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Beleggen in nieuw vastgoed, langjarig verhuurd aan 
Karwei, McDonald’s, KFC en Kwantum



Neddex biedt sinds 2002 vastgoedbeleggingsproducten 
aan. Deze beleggingen zijn succesvol omdat bij de 
 selectie van vastgoed niet alleen oog is voor de stenen, 
maar ook voor de huurders. Die zijn immers de bron van 
rendement en geven stabiliteit aan een belegging. Ook 
voor Neddex Vastgoedfonds XIV is vastgoed geselecteerd 
met huurders die aangetoond hebben dat ze economisch 
zwaar weer kunnen doorstaan.

Bewezen toplocaties 
Gerenommeerde ondernemingen als McDonald’s, 

Karwei bouwmarkten, KFC en Kwantum hebben 

gekozen voor deze bewezen toplocaties aan de rand van 

de binnenstad van Zaandam en Roermond.

Winkels op goed bereikbare locaties met ruime parkeer

mogelijkheden in de periferie van de steden voorzien in 

de behoefte van consumenten om steeds meer produc

ten doelgericht, uit een ruim aanbod, tegen scherpe 

prijzen en op een snelle en gemakkelijke wijze te kopen 

en mee te nemen (‘cash and carry’). 

Zaandam en Roermond hebben ambitieus ingezet op 

winkelgebieden die daar aan voldoen en die door een 

goede combinatie van aantrekkelijke winkelformules 

een bovenregionale aantrekkingskracht hebben. 

ZaandamZuiderhout kent met 75.000 m² een concen

tratie van bewezen en complementaire winkelformules 

als Loods 5, Hornbach, Praxis en de kampeer en 

outdoorwinkel De Vrijbuiter, die zeer succesvol zijn in 

het lagere prijssegment. 

Zuiderhout is gelegen tussen Zaandamcentrum en de 

nieuw aangelegde zuidelijke randweg met aansluitingen 

op de snelwegen A7, A8 en A9. De door het vastgoed

fonds te kopen winkels en foodcorner maken deel uit 

van het in Zuiderhout gelegen Retail Park Zaandam. De 

naastgelegen voormalige Bruynzeelfabriekshallen zullen 

ook worden herontwikkeld tot winkels. IKEA heeft 

onlangs voor een deel daarvan een intentieovereen

komst gesloten en onderzoekt de mogelijkheden om 

zich hier te vestigen.
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U kunt nu beleggen in vastgoed op deze toplocaties
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Ook Roermond heeft zich de afgelopen 10 jaar duidelijk 

op de kaart gezet als winkelstad. Mede door de realisatie 

van het 35.000 m² grote Designer Outlet Center, met 

150 winkels als Adidas, Nike, Hugo Boss en Diesel, trekt 

Roermond jaarlijks miljoenen bezoekers en is de stad 

ook heel populair bij Duitsers uit de grensregio. 

Uitstekend bereikbaar en gelegen aan de nieuw aange

legde A73 in de periferie van Roermond bevindt zich het 

35.000 m² grote Retail Park Roermond met o.a. AH XL, 

MediaMarkt en Intersport Megastore. Daar naast bevindt 

zich de kampeer en outdoorwinkel De Vrijbuiter met 

een winkel oppervlak van 12.000 m² dat in eigendom is 

bij een ander vastgoedfonds van Neddex. De voor het 

vastgoedfonds aan te kopen fastfoodstore ligt naast de 

foodcorner van het Retail Park Roermond, met onder 

andere een WoktoGo en een Burger King.

Hoogwaardig en onderscheidend vastgoed
De Karwei bouwmarkt (4.888 m²), de aan Kwantum 

verhuurde winkel (2.005 m²) en de foodcorner (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 Bruynzeelfabriekshallen in 

dezelfde markante architectuur met gevels van metsel

werk en deels stalen dakspanten met veel glas. 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 gebouwd in een moderne en transpa

rante architectuur met glasgevels. Er zijn 2 drivethru 

voorzieningen en een reclamezuil voor de huurders van 

het winkelcomplex. 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 aan KFC verhuurde fastfoodstore (404 m²) in 

Roermond is gebouwd in dezelfde moderne onderschei

dende architectuur als het naastgelegen Retail Park 

Roermond. Het gebouw is voorzien van een drivethru 

voorziening en een reclamezuil en beschikt over 42 

parkeerplaatsen op eigen terrein. KFC is sinds eind 2010 

open.

Gerenommeerde en solvabele huurders
Huurders zijn solvabele bedrijven die behoren tot 

gerenommeerde en succesvolle internationale concerns. 

Karwei behoort tot Van Neerbos Bouwmarkten B.V., een 

winkelketen in doehetzelf en tuinartikelen die 36 

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



Karwei en 98 Gamma bouwmarkten in Nederland 

exploiteert en 19 Gamma bouwmarkten 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 zelfbedieningswin

kels een van de grootste woondiscounters 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 woninginrichting, 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). Wereldwijd heeft deze beurs

genoteerde onderneming, verdeeld over 116 landen, 

ruim 35.000 restaurants met bekende fastfoodformules 

als KFC, Pizza Hut en Taco Bell.

Langjarige huurovereenkomsten en lage huren
Huurders hebben langjarige huurovereenkomsten 

gesloten met resterende looptijden van minimaal circa 

9 tot 14 jaar. De overeengekomen huurprijzen zijn markt

conform en deels lager dan de huren voor vergelijk bare 

gebouwen. Van de foodcorner in 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.

Stabiel rendement en gunstige financiering
Het vastgoed wordt gekocht voor in totaal € 14.572.865 

(vrij op naam). Dit is lager dan de getaxeerde markt

waarde van € 14.770.000 (kosten koper).

Het vastgoedfonds wordt met in totaal € 9.334.250 aan 

langjarige bankleningen van FGH Hypotheekbank en 

Rabobank Roermond behoudend gefinancierd (60%). 

Het renterisico is beperkt met rentederivaten. Het 

vastgoedfonds betaalt hierdoor de eerste 5 jaar maximaal 

4,75% rente per jaar en kan zelfs profiteren van een 

(verdere) rentedaling tot het moment van oprichting. 

In de rendementsprognoses is met een dergelijk voor

deel geen rekening gehouden. Door de combinatie van 

langjarige huurovereenkomsten, solvabele huurders, 

nieuw vastgoed met transparante exploitatiekosten en 

goede financieringsafspraken, kan met deze belegging 

een aantrekkelijk en stabiel rendement worden gereali

seerd. De geprognosticeerde periodieke winstuitkerin

gen van 7,25 % per jaar worden halfjaarlijks uitgekeerd.

Verwachte rendementen

Direct fondsrendement (uit exploitatie)* 8,9 %
Winstuitkeringen (betaling halfjaarlijks) 7,25 %
Totaal beleggersrendement (na verkoop)* 10,2 %
IRR  9,5 %

Alle rendementen per jaar

*Enkelvoudige gemiddelde rendementen bij een veronder stelde looptijd 
van 10 jaar, voor belasting, exclusief emissievergoeding



Kerngegevens

Financieel 
•  Fondsomvang Y 15.634.250  

(inclusief Y 223.000 aanvangsliquiditeit)

• Kapitaal participanten Y 6.300.000

•  252 participaties van Y 25.000 (minimale afname 2)  

exclusief emissievergoeding 2,5%

• Bankleningen Y 9.334.250 (60 %)

• Renterisico bankleningen voor minimaal 5 jaar beperkt 

• Verwachte fondslooptijd 5 tot 10 jaar 

• Direct fondsrendement gemiddeld 8,9% per jaar*

• Winstuitkeringen 7,25% (betaling halfjaarlijks)

•  Totaal beleggersrendement gemiddeld 10,2% per jaar*  

(IRR 9,5%) (na verkoop en vergoedingen Neddex)

Vastgoed
• Bewezen winkellocaties in Zaandam en Roermond

•  Nieuw vastgoed met onderscheidende architectuur,  

vrije hoogte winkelruimte tot zelfs 7,55 m

•   6.893 m2 voor grootschalige winkels  

2.069 m2 voor fastfood

•  Bekende en solvabele huurders: Karwei, KFC, McDonald’s 

en Kwantum

• Langlopende huurcontracten tot zelfs 14 jaar

• Aanvangshuuropbrengst Y 1.009.271 op jaarbasis

• Huren marktconform en deels onder markthuur

• Koopprijs Y 14.572.865 vrij op naam

• Taxaties in lijn met koopprijs en deels hoger

Structuur
• Nieuw op te richten commanditaire vennootschap (CV)

•  Overdracht participaties mogelijk met toestemming van 

andere participanten

•  Activa (vastgoed en liquiditeiten) bewaard door  

onafhankelijke bewaarder 

• Aansprakelijkheid van participanten beperkt tot inleg

• Prospectus goed te keuren door STV

• Oprichting begin oktober 2011

Fiscaal
• Box 3 belegging (effectief 1,2% belasting)

• Aanwending HIR in beginsel mogelijk

*Enkelvoudige gemiddelde rendementen bij een veronderstelde looptijd 
van 10 jaar, voor belasting, exclusief emissievergoeding

Gunstig belastingregime
Belastingheffing vindt plaats volgens de regels van Box 3 

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

waarde van een participatie verschuldigd is. Een 

herinvestings reserve (HIR) kan in beginsel worden 

aangewend bij de participatie in het vastgoedfonds.

Juridische structuur 
Het vastgoedfonds zal worden gestructureerd als een 

commanditaire vennootschap. Door deze structuur is 

het risico van de participant beperkt tot het gestorte 

commanditair kapitaal en de betaalde emissievergoeding. 

Het beheer van het vastgoedfonds is in handen van de 

beheerder Neddex Asset Management N.V.. Het mana

gement van de beheerder heeft gemiddeld meer dan  

20 jaar relevante ervaring. Het juridisch eigendom van 

het vastgoed wordt bij een onafhankelijke bewaarder 

ondergebracht. De bewaarder zal optreden in het belang 

van de participanten en verder geen activiteiten 

 ontplooien.

Risico’s 
Beleggen brengt altijd bepaalde risico’s met zich. Ook bij 

Neddex Vastgoedfonds XIV kunnen onverwachte 

ontwikkelingen en gebeurtenissen de geprognosticeerde 

rendementen negatief beïnvloeden. In het uiterste geval 

kunnen participanten hun volledige inleg verliezen. In 

het prospectus is een uitvoerige beschrijving van de 

risico’s opgenomen. 

Toezicht
Het vastgoedfonds en de beheerder zijn in verband met 

het aanbieden van de participaties respectievelijk het 

beheren van het vastgoedfonds op grond van de Wet op 

het financieel toezicht niet vergunningplichtig en staan 

als zodanig niet onder toezicht van de AFM. 

Beoordeling prospectus door STV 
Neddex heeft zich bij de onafhankelijke Stichting 

Trans parantie Vastgoedfondsen (STV) aangesloten. 

De STV heeft standaarden opgesteld om de transparantie 

en vergelijkbaarheid van prospectussen te bevorderen. 

Het prospectus zal aan die standaarden worden getoetst 

door de STV. De rapportage van de toetsing zal door de 

STV worden gepubliceerd op: 

www.stichtingtransparantievastgoedfondsen.nl. 
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3016 CE Rotterdam
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info@neddex.com
www.neddex.com

Gedegen reputatie en goed track record 
Neddex heeft door uitgifte van CV participaties, obliga

ties en aandelen sinds 2002 voor ruim € 188 miljoen 

fondsvermogen belegd in overwegend winkels, maar 

ook kantoren en ander bedrijfsvastgoed. Al deze fondsen 

realiseren goede directe fondsrendementen. Het manage

ment, mr. R.G.M. Hoogwegt mre, M. Tilro mre en  

drs. F.E. Koek, beschikt gemiddeld over meer dan 20 jaar 

relevante ervaring in de vastgoed en financiële sector. 

Voor meer informatie over Neddex en het management 

verwijzen wij u naar www.neddex.com. Wij zijn 

vanzelfsprekend ook graag bereid tot een persoonlijke 

kennismaking.

Deelname
Deelname is mogelijk vanaf € 50.000 (2 participaties 

van € 25.000), exclusief 2,5% emissievergoeding. 

Inschrijvingen voor € 100.000 of meer worden met 

voorrang toegewezen. Indien u geïnteresseerd bent in 

Neddex Vastgoedfonds XIV CV kunt u met de bijgesloten 

antwoordkaart het prospectus aanvragen en eventueel 

het aantal gewenste participaties vrijblijvend reserveren. 

Naar verwachting zal eind september worden verzocht 

het deelnamebedrag over te maken naar de stichting 

bewaarder.

Banken vastgoed

Taxateurs

Accountant en fiscaal adviseur

Toetsing prospectus

•	 Bewezen	toplocaties	
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•	 	Stabiel	rendement	en	gunstige	financiering

•	 Gunstig	belastingregime
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Deze vooraankondiging heeft uitsluitend een algemeen en informatief karakter. Slechts het prospectus, inclusief bijlagen, is bindend. Een beslissing om deel te 
nemen aan het vastgoedfonds dient te worden gebaseerd op kennisneming van het gehele prospectus. Potentiële participanten worden dan ook nadrukkelijk 
geadviseerd daarvan kennis te nemen indien zij deelname overwegen.“De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten en/of 
geprognosticeerde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.”


