vermogensaandeel	op	de	

hiervoor	in	artikel	15.3	bedoelde	wijze	is	toebe-

deeld.	In	alle	overige	gevallen	zal	het	

Vastgoedfonds	worden	voortgezet	door	de	

Vennoten	ten	aanzien	van	wie	zich	niet	een	

omstandigheid	als	bedoeld	in	artikel	15.1	heeft	

voorgedaan.

15.5	 	Binnen	drie	maanden	na	het	uittreden	van	een	

Vennoot	op	grond	van	het	bepaalde	in	artikel	

15.1.	sub	I	en	artikel	15.1	sub	II.a	zijn	de	overblij-

vende	Vennoten	verplicht	om	aan	de	uitgetre-

den	Vennoot	uit	te	keren	een	bedrag	in	contan-

ten,	gelijk	aan	de	marktwaarde	van	de	betrokken	

Participaties	verminderd	met	vijftien	procent	

(15%).	De	marktwaarde	van	de	Participaties	zal	

tussen	partijen	bindend	worden	vastgesteld	op	

de	wijze	als	in	artikel	679	van	het	Wetboek	van	

Burgerlijke	Rechtsvordering	voor	een	verdeling	

is	vastgesteld,	tenzij	partijen	deze	waarde	in	

onderling	overleg	anders	vaststellen.

15.6	 	De	kosten	van	de	levering	van	de	Participaties	

zijn	voor	rekening	van	de	uittredende	

Participant	of	diens	rechtverkrijgenden.

15.7	 	De	in	artikel	15.5	bedoelde	uitkering	zal	worden	

gefinancierd	door	de	overige	Vennoten	door	

middel	van	een	vermindering	van	het	aan	hen	

uit	te	keren	bedrag	in	het	desbetreffende	jaar	

en/of	door	een	storting.	De	uitkering	zal	zo	

mogelijk	worden	uitbetaald	binnen	uiterlijk	

vierentwintig	maanden	na	het	intreden	van	een	

gebeurtenis	als	bedoeld	in	artikel	15.1.

Artikel 16 Vergadering van Vennoten
16.1	 	De	jaarlijkse	vergadering	van	Vennoten	wordt	

binnen	vier	maanden	na	afloop	van	het	boekjaar	

gehouden.

16.2	 In	deze	vergadering:

	 	 a.		brengt	de	Beheerder	gezamenlijk	met	de	

Beherend	vennoot	verslag	uit	omtrent	de	

gang	van	zaken	van	het	Vastgoedfonds	gedu-

rende	het	afgelopen	boekjaar	en	het	daarin	

gevoerde	bestuur	en	beheer;

	 	 b.		worden	de	balans	en	de	winst	en	verlies-

rekening,	voorzien	van	een	toelichting,	ter	

prospectus 22 augustus 2011 neddex vastgoedfonds xiv cv					61



vaststelling	overgelegd;

	 	 c.		wordt	behandeld	hetgeen,	met	inachtneming	

van	artikel	17.3,	verder	op	de	agenda	is	

geplaatst.

16.3	 	Buitengewone	vergaderingen	van	Vennoten	

worden	gehouden	zo	dikwijls	de	Beheerder	of	

de	Beherend	vennoot	het	wenselijk	acht,	zome-

de	indien	een	of	meer	Commanditaire	vennoten	

die	tezamen	ten	minste	twintig	procent	(20%)	

van	het	aantal	uitgegeven	Participaties	verte-

genwoordigen,	het	schriftelijk	onder	vermel-

ding	van	de	te	behandelen	onderwerpen	aan	de	

Beheerder	verzoeken.

16.4	 	Indien	de	Beheerder	de	verlangde	vergadering	

niet	bijeenroept,	zodanig,	dat	zij	binnen	dertig	

dagen	na	het	verzoek	wordt	gehouden,	zijn	de	

verzoekers	zelf	tot	bijeenroeping	bevoegd	met	

inachtneming	van	het	daaromtrent	in	deze	

overeenkomst	bepaalde.

Artikel 17. Plaats. Oproeping
17.1	 	De	vergaderingen	van	Vennoten	worden	gehou-

den	in	de	gemeente	waar	het	Vastgoedfonds	zijn	

zetel	heeft,	dan	wel	ter	plaatse	als	in	de	oproe-

ping	is	bepaald.

17.2	 	Onverminderd	het	in	artikel	16.3,	laatste	zin,	

bepaalde	worden	de	Vennoten	tot	de	vergade-

ring	van	Vennoten	opgeroepen	door	de	

Beheerder.	De	oproeping	geschiedt	door	middel	

van	oproepingsbrieven	gericht	aan	de	adressen	

van	de	Vennoten	zoals	deze	door	hen	aan	de	

Beherend	vennoot	zijn	opgegeven	en	niet	later	

dan	de	vijftiende	dag	voor	die	van	de	vergade-

ring.

17.3	 	Bij	de	oproepingsbrief	worden	de	te	behandelen	

onderwerpen	vermeld.

17.4	 	Omtrent	onderwerpen,	welke	niet	in	de	oproe-

pingsbrief	of	in	een	aanvullende	oproepings-

brief	met	inachtneming	van	de	voor	oproeping	

gestelde	termijn	zijn	aangekondigd,	kan	niet	

geldig	worden	besloten,	tenzij	het	besluit	met	

algemene	stemmen	wordt	genomen	in	een	

vergadering,	waarin	alle	Vennoten	aanwezig	of	

vertegenwoordigd	zijn.

Artikel 18. Voorzitter en notulen
18.1	 	De	vergadering	van	Vennoten	wordt	voorgeze-

ten	door	de	Beheerder.	De	voorzitter	wijst	de	

secretaris	aan.

18.2	 	Van	het	ter	vergadering	verhandelde	worden	

notulen	gehouden.	De	notulen	worden	vastge-

steld	en	ten	blijke	daarvan	getekend	door	de	

voorzitter	en	de	secretaris	van	de	desbetreffende	

vergadering,	dan	wel	vastgesteld	door	een	

volgende	vergadering;	in	het	laatste	geval	

worden	zij	ten	blijke	van	vaststelling	door	de	

voorzitter	en	de	secretaris	van	die	volgende	

vergadering	ondertekend.

Artikel 19. Besluitvorming
19.1	 	Elke	Participatie	geeft	recht	op	het	uitbrengen	

van	één	stem.	Daarnaast	is	de	Beherend	vennoot	

bevoegd	tot	het	uitbrengen	van	één	stem.

19.2	 	Blanco	stemmen	en	ongeldige	stemmen	worden	

als	niet	uitgebracht	aangemerkt.

19.3	 	Een	Participant	kan	zich	ter	vergadering	door	

een	schriftelijk	door	hem	daartoe	gevolmachtig-

de	Participant,	andere	gevolmachtigde,	

Beheerder	of	Beherend	vennoot	doen	vertegen-

woordigen.	Een	Participant	kan	ten	hoogste	

twee	mede-Participanten	vertegenwoordigen.	

Andere	gevolmachtigden	kunnen	ten	hoogste	

één	Participant	vertegenwoordigen.

19.4	 	Voor	zover	in	deze	overeenkomst	niet	anders	is	

bepaald,	worden	alle	besluiten	van	de	vergade-

ring	van	Vennoten	genomen	met	volstrekte	

meerderheid	van	de	geldig	uitgebrachte	stemmen.

Artikel 20. Besluitvorming buiten vergadering
20.1	 	De	Vennoten	kunnen	alle	besluiten,	welke	zij	in	

vergadering	kunnen	nemen,	ook	buiten	verga-

dering	nemen,	mits	de	Beheerder	in	de	gelegen-

heid	is	gesteld	over	het	desbetreffende	voorstel	

advies	uit	te	brengen.	Een	zodanig	besluit	is	

slechts	geldig,	indien	zich	ten	gunste	van	het	

desbetreffende	voorstel	schriftelijk	een	

volstrekte	meerderheid	van	het	totale	aantal	

door	alle	Vennoten	uit	te	brengen	stemmen,	

heeft	uitgesproken,	tenzij	op	grond	van	deze	

overeenkomst	unanimiteit	van	alle	Vennoten	

vereist	is,	in	welk	geval	alle	Vennoten	zich	ten	

gunste	van	het	betreffende	voorstel	moeten	

hebben	uitgesproken.

20.2	 	Van	een	besluit,	als	bedoeld	in	artikel	20.1,	

maakt	de	Beheerder	aantekening	in	het	notulen-

register	van	het	Vastgoedfonds.	Bovendien	
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worden	de	bescheiden,	waaruit	van	het	nemen	

van	een	zodanig	besluit	blijkt,	bij	het	notulenre-

gister	van	het	Vastgoedfonds	bewaard.

Artikel 21. Wijziging en ontbinding
21.1	 	De	vergadering	van	Vennoten	kan	besluiten	tot	

wijziging	van	de	bepalingen	van	het	

Vastgoedfonds	en	tot	ontbinding	van	het	

Vastgoedfonds.

21.2	 	Bij	de	oproeping	van	de	vergadering	van	

Vennoten	zal	een	afschrift	van	het	voorstel,	

waarin	de	voorgestelde	wijziging	is	opgenomen	

aan	de	adressen	van	de	Vennoten,	zoals	deze	

door	hen	aan	de	Beherend	vennoot	zijn	opgege-

ven,	worden	verzonden.

21.3	 	Een	zodanig	besluit	kan	slechts	worden	geno-

men	op	voorstel	van	de	Beheerder	en	Bewaarder	

tezamen	en	met	een	meerderheid	van	drie/vier-

de	van	de	uitgebrachte	stemmen	in	een	verga-

dering	waarin	ten	minste	een	zodanig	aantal	

Vennoten	aanwezig	of	vertegenwoordigd	is	als	

recht	heeft	op	het	uitbrengen	van	ten	minste	de	

helft	van	het	totaal	aantal	door	alle	Vennoten	uit	

te	brengen	stemmen.

21.4	 	Is	in	een	vergadering,	waarin	een	voorstel	tot	

het	nemen	van	een	besluit,	als	bedoeld	in	de	

eerste	zin	van	dit	lid,	aan	de	orde	is	gesteld,	niet	

ten	minste	een	zodanig	aantal	Vennoten	aanwe-

zig	of	vertegenwoordigd	als	recht	heeft	op	het	

uitbrengen	van	ten	minste	de	helft	van	het	

totaal	aantal	door	alle	Vennoten	uit	te	brengen	

stemmen,	dan	zal	een	tweede	vergadering	

worden	bijeengeroepen,	te	houden	uiterlijk	vier	

weken	na	de	eerste,	die,	ongeacht	het	aantal	

aanwezige	of	vertegenwoordigde	Vennoten,	

met	een	meerderheid	van	ten	minste	drie/vier-

de	van	de	uitgebrachte	stemmen	een	geldig	

besluit	kan	nemen.

21.5	 	Bij	de	oproeping	tot	de	tweede	vergadering	

moet	worden	vermeld,	dat	en	waarom	een	

besluit	kan	worden	genomen	onafhankelijk	van	

het	ter	vergadering	aanwezige	of	vertegenwoor-

digde	aantal	Vennoten.

21.6	 	Wijzigingen	van	de	bepalingen	van	deze	over-

eenkomst	worden	niet	van	kracht	voordat	de	

hierna	in	dit	lid	bedoelde	toestemming	is	

verkregen.

21.7	 	Aanvullingen	op	en/of	wijzigingen	van	deze	

overeenkomst	hebben	slechts	kracht	tussen	

de	Vennoten,	nadat	deze	zijn	neergelegd	in	

een	akte.

Artikel 22. Vereffening
22.1	 	Indien	de	vergadering	van	Vennoten	tot	ontbin-

ding	besluit	en	indien	(alle	belangen	in)	het	

Vastgoed	zijn	vervreemd,	zullen	de	zaken	van	

het	Vastgoedfonds	zo	spoedig	mogelijk	door	de	

Beheerder,	als	vereffenaar,	worden	vereffend.

22.2	 	Uit	hetgeen	na	de	voldoening	van	de	schuldei-

sers	is	overgebleven	van	het	vermogen	van	het	

ontbonden	Vastgoedfonds,	ontvangen,	indien	

en	voor	zover	mogelijk,	de	Vennoten	de	saldi	

van	hun	kapitaalrekeningen.	Op	een	eventueel	

restant	is	het	bepaalde	in	artikel	13.2	van	over-

eenkomstige	toepassing.

Artikel 23. Toepasselijk recht en arbitrage
23.1	 	Deze	overeenkomst	is	uitsluitend	onderworpen	

aan	Nederlands	recht.

23.2	 	Alle	geschillen,	welke	mochten	ontstaan	naar	

aanleiding	van	de	onderhavige	overeenkomst,	

dan	wel	van	nadere	overeenkomsten,	die	daar-

van	het	gevolg	mochten	zijn,	worden	beslecht	

overeenkomstig	het	Reglement	van	het	

Nederlands	Arbitrage	Instituut.

23.3	 	Het	scheidsgerecht	zal	bestaan	uit	drie	arbiters	

of	indien	alle	partijen	het	er	over	eens	zijn	dat	

één	arbiter	voldoende	is	uit	één	arbiter.

23.4	 	De	plaats	van	arbitrage	zal	gelegen	zijn	in	

Rotterdam.

23.5	 	Het	scheidsgerecht	beslist	naar	de	regelen	van	

het	recht.

Artikel 24. Bijzondere bepalingen
24.1	 	In	totaal	zijn	tweehonderdtweeënvijftig	(252)	

Participaties	bij	de	oprichting	van	het	

Vastgoedfonds	geplaatst	bij	de	stichting:	

Stichting	Participatie	Vastgoedfondsen,	statu-

tair	gevestigd	te	‘s	Gravenhage	en	kantoorhou-

dend	te	2582	NE	‘s	Gravenhage,	Johan	van	

Oldenbarneveltlaan	9	D,	handelsregister	

nummer	52101851,	welke	plaatsing	bij	welke	

stichting	tijdelijk	van	aard	is	met	het	oog	op	de	

verwerving	van	het	Vastgoed	en	de	financiering	

daarvan	en	het	aantrekken	van	Participanten.	

Door	de	Stichting	Participatie	Vastgoedfondsen	
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is	in	verband	met	de	plaatsing	gestort	een	

bedrag	van	eenhonderdduizend	euro	(EUR	

100.000)	onder	de	verplichting	het	restant	

nominaal	te	storten	indien	en	zodra	de	

Beherend	vennoot	deze	restant	storting	ten	

behoeve	van	het	Vastgoedfonds	opvraagt.

24.2	 	In	verband	met	de	tijdelijke	deelneming	van	

Stichting	Participatie	Vastgoedfondsen	als	

commanditaire	vennoot	van	het	Vastgoedfonds	

geldt	in	afwijking	van	het	bepaalde	in	artikel	5.5	

en	artikel	14.1,	14.2,	14.3	en	14.4	dat	de	Stichting	

Participatie	Vastgoedfondsen,	als	tijdelijke	

commanditaire	vennoot	van	het	Vastgoedfonds,	

bevoegd	en	verplicht	is	op	eerste	verzoek	van	de	

Beherend	vennoot	de	door	haar	bij	het	aangaan	

van	het	Vastgoedfonds	verkregen	Participaties	

alsnog	over	te	dragen	binnen	zes	maanden	na	

het	aangaan	van	het	Vastgoedfonds	zonder	dat	

daarvoor	de	toestemming	van	de	overige	

Vennoten	vereist	is.

24.3	 	De	Stichting	Participatie	Vastgoedfondsen	

verbindt	zich	jegens	de	Beherend	vennoot	tot	

het	verlenen	van	medewerking	aan	de	in	artikel	

24.2	bedoelde	overdracht	van	Participaties.

24.4	 	De	overdracht	van	de	Participaties	aan	Partici-

panten	bedoeld	in	artikel	24.2	zal	geschieden	bij	

authentieke	of	onderhandse	akte,	door	welke	

overdracht	de	Participanten	tot	het	Vastgoed-

fonds	toetreden	en	welke	akte	ondermeer	zal	

inhouden	een	bepaling	als	bedoeld	in	artikel	

14.7	en	de	onherroepelijke	volmacht	als	bedoeld	

in	artikel	14.9.

Artikel 25. Slotbepalingen
25.1	 	Alle	mededelingen,	verzoeken	en	kennisgevin-

gen	met	betrekking	tot	deze	overeenkomst	

zullen	plaatsvinden	per	brief	dan	wel	per	fax,	

tenzij	in	deze	overeenkomst	anders	is	bepaald.

25.2	 	Met	het	oog	op	het	wetsvoorstel	(kamernummer	

31065)	Personenvennootschappen	(titel	7.13	

BW)	dat	op	het	moment	van	aangaan	van	deze	

overeenkomst	aanhangig	is,	kiezen	de	Vennoten	

ervoor	na	invoering	van	het	genoemde	wets-

voorstel	het	Vastgoedfonds	rechtspersoonlijk-

heid	te	laten	aannemen.
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statuten bewaarder
Artikel 1. Naam en zetel
1.1	 	De	stichting	draagt	de	naam:

  Stichting Bewaarder Neddex XIV.
1.2	 Zij	heeft	haar	zetel	te	Rotterdam.

Artikel 2. Doel en middelen
2.1	 De	stichting	heeft	ten	doel:

	 	 a.		het	optreden	als	bewaarder	voor	de	comman-

ditaire	vennootschap	Neddex	Vastgoedfonds	

XIV	C.V.,	gevestigd	te	Rotterdam	(de	

“vennootschap”),	zijnde	een	beleggingsin-
stelling	als	bedoeld	in	de	Wet	op	het	financi-

eel	toezicht;

	 	 b.		het	in	de	sub	a	bedoelde	hoedanigheid	direct	

of	indirect	verwerven,	vervreemden	en	

bezwaren	van	onroerende	zaken	na	vooraf-

gaande	toestemming	van	de	beherend	

vennoot	van	de	vennootschap	(de	“Beherend 
vennoot”);

	 	 c.		het	toezien	op	stortingen	en	terugbetalingen	

van	kapitaal	van	deelnemers	in	de	vennoot-

schap,	waarbij	het	vermogen	van	de	vennoot-

schap	wordt	belegd	in	bedoelde	onroerende	

zaken	of	in	belangen	in	onroerende	zaken,		en	

het	verrichten	van	al	hetgeen	met	het	voren-

staande	verband	houdt	of	daartoe	bevorderlijk	

kan	zijn,	alles	in	de	ruimste	zin	van	het	

woord.

2.2	 	De	middelen	van	de	stichting	bestaan	uit	de	

door	de	vennootschap	te	vergoeden	bedragen,	

andere	geldmiddelen	die	ten	titel	van	bewaring	

voor	de	(commanditaire)	vennoten	van	de	

vennootschap	worden	gehouden	en	dienen	ter	

verwezenlijking	van	het	doel	van	de	stichting	

en	alle	overige	inkomsten.

Artikel 3. Bestuur
3.1	 	Het	bestuur	van	de	stichting	bestaat	uit	een	

door	het	bestuur	te	bepalen	aantal	van	maxi-

maal	drie	leden.

3.2	 	Het	bestuur	(met	uitzondering	van	het	eerste	

bestuur,	waarvan	de	leden	in	functie	worden	

benoemd)	kiest	uit	zijn	midden	een	voorzitter.	

Het	bestuur	wijst	een	secretaris	aan	die	geen	

bestuurslid	hoeft	te	zijn.

3.3	 	Bestuursleden	worden	na	overleg	met	en	goed-

keuring	van	de	vergadering	van	vennoten	van	

de	vennootschap	benoemd	door	het	bestuur	dat	

daartoe	besluit	met	algemene	stemmen.	De	

vergadering	van	vennoten	van	de	vennootschap	

neemt	het	goedkeuringsbesluit	met	drie/vierde	

meerderheid	van	de	uitgebrachte	stemmen.	De	

besluitvorming	door	de	vergadering	van	de	

vennoten	van	de	vennootschap	vindt	plaats	

conform	het	daaromtrent	in	de	vennootschaps-

overeenkomst	bepaalde.

3.4	 	Bij	het	ontstaan	van	een	(of	meer)	vacature(s)	in	

het	bestuur,	zullen	de	overblijvende	bestuursle-

den	(of	zal	het	enige	overblijvende	bestuurslid)	

binnen	een	maand	na	het	ontstaan	van	de	

vacature(s)	daarin	voorzien	door	de	benoeming	

van	een	(of	meer)	opvolger(s).	

In	geval	van	een	(of	meer)	vacature(s)	in	het	

bestuur,	vormen	de	overblijvende	bestuursle-

den,	of	vormt	het	overblijvende	bestuurslid,	een	

bevoegd	bestuur.

3.5	 	Wanneer	alle	bestuurders	mochten	komen	te	

ontbreken,	zal	benoeming	plaatsvinden	door	de	

vergadering	van	vennoten	die	daaromtrent	

besluit	met	drie/vierde	meerderheid	van	de	

uitgebrachte	stemmen.

Artikel 4. Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
4.1	 	De	bestuursvergaderingen	worden	gehouden	in	

de	gemeente	waar	de	stichting	haar	zetel	heeft	

dan	wel	ter	plaatse	als	bij	de	oproeping	is	

bepaald.

4.2	 	Het	bestuur	vergadert	ten	minste	eenmaal	per	

jaar,	voorafgaand	aan	de	jaarlijkse	vergadering	

van	de	vennootschap.

4.3	 	Vergaderingen	zullen	voorts	worden	gehouden,	

wanneer	de	voorzitter	dit	wenselijk	acht	of	

indien	een	van	de	andere	bestuursleden	daartoe	

verzoekt.	

Indien	de	voorzitter	aan	een	dergelijk	verzoek	

geen	gevolg	geeft	zodanig,	dat	de	vergadering	

wordt	gehouden	binnen	drie	weken	na	het	

verzoek,	is	de	verzoeker	bevoegd	zelf	een	verga-

dering	bijeen	te	roepen	met	inachtneming	van	

de	vereiste	formaliteiten.

4.4	 	De	oproeping	tot	de	vergadering	geschiedt	door	

middel	van	oproepingsbrieven.	De	beherend	

vennoot	ontvangt	een	kopie	van	de	oproepings-

brieven.

4.5	 	De	oproepingsbrieven	vermelden,	behalve	

plaats	en	tijdstip	van	de	vergadering,	de	te	

bi
jl

ag
e 

2

prospectus 22 augustus 2011 neddex vastgoedfonds xiv cv					65



behandelen	onderwerpen.

4.6	 	Zolang	in	een	bestuursvergadering	alle	in	func-

tie	zijnde	bestuursleden	aanwezig	zijn,	kunnen	

geldige	besluiten	worden	genomen	over	alle	aan	

de	orde	komende	onderwerpen,	mits	met	alge-

mene	stemmen,	ook	al	zijn	de	door	de	statuten	

gegeven	voorschriften	voor	het	oproepen	en	

houden	van	vergaderingen	niet	in	acht	genomen.

4.7	 	Van	het	verhandelde	in	de	vergaderingen	

worden	notulen	gehouden	door	de	secretaris	of	

door	een	van	de	andere	aanwezigen,	door	de	

voorzitter	van	de	vergadering	daartoe	aange-

zocht.	De	Beherend	vennoot	ontvangt	een	

kopie	van	de	notulen.

4.8	 	Het	bestuur	kan	ter	vergadering	alleen	dan	

geldige	besluiten	nemen	indien	de	meerderheid	

van	de	in	functie	zijnde	bestuursleden	ter	verga-

dering	aanwezig	of	vertegenwoordigd	is.	

Ieder	bestuurslid	heeft	het	recht	tot	het	uitbren-

gen	van	één	stem.	

Voorzover	deze	statuten	geen	grotere	meerder-

heid	voorschrijven	worden	alle	bestuursbeslui-

ten	genomen	met	volstrekte	meerderheid	van	

de	geldig	uitgebrachte	stemmen.

Artikel 5. Bestuursbevoegdheid
5.1	 	Het	bestuur	is	belast	met	het	besturen	van	de	

stichting.

5.2	 	Het	bestuur	is	bevoegd	te	besluiten	tot	het	

aangaan	van	overeenkomsten	tot	verkrijging,	

vervreemding	en	bezwaring	van	registergoede-

ren	met	voorafgaande	toestemming	van	de	

Beherend	vennoot.

5.3	 	Het	bestuur	is	bevoegd	te	besluiten	tot	het	

aangaan	van	overeenkomsten,	waarbij	de	stich-

ting	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 6. Vertegenwoordiging
6.1	 	Het	bestuur	vertegenwoordigt	de	stichting,	

voor	zover	uit	de	wet	niet	anders	voortvloeit.

6.2	 	De	bevoegdheid	tot	vertegenwoordiging	komt	

mede	toe	aan	twee	gezamenlijk	handelende	

bestuursleden.

6.3	 	Het	bestuur	is	bevoegd	volmacht	te	verlenen	

aan	een	of	meer	bestuursleden,	alsook	aan	

derden,	om	de	stichting	binnen	de	grenzen	van	

die	volmacht	te	vertegenwoordigen.

Artikel 7. Einde bestuurslidmaatschap
7.1	 	Het	bestuurslidmaatschap	eindigt:

	 	 a.		door	vrijwillig	aftreden	hetgeen	uitsluitend	

kan	plaatsvinden	indien	het	voornemen	daar-

toe	twee	maanden	tevoren	aan	het	bestuur	is	

medegedeeld;

	 	 b.		door	overlijden	dan	wel	indien	een	rechtsper-

soon	bestuurder	is	door	ontbinding;

	 	 c.		wanneer	een	bestuurslid	het	vrije	beheer	over	

(een	deel	van)	zijn	vermogen	verliest;

	 	 d.		door	ontslag	op	grond	van	een	besluit	van	het	

bestuur;

	 	 e.		door	ontslag	door	de	rechtbank	in	de	gevallen	

als	in	de	wet	bepaald.

Artikel 8. Boekjaar en financiële verslaglegging
8.1	 	Het	boekjaar	van	de	stichting	is	gelijk	aan	het	

kalenderjaar.

8.2	 	Het	bestuur	is	verplicht	van	de	vermogenstoe-

stand	van	de	stichting	en	van	de	werkzaamhe-

den	van	de	stichting,	naar	de	eisen	die	voort-

vloeien	uit	deze	werkzaamheden,	op	zodanige	

wijze	een	administratie	te	voeren	en	de	daartoe	

behorende	boeken,	bescheiden	en	andere	gege-

vensdragers	op	zodanige	wijze	te	bewaren,	dat	

te	allen	tijde	de	rechten	en	verplichtingen	van	

de	stichting	kunnen	worden	gekend.

8.3	 	Het	bestuur	is	verplicht	jaarlijks	binnen	drie	

maanden	na	afloop	van	het	boekjaar	de	balans	

en	de	staat	van	baten	en	lasten	van	de	stichting	

te	maken	en	op	papier	vast	te	stellen.

8.4	 	Het	bestuur	is	verplicht	de	in	artikel	8.2	en	arti-

kel	8.3	bedoelde	boeken,	bescheiden	en	andere	

gegevensdragers	gedurende	zeven	jaren	te	

bewaren.

8.5	 	Het	bestuur	kan	een	accountant	die	de	balans	en	

de	staat	van	baten	en	lasten	van	de	stichting	

onderzoekt.

Artikel 9. Statutenwijziging
9.1	 	Het	bestuur	is	bevoegd,	na	overleg	met	en	goed-

keuring	van	de	Beherend	vennoot,	te	besluiten	

de	statuten	te	wijzigen.	

Het	besluit	daartoe	moet	worden	genomen	met	

ten	minste	twee/derde	van	de	stemmen	in	een	
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vergadering,	waarin	alle	bestuursleden	aanwe-

zig	of	vertegenwoordigd	zijn.	

Blijkt	ter	vergadering	het	vereiste	aantal	

bestuursleden	niet	aanwezig	te	zijn,	dan	wordt	

uiterlijk	vier	weken	nadien	een	nieuwe	vergade-

ring	bijeengeroepen	waarin	het	besluit	geno-

men	kan	worden	met	ten	minste	twee/derde	

meerderheid.

9.2	 	De	wijziging	moet	op	straffe	van	nietigheid	bij	

notariële	akte	tot	stand	komen.	

Ieder	bestuurslid	afzonderlijk	is	bevoegd	de	

desbetreffende	akte	te	doen	verlijden.

9.3	 	De	bestuursleden	zijn	verplicht	een	authentiek	

afschrift	van	de	wijziging	en	de	gewijzigde	

statuten	neer	te	leggen	bij	het	handelsregister.

Artikel 10. Ontbinding en vereffening
10.1	 	Het	bestuur	is	bevoegd,	na	overleg	met	en	goed-

keuring	van	de	Beherend	vennoot,	te	besluiten	

de	stichting	te	ontbinden.	Op	het	daartoe	te	

nemen	besluit	is	het	bepaalde	in	artikel	9.1	van	

toepassing.

10.2	 	De	stichting	blijft	na	haar	ontbinding	voortbe-

staan	voor	zover	dit	tot	vereffening	van	haar	

vermogen	nodig	is.

10.3	 	De	vereffening	geschiedt	door	de	bestuursleden.

10.4		 	Gedurende	de	vereffening	blijven	de	bepalingen	

van	deze	statuten	zoveel	mogelijk	van	kracht.

10.5	 	Hetgeen	na	voldoening	van	de	schuldeisers	van	

het	vermogen	van	de	ontbonden	stichting	

resteert,	wordt	door	de	vereffenaar(s)	zoveel	

mogelijk	besteed	overeenkomstig	het	doel	van	

de	stichting.

10.6	 	Na	afloop	van	de	vereffening	blijven	de	boeken,	

bescheiden	en	andere	gegevensdragers	van	de	

ontbonden	stichting	gedurende	zeven	jaren	

berusten	onder	de	door	het	bestuur	aan	te	

wijzen	perso(o)n(en).

10.7	 	Op	de	ontbinding	en	de	vereffening	van	de	

stichting	is	het	bepaalde	in	de	wet	van	toepas-

sing.

Artikel 11. Slotbepaling
	 	 	In	alle	gevallen,	waarin	zowel	de	wet	als	deze	

statuten	niet	voorzien,	beslist	het	bestuur.

Artikel 12. Overgangsbepalingen
	 	 Eerste	bestuursleden;	Eerste	boekjaar.

12.1	 	Voor	de	eerste	maal	worden	tot	bestuursleden	

benoemd,	de	heer	Frank	Willibrordus	Maria	

Sonsma,	geboren	te	Zaandam	op	zeventien	april	

negentienhonderd	tweeënzestig,	in	de	functie	

van	voorzitter.	Een	tweede	bestuurslid	zal	op	

zeer	korte	termijn	worden	benoemd.

12.2	 	Het	eerste	boekjaar	van	de	stichting	eindigt	op	

één	en	dertig	december	tweeduizend	elf.
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In aanmerking nemende dat:
-	 	het	Vastgoedfonds	een	beleggingsinstelling	is	in	de	

vorm	van	een	besloten	commanditaire	vennoot-

schap,	waarin	deelneming	mogelijk	is	door	rechts-

personen	en	natuurlijke	personen	die	in	de	hoeda-

nigheid	van	Commanditaire	vennoten	wensen	te	

beleggen	in	het	Vastgoed;

-	 	voor	het	aanbieden	van	Participaties	in	het	

Vastgoedfonds	geen	vergunning	in	de	zin	van	de	Wet	

op	het	financiële	toezicht	vereist	is,	omdat	een	vrij-

stelling	van	toepassing	is;

-	 	de	Beheerder	en	de	Beherend	vennoot	de	organisatie,	

expertise	en	faciliteiten	hebben	om	ten	behoeve	van	

het	Vastgoedfonds	het	beheer	over	de	vermogensbe-

standdelen	te	voeren	en	te	fungeren	als	beheerder	

respectievelijk	beherend	vennoot;

-	 	de	vermogensbestanddelen	(waaronder	in	ieder	geval	

onroerende	zaken)	van	het	Vastgoedfonds	zullen	

worden	bewaard	door	de	Bewaarder,	die	deze	ten	

titel	van	bewaring	uitsluitend	in	het	belang	van	de	

Commanditaire	vennoten	zal	bewaren;

-	 	partijen	erkennen	dat	de	Beheerder,	Beherend	

vennoot	en	de	Bewaarder	hun	werkzaamheden	onaf-

hankelijk	van	elkaar	dienen	te	kunnen	verrichten.	

Partijen	zijn	van	mening	dat	de	Bewaarder	in	dit	

kader	de	meest	aangewezen	partij	is	om	als	bewaar-

der,	Beherend	vennoot	de	meest	aangewezen	partij	is	

om	als	beherend	vennoot,	en	de	Beheerder	de	meest	

aangewezen	partij	is	om	als	beheerder	te	functioneren;

-	 	partijen	wensen	in	deze	overeenkomst	hun	afspraken	

en	de	daaruit	voortvloeiende	rechten	en	verplichtin-

gen	vast	te	leggen.

Komen overeen als volgt:

Artikel 1. Definities
1.1.	 	De	in	deze	overeenkomst	gehanteerde	definities	

en	begrippen	die	met	een	hoofdletter	zijn	

gespeld,	hebben	de	betekenis	die	eraan	is	toege-

kend	in	het	onderdeel	Definities	en	begrippen	

van	het	Prospectus.	De	definitie	van	woorden	in	

enkelvoud	omvat	ook	de	meervoudsvorm.

Artikel 2. Werkzaamheden Bewaarder 
2.1.	 	De	Bewaarder	is	belast	met	de	bewaring	van	het	

juridisch	eigendom	van	het	Vastgoed	en	draagt	

overeenkomstig	haar	doelstelling	en	met	inacht-

neming	van	de	bepalingen	van	de	CV-overeen-

komst	en	de	strekking	van	het	Prospectus	zorg	

voor	onder	andere	de	volgende	handelingen:

	 	 a.		het	toezien	op	stortingen	en	terugbetalingen	

van	kapitaal	in	het	Vastgoedfonds;

	 	 b.		het	samen	met	Beheerder	uitgeven	van	parti-

cipatiebewijzen	aan	Participanten	en	het	

bijhouden	van	het	register	met	de	

NAW-gegevens	en	het	aantal	Participaties	van	

iedere	Participant;

	 	 c.		het	ten	behoeve	van	de	Vennoten	ten	titel	van	

bewaring	in	eigendom	verkrijgen	van	het	

Vastgoed	en	het	in	economische	eigendom	

leveren	van	het	Vastgoed	aan	het	

Vastgoedfonds;

	 	 d.		het	op	aangeven	van	de	Beheerder	bezwaren	

van	het	Vastgoed	in	verband	met	de	financie-

ring	van	het	Vastgoed;

	 	 e.		het	vaststellen	dat	de	oprichting	van	het	

Vastgoedfonds	en	de	toetreding	van	

Participanten	conform	Prospectus	heeft	

plaatsgehad;

	 	 f.	 	het	vaststellen	dat	de	door	de	Beheerder	

uitgevoerde	beleggingstransacties	passen	

binnen	de	doelstellingen	van	het	

Vastgoedfonds,	zoals	vastgelegd	in	het	

Prospectus;

	 	 g.		het	op	aangeven	van	de	Beheerder	vervreem-

den	van	het	Vastgoed;

	 	 h.		het	op	aangeven	van	de	Beheerder	doen	van	

(tussentijdse)	uitkeringen	op	Participaties,	en	

het	verdelen	van	het	liquidatiesaldo,	een	en	

ander	met	inachtneming	van	de	bepalingen	

van	de	CV-overeenkomst	en	deze	

Overeenkomst;

	 	 i.	 	het	ontvangen	van	de	dagafschriften	van	de	

bankrekening(en)	van	het	Vastgoedfonds	

alsmede	het	per	kalenderkwartaal	ontvangen	

van	kostennota’s	of	kopieën	hiervan	en	op	

basis	daarvan	periodiek	vaststellen	dat	de	

kosten	rechtmatig	ten	laste	van	het	

Vastgoedfonds	zijn	gekomen;

	 	 j.	 	het	vooraf	goedkeuren	van	betalingen	ten	

laste	van	het	Vastgoedfonds	van	meer	dan	

vijfentwintigduizend	euro	(€	25.000)	per	

rechtshandeling;

	 	 k.		voor	zover	van	toepassing	houden	van	

toezicht	op	de	uitvoering	door	de	Beherend	

vennoot	en/of	de	Beheerder	van	besluiten	

overeenkomst van beheer en bewaring
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van	de	vergadering	van	Vennoten;

	 	 l.	 	het	bijwonen	van	vergaderingen	van	

Vennoten	en	het	informeren	van	de	Vennoten	

over	haar	bevindingen	ter	zake	het	gestelde	a	

tot	en	met	k.

2.2.	 	De	Bewaarder	treedt	bij	het	bewaren	uitsluitend	

op	in	het	belang	van	het	Vastgoedfonds.

2.3.	 	Alle	vermogensbestanddelen	van	het	

Vastgoedfonds	zullen	worden	geadministreerd	

ten	name	van	de	Bewaarder	ten	behoeve	van	de	

Vennoten	en	daarmee	worden	afgescheiden	van	

het	vermogen	van	de	Beheerder	en	van	het	

vermogen	van	de	Beherend	vennoot.

Artikel 3. Beloning en kosten Bewaarder
3.1.	 	De	Bewaarder	zal	per	jaar	van	het	

Vastgoedfonds	een	vergoeding	ontvangen	van	

drieduizend	euro	(€	3.000),	te	vermeerderen	

met	BTW	en	is	te	voldoen	tegen	overlegging	

van	een	factuur.	De	vergoeding	is	jaarlijks	aan	te	

passen	met	het	CPI	prijsindexcijfer.	Indien	een	

derde	bestuurder	wordt	benoemd,	kan	de	

vergoeding	worden	verhoogd	met	een	redelijk	

bedrag.	

3.2.	 	De	Bewaarder	krijgt	van	het	Vastgoedfonds	de	

na	overleg	met	de	Beheerder	redelijk	te	maken	

kosten	vergoed.

Artikel 4. Werkzaamheden Beherend vennoot 
4.1.	 	De	Beherend	vennoot	is	bestuurder	van	het	

Vastgoedfonds	en	houdt	uit	dien	hoofde	

toezicht	op	de	werkzaamheden	die	zij	in	het	

kader	van	deze	overeenkomst	heeft	uitbesteed	

aan	de	Beheerder.

Artikel 5. Beloning Beherend vennoot 
5.1.	 	Het	Vastgoedfonds	betaalt	de	Beherend	

vennoot	na	de	verwerving	van	het	Vastgoed	

door	het	Vastgoedfonds	de	Structurerings-

vergoeding.	Deze	vergoeding	bedraagt	2,25%	

over	de	koopprijs	K.K.	van	het	Vastgoed,	te	

vermeerderen	met	BTW	en	is	te	voldoen	tegen	

overlegging	van	een	factuur.

5.2.	 	Het	Vastgoedfonds	betaalt	de	Beherend	

vennoot	na	de	verwerving	van	het	Vastgoed	

door	het	Vastgoedfonds	de	Marketing-

vergoeding.	Deze	vergoeding	bedraagt	

€	75.000,	te	vermeerderen	met	BTW	en	is	te	

voldoen	tegen	overlegging	van	een	factuur.

5.3.	 	De	Beherend	vennoot	deelt	bij	verkoop	van	(een	

deel	van)	het	Vastgoed	met	vijfentwintig	

procent	(25%)	mee	in	de	overwinst.	De	over-

winst	is	het	beschikbare	bedrag	van	de	aan	(een	

deel	van)	het	Vastgoed	toe	te	rekenen	totale	

resultaat	nadat	aan	de	Commanditaire	vennoten	

een	preferent	Totaal	beleggersrendement	kan	

worden	uitgekeerd	van	gemiddeld	enkelvoudig	

acht	procent	(8%)	op	jaarbasis,	voor	belastingen,	

over	het	(aan	dat	deel	van	het	Vastgoed	toe	te	

rekenen)	kapitaal.	Het	totale	resultaat	wordt	

berekend	door	de	optelsom	van	de	gerealiseerde	

Directe	resultaten	van	(dat	deel	van)	het	

Vastgoed,	de	vrijval	van	de	voorziening	onder-

houd	en	het	verkoopresultaat.	Het	verkoopre-

sultaat	wordt	berekend	door	op	de	verkoopprijs	

K.K.	voor	(dat	deel	van)	het	Vastgoed	(i)	de	

Verkoopkosten	voor	(dat	deel	van)	het	

Vastgoed,	(ii)	de	Verkoopvergoeding	voor	(dat	

deel	van)	het	Vastgoed,	(iii)	de	koopprijs	V.O.N.	

van	(dat	deel	van)	het	Vastgoed	en	(iv)	de	

Initiële	kosten	voor	(dat	deel	van)	het	Vastgoed	

in	mindering	te	brengen.

5.4.	 	De	Beherend	vennoot	deelt	met	vijfentwintig	

procent	(25%)	mee	in	de	overwinst	indien	op	

basis	van	artikel	10.3	van	de	CV-overeenkomst	

besloten	wordt	tot	de	verkoop	van	Participaties	

door	Participanten.	Voor	de	gerechtigdheid	van	

de	Beherend	Vennoot	tot	de	winst	bij	verkoop	

van	het	Vastgoed,	wordt	de	in	de	eerste	zin	van	

dit	artikellid	bedoelde	wijze	van	verkoop	en	

beëindiging	van	het	Vastgoedfonds	gelijk	

gesteld	met	de	verkoop	van	het	Vastgoed	zelf	

waarbij	geacht	wordt	de	koopprijs	te	zijn	de	met	

die	derden	ter	berekening	van	de	koopprijs	voor	

de	over	te	nemen	Participaties	overeengekomen	

waarde	van	het	Vastgoed.

5.5.	 	Ter	zake	van	de	betaling	van	de	op	grond	van	dit	

artikel	verschuldigde	bedragen	kan	geen	beroep	

worden	gedaan	op	(enige	vorm	van)	verrekening.

Artikel 6. Werkzaamheden Beheerder
6.1.	 	De	Beheerder	wordt	hierbij	door	de	Beherend	

vennoot	belast	met	het	beheer	van	het	

Vastgoedfonds	en	zijn	vermogensbestanddelen.	

De	Beheerder	draagt	uit	hoofde	van	die	verant-

woordelijkheid	en	overeenkomstig	haar	doel-
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stelling	en	met	inachtneming	van	de	bepalingen	

en	strekking	van	de	CV-overeenkomst	en	het	

Prospectus	voor	rekening	en	risico	van	het	

Vastgoedfonds	zorg	voor	onder	andere	de	

volgende	handelingen	van	het	Vastgoedfonds	

en	al	hetgeen	daarmee	verband	houdt:

	 	 a.		het	(doen)	aankopen	en	verkopen	van	

Vastgoed;	

	 	 b.		het	(doen)	afsluiten	van	Bankleningen	en	

Rentederivaten	ten	behoeve	van	de	(her)

financiering	van	het	Vastgoed	en	in	verband	

daarmee	meewerken	aan	het	vestigen	van	

zekerheden	op	het	Vastgoed;	

	 	 c.		het	(doen)	verzorgen	van	het	administratief,	

financieel,	commercieel	en	technisch	beheer	

van	het	Vastgoed,	waaronder	onder	andere	

begrepen	het	verrichten	van	betalingen,	slui-

ten,	wijzigen	en	opzeggen	van	huurovereen-

komsten,	het	administreren	en	invorderen	

van	huurpenningen,	verzorgen	van	het	

onderhoud,	het	opdracht	geven	tot	taxaties	en	

het	sluiten	van	verzekeringen;	

	 	 d.		het	(doen)	opstellen	van	de	balans,	winst-	en	

verliesrekening	en	het	opdracht	geven	aan	de	

accountant	tot	het	controleren	van	de	jaar-

rekeningen;

	 	 e.		het	samen	met	Bewaarder	uitgeven	van	parti-

cipatiebewijzen	aan	Participanten	

	 	 f.	 	het	(doen)	verzorgen	van	de	administratieve	

en	secretariaatswerkzaamheden;

	 	 g.		het	(doen)	opstellen	van	een	jaarlijkse	begro-

ting;

	 	 h.		het	doen	van	alle	betalingen,	waaronder	die	

aan	de	Vennoten,	met	inachtneming	van	de	

door	de	Bewaarder	te	verlenen	goedkeuring	

voor	betalingen	van	meer	dan	€	25.000	per	

rechtshandeling;

	 	 i.	 	het	bijeenroepen	en	bijwonen	van	de	verga-

dering	van	Vennoten,	het	informeren	van	de	

Vennoten	over	zijn	werkzaamheden	ten	

behoeve	van	het	Vastgoedfonds	en	het	

verzorgen	van	de	notulen;

	 	 j.	 	het	(doen)	verstrekken	van	informatie	over	de	

gang	van	zaken	bij	het	Vastgoedfonds,	van	

noodzakelijke	gegevens	aan	de	accountant	van	

het	Vastgoedfonds	en	van	inlichtingen	

omtrent	het	Vastgoedfonds	aan	derden.	

Hieronder	worden	begrepen	inlichtingen	die	

op	grond	van	enige	wettelijke	verplichting	

aan	(toezichthoudende)	instanties	of	aan	

banken	en	andere	dienstverleners	dienen	te	

worden	verstrekt;

	 	 k.		het	opstellen	van	verkoopvoorstellen	als	

bedoeld	in	de	CV-overeenkomst;

	 	 l.	 	het	optreden	als	vereffenaar	en	de	verdeling	

van	het	liquidatiesaldo.	De	Beheerder	zal,	

alvorens	tot	uitkering	over	te	gaan,	rekening	

en	verantwoording	afleggen	aan	het	

Vastgoedfonds.

6.2.	 	Aan	de	Beheerder	wordt	hierbij	een	onherroe-

pelijke,	niet-opzegbare	en	onbeperkte	volmacht,	

met	het	recht	van	substitutie,	verleend	door	de	

Beherend	vennoot	handelend	namens	het	

Vastgoedfonds	om	het	Vastgoedfonds	te	verte-

genwoordigen	als	bedoeld	in	artikel	8.2	van	de	

CV-overeenkomst,	zulks	echter	met	uitzonde-

ring	van	de	goedkeuring	tot	benoeming	van	de	

bestuurders	van	de	Bewaarder,	als	bedoeld	in	

artikel	3.3	van	de	statuten	van	de	Bewaarder.

6.3.	 	De	Beheerder	zal	bij	het	beheren	uitsluitend	in	

het	belang	van	het	Vastgoedfonds	optreden,	

met	inachtneming	van	de	zorgvuldigheid	die	

het	maatschappelijk	verkeer	betaamt	en	met	

inachtneming	van	de	wettelijke	eisen	van	

deskundigheid	en	betrouwbaarheid.	

Artikel 7. Beloning en kosten Beheerder
7.1.	 	De	vergoeding	voor	de	Beheerder	voor	het	

Fondsbeheer	bedraagt	per	jaar	drie	procent	(3%)	

te	vermeerderen	met	BTW,	van	de	voor	het	

betreffende	boekjaar	geldende	contractuele	huur	

van	het	Vastgoed,	per	kalenderkwartaal	vooraf	

te	voldoen	tegen	overlegging	van	een	factuur.	

7.2.	 	Ingeval	van	leegstand	zal	de	beloning	van	de	

Beheerder	worden	gebaseerd	op	basis	van	de	

aan	de	leegstand	toe	te	rekenen	bruto	

markthuur	op	jaarbasis.

7.3.	 	De	door	de	Beheerder	bij	het	vervullen	van	zijn	

werkzaamheden	redelijk	te	maken	kosten,	

waaronder	de	Vennootschapskosten,	welke	de	

Beheerder	uit	hoofde	van	haar	werkzaamheden	

maakt,	komen	ten	laste	van	het	Vastgoedfonds,	

voorzover	het	Prospectus	niet	anders	bepaalt.	

7.4.	 	De	Beheerder	zal	voor	zijn	werkzaamheden	in	

verband	met	de	selectie,	beoordeling	en	

aankoop	van	het	Vastgoed	de	Acquisitie-
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vergoeding	van	het	Vastgoedfonds	ontvangen	

van	anderhalf	procent	(1,5%),	te	vermeerderen	

met	de	verschuldigde	BTW,	over	de	koopprijs	

K.K.	van	het	betreffende	(deel	van)	het	

Vastgoed.	De	vergoeding	is	verschuldigd	na	de	

verwerving	van	het	Vastgoed	en	te	voldoen	

tegen	overlegging	van	een	factuur.	

7.5.	 	De	Beheerder	zal	voor	de	verkoop	van	(delen	

van)	Vastgoed	en/of	belangen	in	het	Vastgoed	

door	overdracht	van	Participaties	door	

Participanten	een	Verkoopvergoeding	van	het	

Vastgoedfonds	ontvangen	van	anderhalf	

procent	(1,5%),	te	vermeerderen	met	de	

verschuldigde	BTW	over	de	verkoopprijs	K.K.	

danwel	over	de	bij	de	bepaling	van	de	verkoop-

prijs	van	de	Participaties	gehanteerde	verkoop-

prijs	K.K.	van	het	Vastgoed.	De	vergoeding	is	

verschuldigd	bij	verkoop	en	te	voldoen	tegen	

overlegging	van	een	factuur.	

7.6.	 	Ter	zake	van	de	betaling	van	de	op	grond	van	dit	

artikel	verschuldigde	bedragen	kan	geen	beroep	

worden	gedaan	op	(enige	vorm	van)	verrekening.

Artikel 8. Administratie Beheerder en Bewaarder 
8.1.	 	De	Beheerder	zal	met	de	Bewaarder	op	regelma-

tige	basis	overleg	voeren	omtrent	de	administra-

tieve	werkzaamheden	waarbij	kan	worden	over-

eengekomen	dat	de	Beheerder	een	aantal	

werkzaamheden	zal	verrichten	ten	behoeve	van	

de	Bewaarder.

8.2.	 	Alle	door	de	Beheerder,	in	haar	hoedanigheid	

van	Beheerder,	te	ontvangen	bedragen	zullen	

door	de	Beheerder	rechtstreeks	worden	ontvan-

gen	op	een	rekening	ten	name	van	de	

Bewaarder.	De	Bewaarder	verleent	hierbij	de	

Beheerder	ter	uitvoering	van	zijn	beheertaak,	

volmacht	om	tot	vijfentwintigduizend	euro	

(€	25.000,-)	per	rechtshandeling	over	de	bank-

rekening	te	beschikken.

8.3.	 	Het	beschikken	over	en	het	leveren	van	de	ten	

name	van	de	Bewaarder	voor	het	Vastgoedfonds	

geadministreerde	vermogensbestanddelen	

geschiedt	door	de	Beheerder	en	de	Bewaarder	

gezamenlijk	door	middel	van	een	getekende	

opdracht	of	volmacht.

8.4.	 	Bij	een	verzoek	van	de	Beheerder	tot	afgifte	van	

de	bij	de	Bewaarder	in	bewaring	gegeven	

vermogensbestanddelen	zal	de	Beheerder	een	

verklaring	overleggen	dat	de	afgifte	wordt	

verlangd	in	verband	met	een	regelmatige	

uit	oefening	van	de	beheerfunctie.

Artikel 9. Informatie
9.1.	 	Beherend	vennoot,	Beheerder	en	Bewaarder	

zullen	elkaar	alle	informatie	verstrekken	en	

anderszins	alle	medewerking	verlenen	om	

elkaar	in	staat	te	stellen	de	respectieve	taken	te	

kunnen	vervullen.

Artikel 10. Duur, wijziging en beëindiging van de 
Overeenkomst
10.1.	 	Deze	overeenkomst	is	aangegaan	voor	de	duur	

van	het	Vastgoedfonds	en	de	duur	van	de	veref-

fening	van	het	vermogen	van	het	Vastgoedfonds	

na	zijn	ontbinding,	behoudens	het	verder	

bepaalde	in	deze	Overeenkomst.

10.2.	 	Partijen	zijn	gezamenlijk	bevoegd	om	deze	

Overeenkomst	te	wijzigen	of	aan	te	vullen,	voor	

zover	deze	wijziging	niet	in	strijd	is	met	de	

CV-overeenkomst	of	het	Prospectus.	

10.3.	 	Indien	de	Beheerder	op	ernstige	wijze	en	toere-

kenbaar	tekortschiet	in	de	nakoming	van	zijn	

verplichtingen	voortvloeiende	uit	deze	overeen-

komst	jegens	het	Vastgoedfonds,	dan	heeft	het	

Vastgoedfonds	het	recht	op	basis	van	een	besluit	

van	de	vergadering	van	Vennoten	genomen	met	

twee	derden	meerderheid	van	de	uitgebrachte	

stemmen,	bij	aangetekende	brief	de	overeen-

komst	met	onmiddellijke	ingang	op	te	zeggen	

10.4.	 	Het	Vastgoedfonds	zal	van	een	voornemen	als	

bedoeld	in	het	vorige	lid,	de	Bewaarder	schrifte-

lijk	in	kennis	stellen.

10.5.	 	In	aanvulling	op	het	bepaalde	in	het	vorige	lid	

geldt	dat	in	geval	de	Beheerder	op	ernstige	wijze	

en	toerekenbaar	tekortschiet	in	de	nakoming	

van	zijn	verplichtingen	voortvloeiende	uit	deze	

overeenkomst	jegens	het	Vastgoedfonds,	de	

Beheerder	door	het	Vastgoedfonds	door	middel	

van	een	aangetekende	brief	in	gebreke	dient	te	

worden	gesteld,	met	de	sommatie	om	binnen	

drie	maanden	alsnog	aan	de	opgedragen	

verplichtingen	te	voldoen.

10.6.	 	Deze	Overeenkomst	zal,	indien	en	zodra	een	

van	de	partijen	onherroepelijk	failliet	wordt	

verklaard,	onherroepelijk	surseance	van	beta-

ling	heeft	verkregen,	het	recht	verliest	om	naar	
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Nederlands	recht	geheel	zelfstandig	beschik-

kingshandelingen	te	verrichten	of	wordt	

ontbonden	t.a.v.	die	partij	beëindigd	kunnen	

worden.	Deze	Overeenkomst	wordt	niet	beëin-

digd	in	het	geval	van	vervanging	–	om	welke	

reden	dan	ook	–	van	de	Bewaarder	en/of	de	

Beheerder	en	de	nieuwe	bewaarder	en/of	

beheerder,	zulks	met	inachtneming	van	het	

bepaalde	in	de	CV-overeenkomst,	zal	toetreden	

tot	deze	Overeenkomst.

10.7.	 	De	Bewaarder	en	de	Beheerder	verplichten	zich	

na	het	beëindigen	van	deze	overeenkomst	de	

boeken,	correspondentie	en	andere	bescheiden	

die	zij	in	verband	met	haar	taken	onder	zich	

mocht	hebben	op	eerste	verzoek	aan	het	

Vastgoedfonds	af	te	geven.

10.8.	 	Bij	aftreden,	ontbinding	of	anderszins	defunge-

ren	van	de	Bewaarder	en/of	de	Beheerder	zal	

binnen	vier	weken	een	vergadering	van	

Vennoten	worden	bijeengeroepen	waarin	een	

nieuwe	Bewaarder	en/of	Beheerder	zal	worden	

benoemd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid Bewaarder en Beheerder
11.1.	 	De	Bewaarder	is	jegens	het	Vastgoedfonds	en	de	

Vennoten	uitsluitend	aansprakelijk	voor	door	

hen	geleden	schade,	voor	zover	de	schade	het	

gevolg	is	van	verwijtbare	niet-nakoming	of	

verwijtbare	gebrekkige	nakoming	van	zijn	

verplichtingen.

11.2.	 	De	Beheerder	is	jegens	het	Vastgoedfonds	en	de	

Vennoten	uitsluitend	aansprakelijk	voor	door	

hen	geleden	schade,	voor	zover	deze	schade	het	

gevolg	is	van	opzet	of	grove	schuld	aan	de	zijde	

van	de	Beheerder.	De	in	enig	geval	te	vergoeden	

schade	is	gemaximeerd	op	de	door	de	Beheerder	

ontvangen	vergoeding(en).

11.3.	 	De	Beherend	vennoot	is	jegens	het	Vastgoed-

fonds	en	de	Vennoten	uitsluitend	aansprakelijk	

voor	door	hen	geleden	schade,	voor	zover	deze	

schade	het	gevolg	is	van	opzet	of	grove	schuld	

aan	de	zijde	van	de	Beherend	vennoot.	De	in	

enig	geval	te	vergoeden	schade	is	gemaximeerd	

op	de	door	de	Beherend	vennoot	ontvangen	

vergoeding(en).

Artikel 12. Overdraagbaarheid rechten en verplichting
12.1.	 	Onverminderd	het	bepaalde	in	deze	Overeen-

komst,	is	het	partijen	niet	toegestaan	om	enige	

rechten	of	verplichtingen	uit	deze	Overeen-

komst	aan	derden	over	te	dragen,	tenzij	met	

voorafgaande	schriftelijke	toestemming	van	

alle	partijen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en arbitrage
13.1.	 	Op	deze	Overeenkomst	is	uitsluitend	

Nederlands	recht	van	toepassing.

13.2.	 	Alle	geschillen,	ook	die,	die	slechts	door	een	

van	de	partijen	als	zodanig	worden	beschouwd,	

welke	tussen	de	partijen	mochten	ontstaan	naar	

aanleiding	van	de	in	deze	overeenkomst	dan	

wel	nadere	overeenkomsten	die	daarvan	het	

gevolg	mochten	zijn,	zowel	geschillen	van	juri-

dische	als	die	van	feitelijke	aard,	zullen	worden	

beslecht	overeenkomstige	het	Reglement	van	

het	Nederlands	Arbitrage	Instituut.	

13.3.	 	Het	scheidsgerecht	zal	bestaan	uit	drie	arbiters	

of	–	indien	alle	partijen	het	erover	eens	zijn	dat	

een	arbiter	voldoende	is	–	uit	één	arbiter.

13.4.	 	Het	scheidsgerecht	beslist	naar	de	regels	van	het	

recht.

13.5.	 	De	plaats	van	arbitrage	zal	gelegen	zijn	te	

Rotterdam.

13.6.	 	Het	voorgaande	brengt	geen	wijziging	in	de	

bevoegdheid	van	de	gewone	rechterlijke	macht	

ten	aanzien	van	korte	gedingen	en	het	leggen	

van	conservatoire	beslagen.
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Taxatieverslag Vastgoed Zaandam

prospectus 22 augustus 2011 neddex vastgoedfonds xiv cv					73



2/4

74     prospectus 22 augustus 2011 neddex vastgoedfonds xiv cv



3/4

prospectus 22 augustus 2011 neddex vastgoedfonds xiv cv					75



4/4

76     prospectus 22 augustus 2011 neddex vastgoedfonds xiv cv



Taxatieverslag Vastgoed Roermond
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stv leeswijzer
Deze leeswijzer is opgesteld conform de standaarden van de 

Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV). De leeswijzer 

heeft uitsluitend de functie om de in het Prospectus opgeno-

men informatie toegankelijker te maken voor de belegger. De 

leeswijzer beoogt niet volledig te zijn. Iedere beslissing om in 

het Vastgoedfonds te participeren dient gebaseerd te zijn op 

de bestudering van het gehele Prospectus en is uiteindelijk de 

verantwoordelijkheid van de belegger zelf. Het Prospectus is het 

leidende informatiedocument en niet de leeswijzer. Aan de lees-

wijzer kunnen geen rechten worden ontleend. 

bi
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e 

6

ONDERWERP VINDPLAATS 

    

ALGEMEEN 

Aanbieder/ beheerder heeft een gedragscode 7.9

Vastgoedfonds heeft een gedragscode 2.4

Brief van de toetsing door de STV Bijlage	5

De onderdelen waarop de leeswijzer en prospectus van elkaar afwijken n.v.t.

PROPOSITIE 

Doel  5.1

Kenmerken beleggingsproduct 5

Looptijd van de aanbieding/ inschrijving van het beleggingsproduct 8.2

Kenmerken vastgoed en locatie (te investeren of geïnvesteerd) 4.1.1+4.1.2+4.2.1+4.2.2

Kenmerken vastgoedfonds 5

Looptijd van het vastgoedfonds 7.3

Financiële kenmerken 5

Taxatierapport(en) 4.1.8+4.2.8+Bijlage 4

Aangekocht van verbonden partijen n.v.t.

Kenmerken van de financiering van het vastgoedfonds 5.1+5.2

Kenmerken van het eigen vermogen van het vastgoedfonds 5.1

Kostenstructuur 5.1+5.4

Vergoedingen initiatiefnemer/ beheerder en verbonden partijen 5.4

Rendementen (direct en indirect) 5.3.1+5.3.3

Winst- en verliesrekening (uitgangspunten en berekening) 5.3.1 

Kasstroomoverzicht (uitgangspunten en berekening) 5.3.1

Exit scenario (uitgangspunten en berekening) 5.3.3

Het rendement (onderbouwing en scenarioanalyses) 5.3.4

Rendementsbepalende factoren (aannames) 5

Accountantsverklaring 9

Resultaatverdeling en uitkeringen 5.3.1+5.3.4

Verslaglegging en jaarvergadering 7.4+7.5

RISICO   

Risicofactoren 1

Lock-up risico voor de belegger 1+7.8

DE BELEGGINGEN/ ONTWIKKELING 

De regionale/ nationale (vastgoed)markt 3

De locale vastgoedmarkt 4.1+4.2

De vastgoedobjecten aangekocht, te ontwikkelen of nog aan te kopen 4.1+4.2

De huurders/ gebruikers (kenmerken huurcontracten) 4.1.3+4.2.3

De ontwikkeling of renovatie (kenmerken) n.v.t.
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JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE KENMERKEN 

Structuurschema (inclusief vermelding verbonden partijen) 7.1

Directievoering van het vastgoedfonds 7.1

Mate van zeggenschap (stem- en beslismomenten) door de belegger 7.4

Maatregelen van goed bestuur, administratieve organisatie en interne controle 2.2+7.1+7.4+7.5

Toezicht AFM 7.9 

FISCALITEIT 

Belastingdruk 6

Belastingaangifte 6.6

DE AANBIEDER/ BEHEERDER EN VERBONDEN PARTIJEN 

Deskundigheid bestuurders 2.1+2.2

Mandaat bestuurders en beheerders 7.1

Toezichthouders en hun verantwoordelijkheden 7.1+7.9

Trackrecord 2.3

Klachten- en geschillenregeling 7.9 

BEHEERDER EN BEWAARDER 

Akte van oprichting en statuten van vastgoedfonds en van bewaarder Bijlagen	1+2

Overeenkomst van beheer en bewaring Bijlage 3

Langlopende contracten Bijlage 3 

DEELNAME 

Verhandelbaarheid van de participaties/ schuldpapieren 7.8

Procedure 8 

BEGRIPPENKADER 

Definities- en begrippenlijst Definities en begrippen 
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inschrijfformulier particulieren
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7 Ondergetekende,

de heer/mevrouw* (volledige voornamen)

   (volledige achternaam)

gehuwd/ongehuwd*

adres

postcode woonplaats

telefoon overdag telefoon ’s avonds

faxnummer

e-mailadres

paspoort/rijbewijsnummer**

nationaliteit

burgerservicenummer

bankrelatie en rekeningnummer herkomst stortingsbedrag

bankrekeningnummer voor uitkeringen

Verklaart bij deze: 
Kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het Prospectus en de Bijlagen, waaronder de CV-overeenkomst, en als 
Commanditaire vennoot toe te willen treden tot en te willen deelnemen in het commanditair kapitaal van Neddex Vastgoedfonds XIV CV 
en op de voorwaarden van het Prospectus in te schrijven voor:_________ zegge____________Participaties van € 25.000. Na schriftelijke 
acceptatie van deze inschrijving door de Beherend vennoot zal ondergetekende een bedrag van________ x € 25.000 te verhogen met 
2,5% emissievergoeding, in totaal € ______________ (het Stortingsbedrag), over maken op bankrekening nummer 22.70.44.630 van de 
Bewaarder. De storting dient uiterlijk ontvangen te zijn op de in de toewijzingsbrief genoemde Stortingsdatum.

Verleent hierbij:
Voor het geval de inschrijving geaccepteerd wordt, een onherroepelijke volmacht, met de macht van substitutie, aan de Beherend vennoot 
en de Beheerder om voor en namens ondergetekende alle documenten en akten te tekenen en alle handelingen te verrichten die 
noodzakelijk of nuttig mochten blijken:
• voor het aangaan van Neddex Vastgoedfonds XIV CV en overdracht van de Participaties alsmede het daarbij aanvaarden van het aantal 

aan ondergetekende toegekende Participaties, een en ander met inachtneming van hetgeen in het Prospectus en dit formulier is bepaald;
• om na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel personenvennootschappen (titel 7.13 BW) het Vastgoedfonds om te vormen naar 

een commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid, daartoe in ieder geval begrepen het in verband met bovenstaande voor 
rekening en risico van het Vastgoedfonds inschakelen van een notaris.

Verklaart bij deze:
• Zich gebonden te weten aan een eventuele vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst over de waarde van de Participatie in het 

economisch verkeer; en
• Bekend te zijn met en ermee in te stemmen dat:

- de inschrijving zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk geweigerd kan worden; 
-  de inschrijving kan worden afgewezen indien om welke reden dan ook de betaling van het Stortingsbedrag niet heeft plaatsgehad op 

of voor de aangegeven Stortingsdatum of anderzins niet wordt voldaan aan de deelnemingsvoorwaarden genoemd in het Prospectus;
- de inschrijver tot en met 3 maanden na inschrijving aan deze inschrijving gehouden kan worden door Beherend vennoot;
-  indien, na schriftelijke acceptatie, plaatsing van de Participaties om welke reden dan ook niet doorgaat, de Participant zo snel mogelijk 

het eventueel gestorte Stortingsbedrag terug ontvangt zonder recht op enige vergoeding van rente en/of schade.

Aldus ondertekend:

plaats  datum 

 

handtekening

* Doorhalen wat niet van toepassing is. ** Een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient aan dit formulier te worden gehecht
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inschrijfformulier rechtspersonen
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8 Ondergetekende,

rechtspersoon  (B.V./N.V.)*

vestigingsplaats 

statutair adres

feitelijk adres 

inschijvingsnr. KvK** 

naam van degene(n) die bevoegd is (zijn) de vennootschap te vertegenwoordigen*** 

telefoon overdag  telefoon ’s avonds 

faxnummer  

e-mailadres 

bankrelatie en rekeningnummer herkomst stortingsbedrag  

bankrekeningnummer voor uitkeringen

Verklaart bij deze: 
Kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het Prospectus en de Bijlagen, waaronder de CV-overeenkomst, en als 
Commanditaire vennoot toe te willen treden tot en te willen deelnemen in het commanditair kapitaal van Neddex Vastgoedfonds XIV CV 
en op de voorwaarden van het Prospectus in te schrijven voor:_________ zegge____________Participaties van € 25.000. Na schriftelijke 
acceptatie van deze inschrijving door de Beherend vennoot zal ondergetekende een bedrag van________ x € 25.000 te verhogen met 
2,5% emissievergoeding, in totaal € ______________ (het Stortingsbedrag), over maken op bankrekening nummer 22.70.44.630 van de 
Bewaarder. De storting dient uiterlijk ontvangen te zijn op de in de toewijzingsbrief genoemde Stortingsdatum.

Verleent hierbij:
Voor het geval de inschrijving geaccepteerd wordt, een onherroepelijke volmacht, met de macht van substitutie, aan de Beherend vennoot 
en de Beheerder om voor en namens ondergetekende alle documenten en akten te tekenen en alle handelingen te verrichten die 
noodzakelijk of nuttig mochten blijken:
• voor het aangaan van Neddex Vastgoedfonds XIV CV en overdracht van de Participaties alsmede het daarbij aanvaarden van het aantal 

aan ondergetekende toegekende Participaties, een en ander met inachtneming van hetgeen in het Prospectus en dit formulier is bepaald;
• om na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel personenvennootschappen (titel 7.13 BW) het Vastgoedfonds om te vormen naar 

een commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid, daartoe in ieder geval begrepen het in verband met bovenstaande voor 
rekening en risico van het Vastgoedfonds inschakelen van een notaris.

Verklaart bij deze:
• Zich gebonden te weten aan een eventuele vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst over de waarde van de Participatie in het 

economisch verkeer; en
• Bekend te zijn met en ermee in te stemmen dat:

- de inschrijving zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk geweigerd kan worden; 
-  de inschrijving kan worden afgewezen indien om welke reden dan ook de betaling van het Stortingsbedrag niet heeft plaatsgehad op 

of voor de aangegeven Stortingsdatum of anderzins niet wordt voldaan aan de deelnemingsvoorwaarden genoemd in het Prospectus;
- de inschrijver tot en met 3 maanden na inschrijving aan deze inschrijving gehouden kan worden door Beherend vennoot;
-  indien, na schriftelijke acceptatie, plaatsing van de Participaties om welke reden dan ook niet doorgaat, de Participant zo snel mogelijk 

het eventueel gestorte Stortingsbedrag terug ontvangt zonder recht op enige vergoeding van rente en/of schade.

Aldus ondertekend:

plaats  datum 

 

handtekening

* Doorhalen wat niet van toepassing is. ** Een recent uittreksel van de KvK dient aan dit formulier te worden gehecht. *** Een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs van degene(n) die namens de vennootschap dit formulier ondertekent (ondertekenen) dient aan dit formulier te worden gehecht. 
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definities en begrippen
De	onderstaande	termen	hebben	in	dit	Prospectus,	

tenzij	uit	de	context	duidelijk	anders	blijkt,	de	volgen-

de	betekenis:

Acquisitiekosten	De	door	of	ten	behoeve	van	het	
Vastgoedfonds	gemaakte	en	te	maken	kosten,	waaron-

der	mede	begrepen	taxatiekosten,	juridische,	fiscale,	en	

bouwkundige	adviseurskosten,	in	verband	met	de	

selectie,	beoordeling	en	aankoop	van	het	Vastgoed.

Acquisitievergoeding	De	aan	de	Beheerder	verschuldig-
de	vergoeding	voor	zijn	werkzaamheden	in	verband	

met	de	selectie,	beoordeling	en	aankoop	van	het	

Vastgoed	waaronder	mede	begrepen	het	voeren	van	

onderhandelingen,	de	bouwkundige,	juridische	en	

fiscale	beoordeling,	het	tot	stand	brengen	van	de	koop-

overeenkomst	en	de	afwikkeling	van	de	notariële	over-

dracht.

AFM	Stichting	Autoriteit	Financiële	Markten,	dan	wel	
een	andere	instelling	aan	wie	de	Minister	van	Financiën	

zijn	taken	bij	of	krachtens	de	Wft	heeft	gedelegeerd.

Banklening	Lening	ter	medefinanciering	van	de	
aankoop	van	Vastgoed	en/of,	indien	van	toepassing,	de	

lening	van	over	de	aankoop	van	Vastgoed	verschuldig-

de	en	van	de	Belastingdienst	terug	te	vorderen	BTW,	

verstrekt	door	een	financiële	instelling	die	onder	

toezicht	staat	van	een	instelling	die	is	aangesloten	bij	

het	Europees	Stelsel	van	Centrale	Banken	(ESCB).

	

Beheerder	Neddex	Asset	Management	N.V.,	een	naam-
loze	vennootschap,	gevestigd	te	Rotterdam,	ingeschre-

ven	bij	de	Kamer	van	Koophandel	onder	nummer	

24448708,	kantoorhoudende	te	(3016	CE)	Rotterdam,	

Javastraat	10,	welke	vennootschap	optreedt	als	beheer-

der	van	het	Vastgoedfonds	of	na	beëindiging	van	de	

Overeenkomst	van	beheer	en	bewaring	een	andere	

beheerder	die	een	Overeenkomst	van	beheer	en	bewa-

ring	sluit	met	het	Vastgoedfonds.

Beherend vennoot	Neddex	Beherend	Vennoot	XIV	
B.V.,	een	besloten	vennootschap	met	beperkte	

aansprakelijkheid,	gevestigd	te	Rotterdam,	ingeschre-

ven	bij	de	Kamer	van	Koophandel	onder	nummer	

24459454,	kantoorhoudende	te	(3016	CE)	Rotterdam,	

Javastraat	10.

Bewaarder	Stichting	Bewaarder	Neddex	XIV,	een	stich-
ting	gevestigd	te	Rotterdam,	ingeschreven	bij	de	Kamer	

van	Koophandel	onder	nummer	52113523,	kantoorhou-

dende	te	(2582	NE)	‘s-Gravenhage,	Johan	van	

Oldenbarneveltlaan	9d,	welke	stichting	optreedt	als	

bewaarder	van	het	Vastgoedfonds	of	na	beëindiging	

van	de	Overeenkomst	van	beheer	en	bewaring	een	

andere	beheerder	die	een	Overeenkomst	van	beheer	en	

bewaring	sluit	met	het	Vastgoedfonds.

Bijlage	Bijlage	bij	het	Prospectus.

Break-even scenario	Scenario	waarbij	wordt	berekend	
wanneer	het	Vastgoedfonds	over	een	veronderstelde	

looptijd	van	10	jaar,	na	aftrek	van	kosten	en	betalingen	

van	verplichtingen	aan	externe	financiers,	uitsluitend	

de	inleg	van	Participanten,	exclusief	betaalde	

Emissievergoeding,	kan	terugbetalen.

	

Bruto aanvangsrendement K.K. (BAR K.K.)	De	
Theoretische	bruto	huuropbrengsten	van	het	eerste	

exploitatiejaar	(op	jaarbasis)	in	verhouding	tot	de	koop-

prijs,	exclusief	K.K.	van	het	aangekochte	of	aan	te	

kopen	Vastgoed.

Bruto aanvangsrendement V.O.N. (BAR V.O.N.) De	
Theoretische	bruto	huuropbrengsten	van	het	eerste	

exploitatiejaar	(op	jaarbasis)	in	verhouding	tot	de	koop-

prijs,	vermeerderd	met	K.K.	van	het	aangekochte	of	aan	

te	kopen	Vastgoed.

Bruto huuropbrengsten Alle	gefactureerde	opbrengsten	
voor	het	gebruik	van	Vastgoed	(huuropbrengsten),	

exclusief	Servicekosten	en	BTW,	alsmede	ontvangen	

bedragen	voor	afkoop	van	huurcontracten	en	huurga-

ranties.

	

BVO	De	vloeroppervlakte	van	een	gebouw,	danwel	van	
meerdere	ruimten	van	een	vastgoedobject	gemeten	

volgens	NEN	2580	op	vloerniveau	langs	de	buitenom-

trek	van	de	buitenste	opgaande	scheidingsconstructie	

die	desbetreffende	ruimte(n)	omhult.

Commanditaire vennoot	De	(rechts)persoon	die	bij	het	
aangaan	van	het	Vastgoedfonds	of	nadien	zijn	toege-

treden	als	Commanditaire	vennoten	en	hun	rechts-

opvolgers.
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CV-overeenkomst	De	voorwaarden	van	het	
Vastgoedfonds	zoals	die	gelden	tussen	de	Beherend	

vennoot	en	de	Participanten	en	de	Participanten	onder-

ling	(Bijlage	1).

Direct beleggersrendement De	op	een	Participatie	
betaalde	cash-uitkering(en)	gedeeld	door	het	van	tijd	

tot	tijd	op	een	Participatie	ingelegde	commanditair	

kapitaal	(exclusief	Emissievergoeding)	uitgedrukt	als	

enkelvoudig	percentage	op	jaarbasis.

Direct fondsrendement	Het	Direct	resultaat	gedeeld	
door	het	van	tijd	tot	tijd	op	een	Participatie	ingelegde	

commanditair	kapitaal	uitgedrukt	als	een	percentage	

op	jaarbasis.

Direct resultaat Het	verschil	tussen	Exploitatieresultaat	
en	Rentekosten.

Emissievergoeding De	door	de	Participant	aan	de	
Beherend	vennoot	verschuldigde	vergoeding	voor	de	

werkzaamheden	in	verband	met	de	plaatsing	van	de	

door	het	Vastgoedfonds	uitgegeven	Participaties.

Exploitatiekosten	Kosten	direct	verbonden	met	en	
toewijsbaar	aan	de	verkrijging	van	de	Bruto	huurop-

brengsten	uit	het	Vastgoed,	zoals	reservering	onder-

houd,	verzekeringskosten,	locale	belastingen	waaron-

der	mede	begrepen	de	onroerende	zaak	belasting	en	de	

Vastgoedbeheerkosten	(exclusief	de	

Fondsbeheerkosten).

Exploitatieresultaat Het	verschil	tussen	Bruto	huur-
opbrengsten	en	de	som	van	Exploitatiekosten	en	

Fonds	kosten,	exclusief	Rentekosten,	afschrijvingen	

en	belastingen.

Fastfoodstore	Roermond	De	fastfoodstore	van	404	m²	
BVO	gelegen	te	Roermond	aan	de	Schaarbroekerweg	

70,	zoals	nader	omschreven	in	hoofdstuk	4	(Vastgoed)	

van	dit	Prospectus.

Financieringskosten	De	door	of	ten	behoeve	van	het	
Vastgoedfonds	gemaakte	en	te	maken	kosten	in	

verband	met,	doch	niet	beperkt	tot,	het	afsluiten	van	

Bankleningen.

	

Fondsbeheervergoeding	De	vergoeding	verschuldigd	
aan	de	Beheerder	voor	werkzaamheden	uit	hoofde	van	

de	Overeenkomst	van	beheer	en	bewaring.

Fondsfinanciering	Het	totaal	van	de	passiva	van	het	
Vastgoedfonds:	optelsom	van	de	Bankleningen,	aflos-

singen	op	de	Bankleningen	en	het	bedrag	van	de	

Participaties.

Fondsinvestering	Het	totaal	van	de	activa	van	het	
Vastgoedfonds:	optelsom	van	de	koopprijzen	van	het	

Vastgoed,	vermeerderd	met	de	K.K.,	de	Initiële	kosten	

en	de	Liquiditeitsreserve.

Fondskosten	De	optelsom	van	de	Fondsbeheerkosten	
en	de	Vennootschapskosten.

Foodcorner	Zaandam	De	fastfoodstores	van	in	totaal	
1.665	m²	BVO	gelegen	te	Zaandam	aan	de	Stormhoek	

1-5,	zoals	nader	omschreven	in	hoofdstuk	4	(vastgoed)	

van	dit	Prospectus.

Indirect beleggersrendement De	op	een	Participatie	
betaalde	cash-uitkeringen	uit	indirect	resultaat	en	

andere	uitkeringen	uit	winstreserves	gedeeld	door	het	

van	tijd	tot	tijd	op	een	Participatie	ingelegde	comman-

ditair	kapitaal	(exclusief	Emissievergoeding)	uitge-

drukt	als	enkelvoudig	percentage	op	jaarbasis.

Initiële kosten	De	door	het	Vastgoedfonds	betaalde	
of	te	betalen	Acquisitiekosten,	Acquisitievergoeding,	

Financieringskosten,	Rentederivaatkosten,	Structu	re-

rings	vergoeding,	Structureringskosten	en	Marketing-

vergoeding.

IRR beleggers	Het	jaarlijkse	rendementspercentage	
waarbij	de	contante	waarde	van	de	uitkeringen	aan	

Participanten	gedurende	de	(beoogde)	looptijd	van	het	

Vastgoedfonds	precies	gelijk	is	aan	de	oorspronkelijke	

inleg	(exclusief	Emissievergoeding)	van	Participanten.

	

Kapitaalrekening	De	rekening	die	voor	elke	Vennoot	
afzonderlijk	wordt	bijgehouden,	waarop	diens	kapi-

taalinbreng	bij	oprichting,	eventueel	aanvullende	kapi-

taalstortingen,	niet	uitgekeerde	winsten	en	eventuele	

verliezen,	een	en	ander	zoals	vastgelegd	in	artikel	13	

van	de	CV	overeenkomst,	worden	geadministreerd.
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Kapitalisatiefactor	De	koopprijs,	vermeerderd	met	
K.K.,	gedeeld	door	de	Theoretische	bruto	huurop-

brengsten	(de	inverse	van	BAR	V.O.N.).	Bij	verkoop	

(exit	moment)	worden	de	Theoretische	bruto	huurop-

brengsten	genomen	op	het	exit	moment,	op	jaarbasis.

Kapitalisatiefactor K.K. De	koopprijs,	exclusief	K.K.,	
gedeeld	door	de	Theoretische	bruto	huuropbrengsten	

(de	inverse	van	Bruto	aanvangsrendement).

Kasstroomoverzicht	Periodiek	overzicht	van	de	veran-
dering	in	de	liquiditeit	uit	operationele-	en	financiële	

activiteiten	van	het	Vastgoedfonds	zoals	weergegeven	

in	tabel	11	van	het	Prospectus.

	

Karwei bouwmarkt	De	bouwmarkt	van	4.888	m²	BVO	
gelegen	te	Zaandam	aan	de	Stormhoek	21,	zoals	nader	

omschreven	in	hoofdstuk	4	(vastgoed)	van	dit	

Prospectus.

Kosten koper of K.K.	De	kosten	ten	laste	van	de	koper	
bij	aankoop.	Deze	omvatten	verschuldigde	

Overdrachtsbelasting,	Notariskosten	en	makelaars-

courtage.

	

Kwantum winkel De	winkel	van	2.005	m²	BVO	gelegen	
te	Zaandam	aan	de	Stormhoek	9,	zoals	nader	omschre-

ven	in	hoofdstuk	4	(vastgoed)	van	dit	Prospectus.

Liquiditeitsreserve	Het	saldo	van	liquide	middelen	in	
het	Vastgoedfonds	dat	mede	wordt	aangehouden	voor	

onvoorziene	uitgaven,	dan	wel	tegenvallers	in	de	

ontvangsten.

Marketingvergoeding	De	aan	de	Beherend	vennoot	
verschuldigde	vergoeding	voor	zijn	werkzaamheden	en	

de	gemaakte	en	te	maken	kosten	in	verband	met	de	

marketing	van	het	Vastgoedfonds,	waaronder	mede	

begrepen	de	kosten	voor	de	productie	en	verspreiding	

van	informatiemateriaal	zoals	een	vooraankondiging	

en	het	Prospectus,	het	verzorgen	van	mailings,	het	

organiseren	van	informatiebijeenkomsten	en	het	plaat-

sen	van	advertenties.

Netto huuropbrengsten	Bruto	huuropbrengsten	minus	
Exploitatiekosten.

Niet-verbonden partij Een	niet	aan	het	Vastgoedfonds,	
Beherend	vennoot	of	Beheerder	(middellijk)	verbon-

den	natuurlijk	persoon	of	rechtspersoon	of	haar	

(middellijke)	aandeelhouders.

Notariskosten	De	door	of	ten	behoeve	van	het	
Vastgoedfonds	gemaakte	en	te	maken	notariële	kosten,	

waaronder	mede	begrepen	de	kadasterkosten	in	

verband	met	de	aankoop	en	notariële	overdracht	van	

het	Vastgoed.

Overeenkomst van beheer en bewaring	De	overeen-
komst	tussen	het	Vastgoedfonds,	de	Beheerder	en	de	

Bewaarder,	waarin	wordt	overeengekomen	dat	en	

onder	welke	voorwaarden	de	Beheerder	en	de	

Bewaarder	voor	het	Vastgoedfonds	zullen	optreden	als	

beheerder	respectievelijk	bewaarder.

Participatie	Een	deelneming	in	het	commanditair	kapi-
taal	door	storting	van	€	25.000	(vijfentwintigduizend	

euro).

Participant	De	Commanditaire	vennoot	die	deelneemt	
in	het	Vastgoedfonds.

Prospectus	Het	prospectus	van	het	Vastgoedfonds,	
inclusief	Bijlagen,	zoals	van	tijd	tot	tijd	gewijzigd	of	

aangevuld	door	één	of	meer	updates	of	addenda.

Rentederivaat	Een	Swaption,	Cap,	Interest	Rate	Swap	
of	ander	instrument	ter	beperking	van	renterisico	van	

een	Banklening	gesloten	met	een	financiële	instelling	

die	onder	toezicht	staat	van	een	instelling	die	is	aange-

sloten	bij	het	Europees	Stelsel	van	Centrale	Banken	

(ESCB).

Rentederivaatkosten	De	door	of	ten	behoeve	van	het	
Vastgoedfonds	gemaakte	en	te	maken	kosten	in	

verband	met	het	afsluiten	van	Rentederivaten.

	

Rentekosten	De	rentekosten	van	de	Bankleningen	en	
Rentederivaten,	verminderd	met	de	rentebaten	op	de	

Liquiditeitsreserve.

Resultatenrekening	Periodiek	overzicht	van	opbreng-
sten,	kosten	en	resultaten	van	het	Vastgoedfonds	zoals	

weergegeven	in	tabel	10	van	het	Prospectus.

Scenarioanalyse	Analyse	van	het	effect	van	positieve	
(optimistische)	en	negatieve	(defensieve)	afwijkingen	

prospectus 22 augustus 2011 neddex vastgoedfonds xiv cv					89



in	de	aannames	die	gebruikt	zijn	in	de	financiële	prog-

noses	(realistisch)	waarover	het	Indirect	beleggersren-

dement	en	het	Totaal	beleggersrendement	is	berekend	

in	het	Prospectus.

Servicekosten	Alle	aan	huurders	in	rekening	te	brengen	
kosten	voor	leveringen	en	diensten,	waaronder	mede	

begrepen	kosten	van	gas,	water,	elektra,	schoonmaak	

en	bewaking,	waarbij	geen	onderscheid	wordt	gemaakt	

tussen	door	te	belasten	en	niet	door	te	belasten	service-

kosten.

	

Stichting Participatie	Stichting	Participatie	Vastgoed-
fondsen,	een	stichting	gevestigd	te	’s	Gravenhage,		

ingeschreven	bij	de	Kamer	van	Koophandel	onder	

nummer	52101851,	kantoorhoudende	te	(2582	NE)	

‘s-Gravenhage,	Johan	van	Oldenbarneveltlaan	9d.

	

Stortingsbedrag	Het	bij	de	voorlopige	toewijzing	
aangegeven	nominale	bedrag	van	de	Participaties	

vermeerderd	met	de	verschuldigde	Emissievergoeding,	

door	de	inschrijver	te	storten	op	de	bankrekening	van	

de	Bewaarder.

Stortingsdatum	De	bij	een	(gedeeltelijke)	toewijzing	
van	Participaties	bepaalde	datum	waarop	de	bankreke-

ning	van	de	Bewaarder	door	een	Participant	gecredi-

teerd	dient	te	zijn	met	het	bedrag	van	een	Participatie	

en	de	verschuldigde	Emissievergoeding.

Structureringskosten	De	door	of	ten	behoeve	van	het	
Vastgoedfonds	gemaakte	en	te	maken	notariële	en	

adviseurskosten	in	verband	met	de	structurering	en	

oprichting	van	de	Bewaarder	en	het	Vastgoedfonds	en	

de	toetreding	van	Participanten,	de	kosten	van	de	

uitgifte	van	participatiebewijzen	alsmede	de	Niet-

verbonden	partijen	ten	behoeve	van	de	verkrijging	van	

informatie	in	het	Prospectus	waaronder	mede	begre-

pen	de	kosten	van	het	onderzoeksrapport	van	de	

accountant,	de	beschrijving	van	de	fiscale	aspecten	in	

hoofdstuk	6,	de	rulings	van	de	Belastingdienst	en	de	

toetsing	door	de	STV.

Structureringsvergoeding	De	aan	de	Beherend	vennoot	
verschuldigde	vergoeding	voor	zijn	werkzaamheden	in	

verband	met	het	structureren,	oprichten	en	financieren	

van	het	Vastgoedfonds	en	het,	voor	rekening	en	risico	

van	het	Vastgoedfonds	opstellen	van	het	Prospectus	

waaronder	mede	begrepen	zijn	werkzaamheden	ten	

behoeve	van	de	verkrijging	van	het	onderzoeksrapport	

van	de	accountant,	rulings	van	de	Belastingdienst	en	

een	toetsingbrief	van	de	STV.

STV	De	Stichting	Transparantie	Vastgoedfondsen.

Theoretische bruto huuropbrengsten	De	Bruto	huur-
opbrengsten	van	een	vastgoedobject	in	exploitatie,	

verhoogd	met	een	geschat	bedrag	voor	huuropbrengst	

over	de	leegstand	in	het	vastgoedobject	en	verhoogd	

met	een	bedrag	aan	huurderving	tengevolge	van	huur-

vrije	perioden	of	huurkortingen	(beide	op	basis	van	

bruto	markthuur).

	

Totaal beleggersrendement	Direct	beleggersrendement	
en	Indirect	beleggersrendement	tezamen.

	

Total expense ratio (TER) Verhoudingsgetal	waarin	de	
totale	gemiddelde	kosten	(Initiële	kosten,	

Exploitatiekosten,	Fondskosten,	Verkoopkosten	en	

Verkoopvergoeding,	doch	exclusief	Rentekosten)	van	

het	Vastgoedfonds	op	jaarbasis	gedurende	een	veron-

derstelde	looptijd	van	10	jaar,	gedeeld	worden	door	de	

Fondsinvestering,	uitgedrukt	in	een	percentage.

Vastgoed	Vastgoed	Zaandam	en	Vastgoed	Roermond	
of	andere	onroerende	zaken	in	eigendom	van	het	

Vastgoedfonds	elk	afzonderlijk	of	gezamenlijk	al	naar	

gelang	de	context.

Vastgoed	Roermond	De	Fastfoodstore	Roermond.

Vastgoed Zaandam de	Kwantum	winkel,	de	Karwei	
bouwmarkt	en	de	Foodcorner	Zaandam	elk	afzonder-

lijk	of	gezamenlijk	al	naar	gelang	de	context.

Vastgoedbeheerkosten	Vergoeding,	op	basis	van	
marktconforme	voorwaarden,	verschuldigd	aan	een	

vastgoedbeheerder	voor	het	dagelijks	technisch,	admi-

nistratief	en	financieel	vastgoedmanagement	van	het	

Vastgoed.

Vastgoedfonds	Neddex	Vastgoedfonds	XIV	CV,	een	
commanditaire	vennootschap	naar	Nederlands	recht,	

te	vestigen	te	Rotterdam,	kantoorhoudende	te	(3016	CE)	

Rotterdam,	Javastraat	10.
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Vennoot	Ieder	van	de	Beherend	vennoot	en	de	
Commanditaire	vennoten.

Vennootschapskosten	De	kosten	die	worden	gemaakt	
om	het	Vastgoedfonds	te	exploiteren	en	niet	recht-

streeks	aan	de	exploitatie	van	het	Vastgoed	zijn	toe	te	

rekenen,	waaronder	mede	begrepen	de	kosten	van	het	

administratief	beheer,	kosten	van	de	accountant,	fisca-

list,	de	taxateur,	technisch	adviseur,	de	jaarlijkse	

vergoeding	voor	Bewaarder,	de	kosten	van	vergaderin-

gen	van	Vennoten	en	informatieoverdracht	aan	de	

Participanten,	niet	verrekenbare	BTW	met	betrekking	

tot	kosten	van	het	Vastgoedfonds	en	de	kosten	voor	het	

afsluiten	van	een	aansprakelijkheidsverzekering	en	

beroepsaansprakelijkheidsverzekering	voor	de	

bestuurder(s)	van	het	Vastgoedfonds	en	de	Beheerder,	

exclusief	Fondsbeheerkosten.

Verbonden partij Een	aan	het	Vastgoedfonds,	Beherend	
vennoot	of	Beheerder	(middellijk)	verbonden	natuur-

lijk	persoon	of	rechtspersoon	of	haar	(middellijke)	

aandeelhouders.

Verkoopkosten	De	door	of	ten	behoeve	van	het	
Vastgoedfonds	te	maken	kosten,	waaronder	mede	

begrepen	accountantskosten,	juridische-,	fiscale-,	en	

technische	adviseurskosten	verbonden	met	de	verkoop	

van	(een	deel	van)	het	Vastgoed.

Verkoopvergoeding	De	aan	de	Beheerder	verschuldigde	
vergoeding	ter	zake	van	verkoop	van	(een	deel	van)	het	

Vastgoed.

Vrij op naam of V.O.N.	De	kosten	ten	laste	van	de	
verkoper	bij	verkoop.	Deze	omvatten	de	Overdrachts-

belasting,	Notariskosten	en	makelaarscourtage.

Wft	Wet	op	het	financieel	toezicht,	zoals	deze	van	tijd	
tot	tijd	geldt	en	aanverwante	wet-	en	regelgeving,	of	de	

voor	een	en	ander	in	de	plaats	tredende	wet-	en	regel-

geving.

De	definitie	en	begripsomschrijving	van	woorden	in	

enkelvoud	omvat	ook	de	meervoudsvorm.

prospectus 22 augustus 2011 neddex vastgoedfonds xiv cv					91







Neddex Vastgoedfonds XIV CV
Javastraat 10
3016 CE Rotterdam
T +31 (0)10 433 57 77
F +31 (0)10 433 57 76
info@neddex.com
www.neddex.com




