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ANNEXUM 

TOELICHTING STRUCTUUR
Vastgoedfonds
Het Vastgoedfonds zal juridisch worden gestruc-
tureerd als een besloten commanditaire vennoot-
schap naar Nederlands recht. Het Vastgoedfonds 
zal worden gevestigd te Amsterdam op het kantoor-
adres van de Beheerder en na haar oprichting wor-
den ingeschreven in de Kamer van Koophandel. 

De beoogde looptijd van het Vastgoedfonds is voor 
onbepaalde duur doch in beginsel voor tenminste 
zeven jaar. Stichting NPEX is commanditaire ven-
noot in het Vastgoedfonds. Participanten hebben 
een vordering op Stichting NPEX luidende in een 
evenredig gedeelte in het de Netto vermogenswaar-
de. Hiervoor is gekozen teneinde de verhandelbaar-
heid van Participaties te verhogen.

Voor de structuur van commanditaire vennoot-
schap is onder meer gekozen om de Participanten, 
wat hun aansprakelijkheid betreft, een zo gunstig 
mogelijke structuur te bieden.  Participanten zijn 
naar derden toe niet aansprakelijk voor de ver-
bintenissen van het Vastgoedfonds, zolang zij het 
beheersverbod niet overtreden. Daarnaast dragen 
zij niet bij in het verlies dan tot het bedrag van hun 
inleg. De aansprakelijkheid voor de verbintenissen 
van het Vastgoedfonds jegens derden berust bij de 
Beherend Vennoot.

3. Juridische aspecten

Het Vastgoedfonds wordt aangegaan bij en beheerst 
door de CV-overeenkomst en is bijgevoegd als bij-
lage A. 

Wijziging van de CV-overeenkomst geschiedt over-
eenkomstig het daarin bepaalde. Van een dergelijke 
wijziging zal, voor zover is toegestaan op grond van 
wet- en regelgeving, kennis worden gedaan (even-
tueel per e-mail) en door publicatie op de Website. 
Voor zover noodzakelijk met het oog op de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving, zal van een 
dergelijke wijziging mededeling worden gedaan in 
een advertentie in een landelijk verspreid dagblad of 
aan het aan het Vastgoedfonds opgegeven adres.

Doelstelling
Het doel van het Vastgoedfonds is het realiseren 
van winst door middel van de aankoop, exploitatie 
en verkoop van het Vastgoed welke is verhuurd 
aan diverse winkelgebruikers. Voor een uitgebreide 
beschrijving van het Vastgoed wordt verwezen naar 
het hoofdstuk “De Belegging”.

Beherend Vennoot
Als beherend vennoot van het Vastgoedfonds treedt 
Winkelhart Lelystad Beheer B.V. op. De Beherend 
Vennoot is statutair gevestigd te Amsterdam. De 
Beherend Vennoot is een 100%-dochtermaatschap-
pij van de Initiatiefnemer. De directie van de 
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3.1 STRUCTUUR
In onderstaande figuur is de structuur van Winkelhart Lelystad CV (het ‘Vastgoedfonds’) weergegeven.


