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01.

Initiatiefnemer
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De initiatiefnemer Duprofa Property Management B.V. (Duprofa) is opgericht op 30 mei 2017 en
voortgekomen uit Nederlands Vastgoed Investeringsfonds N.V. (NVI), opgericht op 28 december 2011.
Duprofa richt zich op vastgoedbeleggingen, waarbij risico en rendement een optimale verhouding tot
elkaar hebben. Met name wijkwinkelcentra met een (grote) supermarkt als publiekstrekker passen
binnen deze beleggingsklasse. De juiste locatie vinden is daarin één van de meest essentiële aspecten.

Duprofa is een familiebedrijf en voert beheer over zes
vastgoedfondsen in Nederland, voornamelijk gelegen in de
Randstad, te weten:
•
•
•
•
•
•

NVI
NVI
NVI
NVI
NVI
NVI

Rotterdam I C.V.
Delft I C.V.
Rotterdam II C.V.
Winkelfonds I C.V.
Arnhem I C.V.
Breda I C.V.

De totale portefeuille heeft een omvang van circa 40 miljoen.
De focus ligt op het uitvoeren van actief beheer en wel op drie
disciplines, t.w.:
1) C
 ontact met de huurders. Door deelname in een actieve
winkeliersvereniging kan goed worden ingespeeld op de
wensen van de huurders en op eventuele bedreigingen voor
het winkelcentrum. Is de huurder tevreden en behaalt hij
positieve resultaten, dan komt dat ten goede aan het fonds.
2) Onderhoud. Het vastgoed dient cosmetisch verzorgd te zijn en
“day to day” op orde te zijn. Gebouw- en installatietechnisch
dient het object goed te functioneren.
3) Huurdersmix. Als laatste ligt de aandacht op het optimaliseren
van de huurdersmix, zodat de toeloop naar het centrum
wordt geoptimaliseerd.
1.1 Directie
Duprofa Property Management B.V. wordt vertegenwoordigd
door haar directie, bestaande uit de heren Jhr. Ing. Frank (F.R.)
Gevaerts van Geervliet en Jhr. Alexander (A.C.H.) Gevaerts MSc.

Jhr. Frank Gevaerts van Geervliet (1950)
Frank Gevaerts van Geervliet is na zijn opleiding Bouwkunde en
Economische Bedrijfstechniek aan de HTS Amsterdam en HTS
Dordrecht in 1974 begonnen bij de FGH-bank als taxateur. Daar
heeft Frank verschillende managementfuncties bekleed, o.a. als
hoofd bijzonder beheer afdeling verkoop en productmanager.
In 1985 werd hij gevraagd toe te treden tot de directie van
een projectontwikkelingsmaatschappij in Den Haag. Zijn liefde
voor het vak van vastgoedfinanciering heeft ervoor gezorgd
dat hij in 1988 samen met twee directieleden van de FGHBank een financieringsmaatschappij heeft opgericht onder
de naam F.O.G. Vastgoedfinancieringen B.V., welk bedrijf
tot op heden nog geheel in eigendom is van Frank.
Daarnaast bekleedde hij verschillende adviesrollen en was hij
lid van de Raad van Commissarissen van COGG Beheer B.V., een
internationaal opererende A-1 winkelvastgoed eigenaar. Tevens
had hij zitting in de Raad van Toezicht bij ANTEA, een initiator
van vastgoedfondsen te Den Haag.

In 2011 was hij medeoprichter van NVI (Nederlands Vastgoed
Investeringsfonds N.V.). Na oprichting van zes vastgoedfondsen
heeft Frank NVI zelfstandig voortgezet onder de naam Duprofa
(Duprofa Property Management B.V.). In 2015 was hij mede
grondlegger van European Credit Partners, een factoring bedrijf
te Rotterdam waarin hij zitting heeft in de krediet commissie.

Jhr. Alexander Gevaerts (1990)
Alexander Gevaerts heeft na zijn studie Vastgoed & Makelaardij
in Rotterdam een master International Management afgerond
aan de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. Na deze
studie is hij onder meer werkzaam geweest in de auto lease
sector en bij Heesen Yachts in Oss op de marketing en sales
afdeling.
Alexander wilde zijn achtergrond beter benutten en werd
aangenomen als internationaal managementtrainee op de bouwen vastgoedafdeling van Lidl GmbH. Na zowel in Nederland als
op het hoofdkantoor van Lidl in Duitsland te hebben gewerkt,
is hij in april 2017 in dienst getreden bij Duprofa.
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02. Belangrijke informatie
Voor u ligt het investeringsmemorandum van Duprofa Retail
Fund I B.V. Het fonds bestaat uit Duprofa Investment Fund I B.V.
en Duprofa Retail Fund I B.V. (houder van het vastgoed), welke
een fiscale eenheid vormen. De begrippen die genoemd worden
en de betekenis hiervan zijn omschreven in de lijst definities.
Deze kunt u vinden in hoofdstuk 14.
Het investeringsmemorandum verstrekt informatie ten behoeve
van de belegger om zo objectief mogelijk een beeld te vormen
van de investering. Er wordt verzocht om alle informatie
grondig te bestuderen. Daarnaast gaan beleggingen gepaard
met risicofactoren, deze staan omschreven in hoofdstuk 5.
Alvorens te besluiten deel te nemen in de belegging, dienen
de risicofactoren in overweging te zijn genomen, alsmede of
de belegging binnen het beleggingsbeleid, de risicoperceptie en
de financiële mogelijkheden van de belegger liggen.
Duprofa is initiatiefnemer en beheerder van het fonds. Sinds 2011
heeft de eigenaar van Duprofa zes vastgoedfondsen geïnitieerd en
nog onder beheer. Duprofa is als beleggingsinstelling vrijgesteld
van de vergunningsverplichting conform de Wft. Duprofa is
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder
het verlichte regime van de AIFMD. De reden hiervan is dat
Duprofa voldoet aan de richtlijnen van het verlichte regime.
Deze richtlijnen zijn:
•D
 e waarde van het beheerde vermogen inclusief de activa van
de hefboomfinanciering gaat de € 100 miljoen niet te boven.
• De minimale deelname per belegger in het fonds is € 100.000.
Een afschrift van het door de AFM genomen besluit tot ontheffing
wordt op verzoek door Duprofa aan participanten verstrekt.
Duprofa Property Management B.V. heeft dit Investeringsmemorandum laten beoordelen door BDO Audit & Assurance
B.V. Het door BDO opgestelde ‘Assurance rapport’ maakt
onderdeel uit van dit Investeringsmemorandum. BDO verklaart
hierin dat dit Investeringsmemorandum tenminste de
voorgeschreven gegevens bevat ingevolge artikel 115x lid 1 c en
e van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen
Wft (in samenhang met artikel 4:37l van de Wet op het financieel
toezicht), ondanks dat deze bepalingen niet van toepassing
zijn. Dit Investeringsmemorandum is niet opgesteld conform
de prospectusrichtlijn als bedoeld in artikel 5:2 Wft waaraan
vergunningplichtige beheerders moeten voldoen.
Het document is zorgvuldig samengesteld naar kennis en
kunde van de beschikbare informatie en verrichte onderzoeken
van diverse externe adviseurs, alsmede door de beheerder.
Informatie welke niet omschreven staat in het memorandum
mag niet worden beschouwd als goedgekeurd door de
initiatiefnemer en fondsbeheerder.

2.1. Het investeringsmemorandum
Duprofa heeft het memorandum samengesteld en haar visie
gegeven omtrent de belegging. Let op! Het document is geen
advies op basis van juridische, fiscale en investeringsaspecten.
Deze aspecten verschillen per type belegger. De potentiële
belegger dient zich te laten adviseren door zijn of haar eigen
adviseurs. Zo heeft de verkrijging van obligaties en aandelen
consequenties voor een investeerder op het gebied van de
overdracht van de investering, deelname vanuit het buitenland
en het fiscale regime waarin een potentiële belegger zich
bevindt.
2.2. Aanname
Dit memorandum bevat in verschillende hoofdstukken
aannames,
alsmede
verwachtingen
over
toekomstige
ontwikkelingen van de belegging.
Deze aannames en verwachtingen zijn gebaseerd
marktomstandigheden, interpretatie en ervaring van
initiatiefnemer.

op
de

Deze veronderstellingen en verwachtingen hebben invloed op
het resultaat van de belegging, financiële prognose, alsmede de
liquiditeit en uitkeringen van het rendement.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Om die reden adviseren wij u om het Investeringsmemorandum
met aandacht te lezen en attenderen wij u op de risico’s die
verbonden zijn aan deze belegging, weergegeven in hoofdstuk 5.
Het investeringsmemorandum is samengesteld in de
Nederlandse taal. Er is Nederlands recht van toepassing op dit
document.
Mocht er naar aanleiding van deze informatie vragen of
onduidelijkheden zijn dan vernemen wij dat graag.
Rotterdam, 25 januari 2019
Namens Duprofa Property Management B.V.
Alexander Gevaerts
Frank Gevaerts van Geervliet
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03. Kernpunten
Belangrijkste kernpunten van de belegging:

•B
 elegging in twee wijkwinkelcentra, gelegen in
Maastricht-Oost in de wijk Heer en Rijswijk (ZH)
in de wijk Stationskwartier
• Beide centra 100% verhuurd
•T
 otale oppervlakte 10.335 m2 verdeeld over
Maastricht: 6.092 m2 en Rijswijk: 4.243 m2

• Totale fondsomvang: € 25.900.000
•N
 etto huursom datum overdracht (excl.
servicekosten en btw) minimaal € 1.836.420
per jaar
• Gemiddeld direct rendement 10jr. 8,0%*
• Verwacht totaalrendement na verkoop 10,0%*

•T
 otaal aantal winkelunits: 34; in Maastricht 21 units
en Rijswijk 13 units
•V
 erhuurd aan o.a. Plus Supermarkten, Hoogvliet
Supermarkten, Hema, Big Bazar, Zeeman, Etos,
Gall & Gall, Kruidvat, Primera, Hans Anders en
lokale specialisten
•V
 erzorgingsgebied Maastricht: 35.510 inwoners
en Rijswijk: 32.475 inwoners
• Gemiddelde huursom Maastricht €187/m2

• Verwacht Internal Rate of Return (IRR) 8,8%*
• Emissie van € 11.550.000 (aandelen + obligaties)
• Hypothecaire bankfinanciering: € 14.350.000
•P
 articipaties van € 25.000 per stuk (waarvan
onlosmakelijk verbonden € 5.000 aandelenkapitaal
en € 20.000 obligatielening)
•M
 inimale deelname vier participaties,
totaal € 100.000

• Gemiddelde huursom Rijswijk €164/m2
• Initiatiefnemer belegt mee voor minimaal
€ 400.000

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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04. Samenvatting
Deze samenvatting is opgebouwd uit blokken publicatievereisten
volgens Bijlage XXII van de Gedelegeerde Verordening (EU)
Nr. 486/2012 van de Europese Commissie van 30 maart 2012,
welke “elementen” worden genoemd. Deze elementen zijn
genummerd in de afdelingen A - E.
Deze samenvatting bevat alle elementen waarvan het verplicht
is deze op te nemen in een samenvatting voor de onderhavige
effecten en uitgevende instelling.

MAASTRICHT

Omdat deze verplichting voor sommige elementen niet geldt,
kunnen er hiaten zijn in de (opvolgende) nummering van
de elementen.
Ondanks het feit dat sommige elementen verplicht dienen te
worden opgenomen in de samenvatting, kan het zijn dat er geen
relevante informatie gegeven kan worden over het betreffende
element. In dat geval wordt een korte beschrijving van het
element opgenomen met daarachter de opmerking “niet van
toepassing”.
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Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen
ELEMENT

ONDERDEEL

INFORMATIEVERPLICHTING

A.1

Waarschuwing

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het
investeringsmemorandum. Iedere beslissing om te investeren in Duprofa Investment
Fund I B.V. en dus in Duprofa Retail Fund I B.V. (het fonds) moet gebaseerd zijn op de
bestudering van het gehele investeringsmemorandum door de belegger. Iedere belegger
is zelf verantwoordelijk voor zijn beslissing.
Een belegger die als eiser een vordering met betrekking tot de informatie in dit
investeringsmemorandum bij een rechterlijke instantie aanhangig maakt, moet indien
van toepassing volgens de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie,
eventueel de kosten voor de vertaling van het investeringsmemorandum dragen,
voordat de vordering wordt ingesteld.
De initiatiefnemer (Duprofa), die deze samenvatting heeft geschreven, kan slechts
wettelijk aansprakelijk worden gesteld indien de samenvatting, wanneer zij samen
met de andere delen van het investeringsmemorandum wordt gelezen, misleidend,
onjuist of inconsistent is, of indien zij, wanneer zij samen met de andere delen van het
investeringsmemorandum wordt gelezen, niet de kerngegevens bevat om beleggers te
helpen wanneer zij overwegen in Duprofa Investment Fund I B.V. en dus in Duprofa
Retail Fund I B.V. (het fonds) te investeren.

A.2

Toestemming en
voorwaarden voor
het gebruik van
het ivesteringsmemorandum

De initiatiefnemer heeft aan plaatsingskantoor FTAC B.V. toestemming gegeven tot het
gebruik van het investeringsmemorandum voor garantiekapitaal participaties en verdere
doorverkoop tot definitieve plaatsing van participaties.
De aanbiedingsperiode waarin verdere verkoop of definitieve plaatsing van participaties
door FTAC kan plaatsvinden, start bij het uitbrengen van dit investeringsmemorandum.
Aan de toestemming zijn geen andere voorwaarden verbonden die relevant zijn voor het
gebruik van het investeringsmemorandum.
Informatie over de voorwaarden van de aanbieding, zoals beschreven in dit
investeringsmemorandum moet door FTAC worden verstrekt op het moment dat de
aanbieding plaatsvindt.

Afdeling B – Uitgevende instelling
ELEMENT

ONDERDEEL

INFORMATIEVERPLICHTING

B.1

Handelsnaam

De (handels)namen luiden Duprofa Investment Fund I B.V. en Duprofa Retail Fund I B.V.,
ook wel het fonds genoemd.

B.2

Vestigingsplaats,
rechtsvorm, wetgeving

Het fonds zal in Nederland worden opgericht en zal gevestigd zijn te Rotterdam.
Het fonds is een besloten vennootschap naar Nederlands recht.
Op het investeringsmemorandum is Nederlands recht van toepassing. De vermelde
bijlagen worden steeds geacht integraal deel uit te maken van het memorandum.
Tot het moment van deelname in het fonds kunnen potentiele beleggers generlei recht
aan het memorandum ontlenen.
Slechts de inhoud van het memorandum is bindend. Analyses, berekeningen,
commentaren, verwachtingen en aanbevelingen worden in het memorandum vermeld
om beleggers behulpzaam te zijn, maar vormen geen garantie voor het door het fonds
te behalen rendement. Niemand is gemachtigd in verband met de plaatsing van de
participaties informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in het
memorandum zijn opgenomen. Het memorandum houdt als zodanig geen aanbod in van
enig financieel instrument of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop of
tot het nemen van enig financieel instrument anders dan de aangeboden participaties.
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B.3

Aard van de
werkzaamheden en
belangrijke activiteiten

De vennootschap heeft ten doel het beleggen in de vastgoedportefeuille, teneinde de
vennoten te doen delen in de inkomsten en de vermogenswinsten die voortvloeien
uit die beleggingen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het aankopen,
vervreemden en bezwaren van de vastgoedportefeuille, onroerende zaken en belangen
daarin, het aangaan van geldleningovereenkomsten en voorts het (doen) verrichten
van alle werkzaamheden en al hetgeen met het voorgaande verband houdt, of daaraan
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

B.4

Belangrijkste tendensen
en sectoren

De Nederlandse economie is hersteld van de gevolgen van de kredietcrisis. De inflatie
en rente zijn laag, het consumentenvertrouwen is goed. Tevens is er veel privaat kapitaal
beschikbaar voor beleggingen, waaronder beleggingen in vastgoed.
Supermarkten (de grootste huurders in het fonds) kunnen zich in Nederland niet
vrij vestigen. Gemeenten leggen in bestemmingsplannen de behoefte aan het aantal
supermarkten per gebied vast en daardoor is supermarktvastgoed relatief schaars
en blijft het over het algemeen courant.

B.5

Beschrijving van de
groep

In onderstaand organogram is de structuur weergegeven:

Het fonds bestaat uit Duprofa Investment Fund I B.V. & Duprofa Retail Fund I B.V. (houder
van het vastgoed), welke een fiscale eenheid vormen. De participanten plaatsen d.m.v.
een obligatielening aan het Investment Fund en het aandelenkapitaal via de STAK, het
totale vermogen van participanten van € 11.550.000. De STAK is houder van de aandelen
en geeft certificaten uit aan de participanten. Een Nederlandse bankinstelling verstrekt
het vreemde vermogen van € 14.350.000. Duprofa Property Management voert het
fonds- en vastgoedbeheer uit.
B.6

Houders van belangen in
het fonds en stemrecht

Voor zover het fonds daarvan op de hoogte is, zijn er geen personen die rechtstreeks of
middellijk een belang in het fonds (zullen) bezitten dat krachtens Nederlands recht zou
moeten worden aangemeld.
Iedere participatie geeft recht op één stem in de jaarlijkse algemene vergadering
van participanten. Het administratiekantoor vormt tezamen met de beheerder de
algemene vergadering van aandeelhouders van Duprofa Investment Fund I BV. De
Certificaathouders/participanten hebben geen (direct) stemrecht in de algemene
vergadering van deze vennootschap. Dit wordt uitgeoefend door het (bestuur
van het) Administratiekantoor als houder van aandelen B. De beheerder heeft als
houder (stemrechtloze) aandelen A en geen stemrecht in de algemene vergadering.
Tenzij in de voorwaarden van het fonds anders is bepaald, worden besluiten ter
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen
in een vergadering waarin ten minste 2/3de van het ingelegde kapitaal aanwezig of
vertegenwoordigd is.

B.7

Belangrijke historische
financiële informatie

Er is geen andere financiële informatie te melden dan genoemd in de
investeringsbegroting.

B.8

Belangrijke pro forma
financiële informatie

Er is geen andere pro forma financiële informatie beschikbaar, dan opgenomen in dit
Investeringsmemorandum.
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B.9

Winstprognose

De geprognosticeerde rendementen (na aflossing) luiden als volgt:
• Verwacht gemiddeld totaal beleggersrendement: 10,0%
• Verwacht gemiddeld direct beleggersrendement: 8,0%
• Verwacht Internal Rate of Return (IRR): 8,8%
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden
geen garantie voor de toekomst. Omdat de waarde kan fluctueren bestaat de kans
dat beleggers minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. De genoemde verwachte
rendementen zijn enkelvoudig en uitgedrukt als percentage van de initiële investering.

B.10

Voorbehoud verklaring
historische financiële
informatie

Niet van toepassing.

B.11

Werkkapitaal

Bij realisatie van het fonds is afdoende werkkapitaal beschikbaar.

B.32

Uitgevende instelling
van de certificaten

Stichting Administratie Kantoor Duprofa Investment Fund I middels certificaten aan de
participanten.

B.34

Beleggingsdoelstelling
en beleggingsbeleid

Het doel van het fonds is om particuliere beleggers de mogelijkheid te bieden om te
beleggen in een besloten vennootschap met daarin winkelcentra gelegen te Maastricht
en Rijswijk. Het fonds streeft naar een aantrekkelijk rendement met stabiele cashflows
en beperkte waardeschommelingen.
Het verwachte rendement bestaat uit een direct beleggersrendement dat per kwartaal
zal worden uitgekeerd en een indirect beleggersrendement dat gerealiseerd kan
worden bij de verkoop van het vastgoed. Het fonds heeft geen groeidoelstelling en
een eventuele toekomstige uitbreiding van het fonds kan slechts geschieden met
toestemming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

B.35

Beperkingen inzake het
aangaan van leningen

Het is mogelijk dat naast het verlengen dan wel herfinancieren van de hypothecaire
lening, die bij aanvang is aangegaan, gedurende de looptijd van het fonds (additionele)
leningen worden aangegaan.
Dit is mogelijk bij bijvoorbeeld een uitbreiding of herontwikkeling van het vastgoed. Voor
het aanpassen van de bestaande of het aangaan van nieuwe leningen (investering) of bij
gedeeltelijke of gehele aflossing (desinvestering) is toestemming van 2/3 meerderheid
van de algemene vergadering van aandeelhouders vereist. Elke participatie (462 stuks)
bestaat uit 20% aandelen B en 80% obligatielening. De aandelen (B) in eigendom bij
de participanten (20%) hebben per participatie een stemrecht in de AvA. De overige
aandelen (A) in eigendom bij Duprofa hebben geen stemrecht.
NB: Voor het verlengen dan wel herfinancieren van de hypothecaire lening, die bij
aanvang is aangegaan, is geen toestemming van de AVA vereist.
In de hypothecaire leningsvoorwaarden is een Loan To Value convenant opgenomen.
Dit houdt in dat, in geval de waarde van het onroerend goed tussentijds zodanig
aantoonbaar in waarde is gedaald, dat het (resterend) bedrag van de lening hoger
is dan een bepaald percentage (zoals opgenomen in de leningsovereenkomst) van
de vastgoedwaarde, het fonds aanvullende aflossingen verschuldigd is, bovenop de
reguliere aflossingen.

B.36

Toezichtrechtelijke
status

Het fonds is een (alternatieve) beleggingsinstelling in de zin van de Wft. De
fondsbeheerder is conform artikel 5 eerste lid en tweede lid Gedelegeerde Verordening
(231/2013) en artikel 2.66a derde lid Wft bij de AFM geregistreerd in het “Register
uitgezonderde beheerders van beleggingsinstellingen” (AIFMD light beheerders).
De fondsbeheerder rapporteert afzonderlijk periodiek aan De Nederlandse Bank.
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B.37

Profiel belegger

Het fonds richt zich in het bijzonder op Nederlandse particuliere beleggers. Hen wordt
afgeraden hun gehele vermogen of een substantieel deel daarvan in het fonds te
beleggen. Beleggen in het fonds moet plaatsvinden als onderdeel van een gespreid
belegde portefeuille.
Dit product is geschikt voor beleggers:
• Die beschikken over een gespreide beleggingsportefeuille;
• Met een belegginshorizon van minimaal vijf jaar;
• Die voldoende kennis en ervaring hebben met beleggingen waarbij de
vastgoedobjecten deels worden gefinancierd met vreemd vermogen;
• Die het memorandum goed begrijpen.
Dit product is ongeschikt voor beleggers:
• Met zeer beperkte beleggingservaring;
• Die binnen een termijn van vijf jaar over hun inleg willen kunnen beschikken;
• Zonder ervaring en/of enige kennis van vastgoedbeleggingen;
• Die niet beschikken over een gespreide beleggingsportefeuille;
• Zonder ervaring met beleggingen waarbij de vastgoed-objecten deels worden
gefinancierd met vreemd vermogen.

B.38

Beleggingen >20% van
fondsactiva in derde
instellingen

Niet van toepassing. Het fonds belegt uitsluitend in het beschreven vastgoed en niet
meer dan 20% van de bruto activa in derde instellingen.

B.39

Beleggingen >40% van
fondsactiva in derde
instellingen

Niet van toepassing. Het fonds belegt uitsluitend in het beschreven vastgoed en niet
meer dan 40% van de bruto activa in derde instellingen.

B.40

Dienstverlening en
vergoedingen

De initiatiefnemer (mede als fondsbeheerder en vastgoedbeheerder) verleent diensten
aan het fonds en ontvangt daarvoor de volgende vergoedingen. Deze vergoedingen
worden vermeerderd met omzetbelasting dan wel met compensatie voor niet in aftrek
te brengen omzetbelasting als gevolg van vrijgestelde prestaties:
a. A
 ankoopvergoeding voor de selectie, beoordeling van het vastgoed van 1% over de
aankoopprijs k.k. van het vastgoed (exclusief omzetbelasting). Deze vergoeding is als
volgt verdeeld 0,5% voor initiatiefnemer (€ 114.900 exclusief omzetbelasting) en 0,5%
voor Pieter van den Berg Bedrijfshuisvesting B.V. (€ 114.900 exclusief omzetbelasting).
b. O
 prichtings-en structureringsvergoeding voor het juridisch, fiscaal en financieel zo
optimaal mogelijk structureren van het fonds, het arrangeren van de hypothecaire
lening en het opstellen van het investeringsmemorandum van 2,25% over de
aankoopprijs k.k. van het vastgoed (€ 517.000 exclusief omzetbelasting).
De fondsbeheerder verleent diensten aan het fonds en ontvangt daarvoor de volgende
vergoedingen:
a. F
 ondsbeheervergoeding van 3% van de netto gefactureerde huursom (exclusief
omzetbelasting).
b. Vastgoedbeheervergoeding van 3% van de netto gefactureerde huursom (exclusief
omzetbelasting).
c. Verkoopvergoeding bij verkoop van het Vastgoed en beëindiging van het Fonds van 1%
over de verkoopprijs van het vastgoed k.k. (exclusief omzetbelasting).
d. Performancevergoeding van 25% over de netto waardestijging na verkoop.
Plaatsingskantoor FTAC ontvangt een eenmalige vergoeding van 0,5% over het
door haar geplaatste garantiekapitaal en een vergoeding van 3% over het door haar
geplaatste participantenvermogen bij eindbeleggers. Daarnaast ontvangt FTAC de
emissievergoeding van maximaal 2% die betaald wordt door de participaties die
FTAC plaatst.
De jaarlijkse fondskosten en vergoedingen aan externe dienstverleners, voor de externe
accountant, het jaarrapport en kosten van jaarvergadering, de externe taxatie kosten om
de 3 jaar, komen ten laste van het fonds. Deze zijn opgenomen onder de variabele en
vaste lasten.
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B.41

Toezichtrechtelijke
positie Beheerder

De fondsbeheerder is conform artikel 5 eerste lid en tweede lid Gedelegeerde
Verordening (231/2013) en artikel 2.66a derde lid Wft bij de AFM geregistreerd in
het “Register uitgezonderde beheerders van beleggingsinstellingen” (AIFMD light
beheerders). De fondsbeheerder rapporteert afzonderlijk periodiek aan De Nederlandse
Bank.

B.42

Vaststelling en
communicatie
Intrinsieke waarde

In de jaarrekening van het fonds wordt verslag gedaan van de intrinsieke waarde / het
eigen vermogen van het fonds. De jaarrekening wordt toegezonden aan de participanten.
Het boekjaar van het fonds loopt van 1 januari tot en met 31 december.

B.43

Paraplufonds

Niet van toepassing. Het fonds is niet ingericht als paraplufonds.

B.44

Financiële overzichten

Niet van toepassing. Er is geen (historische) financiële informatie beschikbaar.

B.45

Beschrijving belegging

Het fonds belegt in twee winkelcentra: De Leim in Maastricht (winkeloppervlakte van
6.092 m²) en Dr. H. Colijnlaan / Huis te Landelaan in Rijswijk (winkeloppervlakte van
4.243 m²).

B.46

Meest recente
intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde bij herplaatsing is gelijk aan de intrinsieke waarde bij aankoop,
zijnde € 25.000 per participatie.

Afdeling B – Uitgevende instelling
ELEMENT

ONDERDEEL

INFORMATIEVERPLICHTING

C.1

Type en categorie
effecten

Het eigen vermogen van het fonds is onderverdeeld in participaties van
€ 25.000. (waarvan onlosmakelijk verbonden € 5.000 aandelenkapitaal en € 20.000
obligatielening). Een participatie is te zien als een effect conform artikel 1.1 Wft. in de
definitie effect onder a (met een aandeel gelijk te stellen verhandelbaar recht).
De participaties worden uitgegeven op naam.

C.2

Munteenheid

De participaties worden uitgegeven in Euro’s.

C.3

Aantal effecten en
nominale waarde

Er worden 462 participaties uitgegeven met een tegenwaarde van € 25.000 elk.
De minimale afname per belegger is vier (4) participaties. De fondsbeheerder, waaronder
begrepen diens directe of indirecte aandeelhouders, zal met minimaal zestien (16)
participaties deelnemen in het fonds.

C.4

Rechten verbonden aan
de effecten

Een participatie vertegenwoordigt 1/462ste aandeel in het vermogen van het
fonds. Participanten hebben stemrecht in de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders. Iedere participatie geeft recht op één stem in deze vergadering.
Tenzij in de voorwaarden van het fonds anders is bepaald, worden besluiten ter
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen
in een vergadering waarin ten minste de helft van het kapitaal aanwezig
of vertegenwoordigd is.
Alle besluiten die in een algemene vergadering van aandeelhouders kunnen worden
genomen, kunnen ook buiten de vergadering worden genomen, mits alle participanten
in de gelegenheid worden gesteld schriftelijk hun stem uit te brengen.

C.5

Overdraagbaarheid van
de effecten

De participaties zijn beperkt verhandelbaar. Er bestaat geen geregelde markt. De
participaties zijn uitsluitend verhandelbaar via tussenkomst van de beheerder en deze
dient goedkeuring te verstrekken, die alleen op reële gronden geweigerd kan worden.
Participanten kunnen een verzoek indienen tot verkoop, waarna de fondsbeheerder dit
verzoek zal overbrengen aan de overige participanten. Indien een koper zich aandient,
kan een of meerdere participaties slechts met goedkeuring van het bestuur van de
Stichting Administratiekantoor Duprofa Investment Fund I van eigendom wisselen.

Investeringsmemorandum Duprofa Retail Fund I BV

Daarnaast dient de nieuwe participant met minimaal € 100.000 deel te nemen in het
fonds en de overdragende participant heeft na de overdracht of wel in het geheel geen
participaties meer, of houdt nog voor ten minste € 100.000 aan participaties.
De beheerder zal bij een geslaagde verkoop binnen het fonds €500,- administratiekosten
in rekening brengen bij de verkoper van de participaties. Indien de beheerder opzoek
moet gaan buiten het fonds, dan wordt € 150 per uur gerekend.
C.6

Geen beursnotering

De participaties zijn niet beursgenoteerd, noch zal een beursnotering worden
aangevraagd.

C.7

Uitkeringsbeleid

Het verwachte gemiddelde directe rendement over de jaren 1 t/m 10 (na aflossing op
de hypothecaire lening en rente) bedraagt 8,0% per jaar. Het doel is om het jaarlijks
geprognosticeerde rendement aan de beleggers uit te keren. Een hoger gerealiseerd
rendement in enig jaar wordt in beginsel als reserve toegevoegd aan de liquide
middelen. Indien zich geen bijzonderheden voordoen, zal dit direct beleggingsrendement
jaarlijks verspreid over vier betalingen (per kwartaal) aan de participanten worden
uitgekeerd.

Afdeling D – Risico’s
ELEMENT

ONDERDEEL

INFORMATIEVERPLICHTING

D.1

Voornaamste risico’s

Beleggen in het fonds brengt risico’s met zich mee. Participanten dienen zich
daarvan bewust te zijn. De risico’s verbonden aan deelname in het fonds kunnen
er voor zorgen dat de werkelijke resultaten van het fonds afwijken van de
uitgangspunten van dit investeringsmemorandum en het rendement lager is dan
verwacht. De kerngegevens van de voornaamste risico’s staan hierna
weergegeven:
Financierings- en renterisico
• Het risico dat veranderingen in de waarde van het vastgoed versterkt doorwerken in
de waarde van de participaties door het hefboomeffect als gevolg van het gebruik van
vreemd vermogen.
• Het risico van het niet (of alleen tegen significant slechtere voorwaarden) kunnen
verlengen van de financiering op de afloopdatum.
• Het risico van hogere dan begrote rentekosten of aflossingen bij het afsluiten,
verlengen op herzieningsmoment of oversluiten van de financiering en eventuele in
rekening te brengen afsluitprovisie.
• Het risico van het uitwinnen van haar rechten door de hypothecaire financier bij
wanprestatie van het fonds.
Leegstands- en huurdersrisico
• Het risico van leegstand indien een of meerdere huurders geen gebruik maken van de
mogelijkheid om hun huurcontracten te verlengen.
• Het risico dat het fonds niet aan haar verplichtingen kan voldoen als een of
meerdere huurders de huurovereenkomsten beëindigen, failliet gaan of niet aan hun
huurbetalingsverplichtingen voldoen.
• Het risico van hogere kosten als gevolg van extra benodigde verhuurinspanningen in
geval van leegstand e.d.
Onderhouds- en schaderisico
• Het risico dat onderhoudskosten hoger uitvallen dan begroot.
• Het risico dat het vastgoed schade ondervindt die buiten de dekking van de
verzekering valt.
Milieurisico
•Het risico van milieuvervuiling, waarbij de schuldvraag betwist wordt.
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Aansprakelijkheidsrisico participanten
• Het risico dat participanten aansprakelijk worden gesteld door derden. Dit risico
wordt beperkt zolang de participanten geen beheertaken of beschikkingshandelingen
verrichten.
Beheer- en bewaarrisico
• Het risico dat het beleggingsresultaat lager uitvalt dan begroot door het
disfunctioneren van de fondsbeheerder.
Exploitatierisico
• Het risico op hogere kosten door het zich voordoen van niet begrote voorvallen.
Spreidingsrisico
• Het risico dat de prestaties van het fonds voornamelijk afhankelijk zijn van een beperkt
aantal huurders, verspreid over twee verschillende winkel centra, met name Plus
Supermarkt (Maastricht) en Hoogvliet Supermarkt (Rijswijk).
Fiscaal risico
• Het risico dat de activiteiten van het fonds niet worden aangemerkt als passief
vermogensbeheer.
•H
 et risico dat de fiscale behandeling van een participatie of een participant in de loop
der jaren door wijziging van fiscale wetgeving en/of nieuwe jurisprudentie negatief
wordt beïnvloed.
D.2

Voornaamste risico’s
sector

Markt- en restwaarderisico
• Het risico dat de waarde van het vastgoed daalt door verslechtering van de economie
of een krappere financieringsmarkt.
• Het risico dat de huurmarkt verslechtert en huren dalen.
• Het risico dat het vastgoed aan het einde van de looptijd van het fonds niet of niet
goed kan worden verkocht.
Risico van wijzigingen in wet- en regelgeving
• Het risico dat de fiscale en juridische positie van het fonds op nadelige wijze wijzigt
door veranderende wet- en regelgeving.
• Het risico dat de waarde van het vastgoed daalt door wijzigingen of aanscherpingen
van wet- en regelgeving op het gebied van vastgoedbeleggingen, huur en
huurbescherming, planologie, inrichtingseisen, veiligheidsvoorschriften, milieu, etc.
• Het risico van kostenverhogingen door wijziging in rapportageverplichtingen e.d. als
gevolg van veranderingen in (Europese) wet- en regelgeving.
Inflatierisico
• Het risico dat huren minder stijgen door een lager dan begrote inflatie.
• Het risico dat kosten meer stijgen door een hoger dan begrote inflatie.

D.3

Voornaamste risico’s
participaties

Liquiditeits- en verhandelbaarheidsrisico
• Het risico van beperkte verhandelbaarheid doordat het bestuur van de STAK
goedkeuring moet verlenen bij verkoop van participaties en de minimale deelname per
participant € 100.000 bedraagt en moet blijven bedragen.
•H
 et risico van beperkte liquiditeit, doordat de kans bestaat dat geen koper voor de
aangeboden participaties wordt gevonden.
Liquiditeitsrisico van het vastgoed en de participaties
• Het risico dat het vastgoed niet na afloop van de beoogde beleggingstermijn van 10
jaar (tegen acceptabele voorwaarden) verkocht kan worden.
• Het risico dat participanten hun participaties langer moeten aanhouden dan verwacht.
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Afdeling E – Aanbieding
ELEMENT

ONDERDEEL

INFORMATIEVERPLICHTING

E.1

Opbrengsten en kosten
van de aanbieding

De totale beoogde uitgifte van participaties heeft een omvang van € 11.550.000.
De fondsbeheerder neemt met minimaal zestien (16) participaties deel in het fonds.
De begrote kosten in verband met de beoordeling en acquisitie van het vastgoed,
het structureren van het fonds en de uitgifte van de participaties bestaan uit:
Overdrachtsbelasting, Aankoopvergoeding, Oprichtings- en structureringsvergoeding,
Financieringskosten, Advieskosten, Juridische kosten, Notariskosten, Beoordelings- en
plaatsingsvergoeding, vergoeding voor het verkrijgen van Overbruggingsfinanciering en
Marketingkosten. Deze kosten bedragen in totaal (afgerond)
€ 2.772.500 (exclusief omzetbelasting).

E.2a

Reden voor de
aanbieding

De reden voor de aanbieding tot deelname in het fonds is om de participanten via de
belegging door het fonds in het vastgoed te laten delen in de opbrengsten daarvan.
Naar verwachting zal aan de participanten een contante uitkering per kwartaal worden
gedaan (het verwachte direct beleggersrendement).
Bij verkoop van het vastgoed en afwikkeling van het fonds wordt het resultaat aan de
participanten uitgekeerd, bestaande uit het ingelegde eigen vermogen en het behaalde
netto verkoopresultaat, na aftrek van de verkoopvergoeding en de performance
vergoeding voor de beherend vennoot.

E.3

Voorwaarden van de
aanbieding

Er worden 462 participaties van elk € 25.000 aangeboden met een minimum afname
van vier (4) participaties per belegger. De deelnamesom bedraagt derhalve minimaal
€ 100.000 per belegger. Toekenning van participaties vindt plaats op basis van het
moment van binnenkomst van een volledig ondertekend inschrijfformulier, vergezeld
van de gevraagde bijlagen.

E.4

Belangen en
tegenstrijdige belangen
aanbieding

De vergoedingen voor de fondsbeheerder zijn gerelateerd aan het opzetten en het
beheren van het fonds, hierdoor heeft de fondsbeheerder een financieel belang bij het
welslagen van de (her)plaatsing van de participaties. De fondsbeheerder, waaronder
begrepen diens directe of indirecte aandeelhouder, neemt met minimaal zestien (16)
participaties deel in het fonds.
De (vastgoed) beheerder heeft, in verband met vergoedingen die zij ontvangt, belang bij
de aanbieding van de participaties als beschreven in dit memorandum.

E.5

Aanbieder en lock-up
verplichtingen

De fondsbeheerder treedt op als aanbieder van de participaties en als directie van de
beherend vennoot van het fonds. Lock-up regels zijn niet van toepassing.

E.6

Verwatering

Niet van toepassing. De intrinsieke waarde bij (door)plaatsing is gelijk aan de intrinsieke
waarde bij start van het Fonds.

E.7

Emissiekosten

Bij directe plaatsing van participaties en bij herplaatsing van garantiekapitaal
participaties is de koper maximaal 2% emissiekosten verschuldigd.
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05. Risico factoren
Aan het beleggen in vastgoed zijn risico’s verbonden. Deze risico’s
kunnen nadelige gevolgen hebben voor het geprognosticeerde
rendement en voor de ingelegde gelden van de belegger. De
waarde van de beleggingen kan dalen en de mogelijkheid bestaat
dat beleggers minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd.
Dit memorandum bevat zorgvuldig verzamelde informatie en
wij trachten hierin zo transparant mogelijk te zijn. Of het nu
positieve of negatieve informatie betreft, de beheerder heeft
de plicht op zich genomen om duidelijkheid te verschaffen en
openheid van zaken te geven.
De belangrijkste risico’s van deelname in een vastgoed
investeringsfonds worden hierna beschreven. Onderstaande
risicofactoren zijn omstandigheden die zich mogelijk zouden
kunnen voordoen. De beheerder kan geen uitspraak doen over
de mate van waarschijnlijkheid dat deze omstandigheden zich
daadwerkelijk voordoen. Het intreden van deze risico’s kan de
financiële positie van het fonds en daarmee de waarde van de
participaties negatief beïnvloeden. Als gevolg hiervan kunnen de
jaarlijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q. gedeeltelijk
plaatsvinden.
Het is van belang dat beleggers hun beleggingsportefeuille goed
spreiden over verschillende beleggingscategorieën, waaronder
vastgoed. Hierdoor verbetert de verhouding tussen risico en het
te verwachten rendement.
Participanten worden geacht volledig kennis te nemen van
de inhoud van het investeringsmemorandum, alsmede de
bijlagen en daarbij ook de risico’s te hebben bestudeerd.
Door ondertekening van het inschrijvingsformulier wordt dit ook
door de participant verklaard.
5.1 Liquiditeits- en Verhandelbaarheidsrisico
Participanten beleggen in een besloten beleggingsfonds met een
beleggingsduur van naar verwachting 10 jaar. Het is mogelijk dat
participanten hun participaties langer moeten aanhouden dan
verwacht indien een verzoek tot verkoop van een participant,
via de beheerder, niet wordt goedgekeurd (koper onacceptabel)
of dat de gewenste verkoop langer duurt dan verwacht indien
geen koper beschikbaar is.
Naast de vereiste bemiddeling en toestemming van de
beheerder, geldt verder als beperking voor de overdracht van
participaties dat deze door een kopende partij uitsluitend
mogen worden verworven middels het bezit van minimaal vier
participaties van elk € 25.000 in het fonds. Een verkopende
partij mag nooit minder dan vier participaties van elk
€ 25.000 bezitten.
Een participatie is ondeelbaar. Deze vereisten gelden vanwege
de toezichtrechtelijke positie van het fonds.
5.2 Financierings- en Renterisico
De aankoop van het vastgoed wordt gedeeltelijk met vreemd
vermogen gefinancierd. Als gevolg van het gebruik van vreemd
vermogen werken veranderingen in de waarde van het vastgoed
als gevolg van het hefboomeffect versterkt door in de waarde
van de participaties

In het geval het fonds zich niet aan de financieringsvoorwaarden
houdt, kan de financiering vervroegd opeisbaar zijn en kan de
bank overgaan tot een gedwongen verkoop van het vastgoed.
De bank kan ook op andere wijze terugbetaling van de
verstrekte financiering
zekerstellen,
door bijvoorbeeld
aanvullende zekerheden of versnelde aflossing te verlangen.
Bij een gedwongen verkoop kan het verkoopresultaat onder de
marktwaarde liggen, waardoor ook de waarde van de participaties
daalt. Omdat de looptijd van het fonds de looptijd van de
financiering overschrijdt, bestaat een herfinancieringsrisico.
De hypotheekverstrekker kan bij het einde van de looptijd
besluiten de financiering niet te verlengen of te verlengen tegen
minder gunstige voorwaarden. Financiering dient dan op ander
wijze aangetrokken te worden of het vastgoed dient verkocht
te worden.
Het renterisico is het risico dat de rentekosten van het fonds
na het vijfde jaar boven het geprognosticeerde niveau uitstijgen.
Het vastgoed wordt bij aanvang van het fonds voor circa 58%
van de getaxeerde waarde (Loan- to-value – LTV) met vreemd
vermogen gefinancierd voor een middellange periode (5 jaar).
Nadien wordt, indien geen verkoop heeft plaatsgevonden, een
nieuw rentepercentage overeengekomen. Deze kan hoger zijn
dan de huidige rente. De definitieve rente zal worden vastgesteld
op het moment dat de financiering bij de notaris zal passeren.
Het fonds houdt rekening met een gemiddeld rentetarief van
2,63% voor de eerste 5 jaar. De hoogte van de rentekosten staat
nog niet vast en kan hoger of lager uitvallen dan waarmee in de
prognose rekening is gehouden. Voor de jaren 6 t/m 10 is een
prognose rente opgenomen van gemiddeld 3,29%. Daarnaast
bestaat het risico dat vervroegde aflossingen kunnen leiden
tot het verschuldigd zijn van boeterente en loopt het fonds
een financierings- c.q. renterisico in het geval de exploitatie
achterblijft ten opzichte van de prognose. Als gevolg hiervan
kunnen de participaties in waarde dalen en/of kunnen de
jaarlijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q. gedeeltelijk
plaatsvinden.
Het fonds belegt voor circa 58% van de getaxeerde waarde met
geleend geld. Ten opzichte van beleggingsinstellingen die niet
met geleend geld beleggen, wordt een groter risico gelopen.
Participanten kunnen hogere rendementen behalen, maar ook
een groter verlies lijden op hun inleg. De financier krijgt een
eerste hypotheekrecht en heeft in verhaal voorrang op de
participanten.
5.3 Leegstands- en Huurdersrisico
De inkomsten van het fonds zullen bestaan uit de bruto
huuropbrengsten. Hoewel de kredietwaardigheid van de
verschillende huurders acceptabel is, sluit dit echter niet
uit dat een huurder op een bepaald moment, om wat
voor reden dan ook, in staat van insolventie raakt of de
huurtermijnen niet (tijdig) kan voldoen. Evenmin sluit dit uit
dat de huurovereenkomst wordt beëindigd. Bij langdurige niet
nakoming, dan wel blijvende onmogelijkheid tot nakoming,
zou het fonds naar een nieuwe huurder moeten omzien.
Dit kan extra kosten met zich meebrengen. Bovendien kan het
voorkomen dat op dat moment geen nieuwe huurder gevonden
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05. Risico factoren
kan worden, waardoor (tijdelijk) leegstand kan ontstaan. Ook
moet dan rekening worden gehouden met andere kosten
zoals bijvoorbeeld makelaarscourtage om een nieuwe huurder
te vinden, eventuele huurdersincentives en mogelijk niet te
verhalen opleveringskosten.
In het geval van een probleem van korte duur kan een afwijkend
betalingsschema met de betreffende huurder of huurders
worden overeengekomen, dan wel (tijdelijk) door de verhuurder
een lagere huurprijs worden geaccepteerd, waardoor voor een
deel de opbrengsten voor het fonds wegvallen.
Niet-nakoming door een huurder van haar financiële
verplichtingen, dan wel het niet juist of niet volledig nakomen
van deze verplichtingen aan het fonds, kan een negatieve
invloed hebben op het exploitatieresultaat. Als gevolg hiervan
kunnen de participaties in waarde dalen en/of kunnen de
jaarlijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q. gedeeltelijk
plaatsvinden. Van dit risico maakt ook deel uit (indien van
toepassing) de herziening van de afgetrokken btw op de
betreffende ruimten.
5.4 Onderhouds- en Schaderisico
Bij vastgoed is de staat van onderhoud van groot belang.
Hoewel de inschattingen zo realistisch mogelijk zijn gemaakt,
kunnen er afwijkingen tijdens de beleggingshorizon van het
fonds optreden die het rendement kunnen beïnvloeden.
De onderhoudskosten kunnen hoger uitvallen dan begroot.
Als gevolg hiervan kunnen de participaties in waarde dalen en/
of kunnen de jaarlijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q.
gedeeltelijk plaatsvinden.
Het fonds sluit een opstal-/brandverzekering af, waarmee de
meest voorkomende risico’s (brand-, storm- en waterschade)
zijn verzekerd. In geval van schade heeft het fonds een eigen
risico. Schade ten gevolge van natuurrampen, terroristische
aanslagen, oorlogen, etc. kunnen niet worden verzekerd en
komen voor rekening en risico van het fonds.
5.5 Exploitatierisico
In de rendementsberekening is uitgegaan van (huur)
inkomsten met als basis het uitdienen van de getekende
huurovereenkomsten. Daarin is onder meer geregeld dat de
huur jaarlijks op basis van inflatie zal worden geïndexeerd.
Voor de inflatie is een percentage van 1,77% op jaarbasis
begroot. Ook voor de onderhoudskosten is uitgegaan van
inschattingen van zowel de hoogte van de kosten als een stijging
daarvan overeenkomstig de huurstijging. De inschattingen zijn
gemaakt door Structure Group (specialist op dit gebied) en
de onderhoudskosten zijn als extra reservering naar boven
afgerond op basis van 7% van de jaarlijkse huursom.
Als gevolg van hogere kosten kunnen de participaties in waarde
dalen en/of kunnen de jaarlijkse uitkeringen aan de participanten
niet c.q. gedeeltelijk plaatsvinden.

5.6 Markt- en Restwaarderisico
De vastgoedmarkt is in grote mate afhankelijk van algemene
economische ontwikkelingen die bepalend zijn voor de vraag
naar en het aanbod van vastgoed. Elk vastgoedsegment kent
zijn eigen karakteristieken waarbij lokale omstandigheden
een grote rol spelen. Online winkelverkopen kunnen de vraag
naar fysieke winkelruimten verkleinen. Gedurende de looptijd
van de belegging kunnen marktomstandigheden veranderen,
met mogelijk negatieve gevolgen voor het huurprijsniveau en
de leegstand in een bepaald segment of in een bepaalde regio.
Het restwaarderisico is het risico dat het vastgoed of delen
daarvan bij verkoop niet de geprognosticeerde opbrengst
genereren, omdat de waarde achterblijft bij de verwachting.
Leegstand en/of daling van het huurprijsniveau leidt tot
het risico van een dalende marktwaarde van het vastgoed.
Daarnaast hebben onder meer de volgende factoren ook invloed
op de waarde: inflatie, rentestand, krappere financieringsmarkt,
onderhoud,
planologische
ontwikkelingen,
courantheid.
Als gevolg hiervan kunnen de participaties in waarde dalen.
5.7 Spreidingsrisico
Door gespreid te beleggen in verschillende typen van vastgoed
op verschillende locaties en met verschillende huurders kunnen
deze risicofactoren in zekere mate worden gedempt.
Doordat de belegging twee winkelcentra omvat, kunnen de
risico’s over beide locaties worden gespreid. Aangezien het
fonds met name belegt in winkelvastgoed, is er een beperkte
spreiding in het type van vastgoed, wat kan leiden tot een hoger
risicoprofiel dan bij een belegging met meer spreiding in het
type van vastgoed.
5.8 Milieurisico
Er kan milieuvervuiling plaatsvinden, waarbij de schuldvraag
wordt betwist. De wetgeving omtrent bodemverontreiniging
is de laatste decennia aan verandering onderhevig geweest.
Op basis van de huidige wetgeving garandeert de verkoper
van het vastgoed dat de bodem voor het beoogde gebruik
en bestemming geschikt is. Desalniettemin kunnen de
participaties, door scherpere en/of nieuwe milieuregels of
nieuw te ontdekken gevaarlijke stoffen, in waarde dalen en/of
kunnen de jaarlijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q.
gedeeltelijk plaatsvinden.
5.9 Inflatierisico
De inflatie fluctueert en is afhankelijk van verschillende
internationale economische factoren. Veranderingen in inflatie
hebben enerzijds invloed op het directe beleggingsresultaat,
omdat zowel de huurinkomsten als de kosten gekoppeld
zijn aan het jaarlijks vast te stellen inflatiecijfer (prijsindex).
Anderzijds wordt ook het indirecte resultaat (uit de verkoop van
het vastgoed) beïnvloed, omdat de huuropbrengst aan het einde
van de looptijd bepalend is voor de te realiseren verkoopprijs.
In beide gevallen geldt dat als de inflatie lager is dan in de
prognose is opgenomen, de rendementen nadelig worden
beïnvloed. Duprofa heeft in zijn rekenmodel rekening gehouden
met een inflatie van 1,77% (15-jarig gemiddeld inflatiecijfer) over
alle jaren. Als de werkelijke inflatie lager blijkt te zijn, kan dat
het rendement voor de participant nadelig beïnvloeden.
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05. Risico factoren
5.10 Nederlandse economie
Dit risico hangt samen met het algemeen economisch klimaat.
Er is een samenhang tussen de algemene ontwikkeling van
de Nederlandse economie en de huurprijsontwikkeling en
waardeontwikkeling van onroerende zaken. Als gevolg hiervan
kunnen de participaties in waarde dalen en/of kunnen de
jaarlijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q. gedeeltelijk
plaatsvinden.
5.11 Aansprakelijkheidsrisico
De beheerder is verantwoordelijk voor alle handelingen die
namens het fonds worden verricht. De participanten zijn
aansprakelijk voor maximaal het bedrag van deelname in het
fonds, tenzij een participant daden van beheer verricht of
werkzaam is in de zaken van het fonds.
5.12 Liquiditeitsrisico
De looptijd van het fonds is naar verwachting 10 jaar.
Door (markt)omstandigheden, bijvoorbeeld als het vastgoed
niet binnen de gestelde termijn tegen acceptabele voorwaarden
kan worden verkocht, kan de looptijd langer zijn dan 10 jaar.
Daarnaast zijn de participaties beperkt overdraagbaar en mag de
toezichtrechtelijke positie van het fonds niet in gevaar worden
gebracht. Participanten dienen zich dan ook te realiseren dat
er risico’s zijn verbonden aan deze beperkte liquiditeit en dat
zij hun participaties mogelijk langer moeten aanhouden dan
voorzien.
5.13 Juridisch risico
Bij de uitwerking van de structuur zoals verwoord in
hoofdstuk 7 van dit memorandum, is een groot aantal partijen
betrokken. Hoewel de getroffen regelingen en de gemaakte
overeenkomsten met zorg zijn opgesteld, valt niet uit te sluiten
dat interpretatieverschillen kunnen ontstaan, dan wel dat
onvoorziene omstandigheden zich kunnen voordoen
5.14 Fiscaal risico
Voor belastingdoeleinden wordt het fonds aangemerkt
als een besloten vennootschap. Verder zijn de activiteiten
gericht op passief vermogensbeheer. Zodoende wordt (onder
voorwaarden) voor natuurlijke personen, geen ondernemer,
noch resultaatgenieters, die participeren in het fonds de waarde
van een participatie in beginsel als Inkomen uit sparen en
beleggen (Box 3) in de Inkomstenbelasting betrokken. Mocht
de Belastingdienst een andere mening zijn toegedaan, dan
kan dit leiden tot belastingheffing over het rendement van
de participatie als inkomen uit werk en woning (Box 1) bij de
participant, hetgeen ten nadele kan komen van het rendement
voor de participanten. Door het meerjarige karakter van het
fonds is de invloed van de belastingheffing op het totale
rendement van de participaties onzeker. De fiscale behandeling
van een participatie of een participant kan in de loop der jaren
door wijziging van fiscale wetgeving en/of nieuwe jurisprudentie
negatief worden beïnvloed. Dit kan het rendement van de
participanten nadelig beïnvloeden.

5.15 Wet- en Regelgevingsrisico
Door politieke besluiten kan de wet- en regelgeving aangaande
de participaties, het fonds of het vastgoed nadelig veranderen.
Dit kan zich op lokaal, provinciaal, nationaal of Europees niveau
afspelen. Ook kunnen de bevoegde autoriteiten, zoals de AFM of
DNB, de bestaande regelgeving aanpassen (waaronder te
begrijpen de fiscale wet- en regelgeving en jurisprudentie), of
kan de uitleg ervan zich wijzigen. Dit kan leiden tot
kostenverhoging voor het fonds.
Wijzigingen of aanscherpingen van de wet- en regelgeving op
het gebied van vastgoedbeleggingen, huur en huurbescherming,
inrichtingsplannen, -eisen, veiligheidsvoorschriften, milieu,
belastingen
of
kostenverhogingen
door
wijziging
in
rapportageverplichtingen, kunnen de waarde van het vastgoed
en het rendement van het fonds nadelig beïnvloeden.
5.16 Risico’s met betrekking tot Toekomstverwachtingen
In
dit
memorandum
worden
toekomstverwachtingen
gepresenteerd.
Deze
zijn
gebaseerd
op
aannames,
verwachtingen en informatie die per heden ter beschikking
staan. Iedere (potentiële) participant dient te beseffen dat men
deze toekomstverwachtingen met de nodige voorzichtigheid
moet interpreteren. Er bestaat geen intentie of verplichting de
toekomstverwachtingen na verschijning van dit memorandum
aan te passen, anders dan op grond van een verplichting volgens
van toepassing zijnde wet- of regelgeving. Als gevolg hiervan
kunnen de participaties in waarde dalen en/of kunnen de
jaarlijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q. gedeeltelijk
plaatsvinden.
5.17 Risico vereniging van eigenaren
Er wordt belegd in appartementsrechten die ondergebracht zijn
in verenigingen van eigenaren (VvE). Eigendom via verenigingen
van eigenaren brengt hogere kosten met zich mee ten opzichte
van direct eigendom. Indien één of meerdere eigenaren niet hun
aandeel in de kosten van de vereniging betalen, zijn de overige
eigenaren daarvoor aansprakelijk. Een verenging van eigenaren
wordt beheerd door de VvE beheerder. De VvE beheerder kan
niet goed of onvoldoende presteren ofwel in gebreke blijven.
5.18 Informatierisico
Dit betreft het risico dat de door de initiatiefnemer of de
verkoper van het vastgoed verstrekte informatie niet juist en/
of onvolledig is. Initiatiefnemer heeft de nodige zorg betracht
bij het onderzoeken van deze informatie. Als gevolg van dit
risico kunnen de participaties in waarde dalen en/of kunnen de
jaarlijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q. gedeeltelijk
plaatsvinden.
5.19 Beheer- en bewaarrisico
Het beleggingsresultaat kan nadelig beïnvloed worden indien
de initiatiefnemer of andere betrokken partijen niet goed of
onvoldoende presteren ofwel in gebreke blijven. Als gevolg
hiervan kunnen de participaties in waarde dalen en/of kunnen de
jaarlijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q. gedeeltelijk
plaatsvinden.

Figuur 1: Economische ontwikkeling

De lagere gasproductie remt de groei enigszins. In 2019 groeit de
economie iets minder hard, onder invloed van een gematigder
groei van de investeringen. Op dit moment profiteert Nederland
als open economie van de gunstige economische ontwikkelingen
in Europa en de rest van de wereld. Daar staat tegenover dat
Nederland relatief grotere risico’s loopt als het economisch tij in
Europa of daarbuiten keert.
De bedrijfsinvesteringen namen in 2017 met 5,9% toe.
In 2018 groeien de bedrijfsinvesteringen minder hard (4,9%),
echter de investeringen blijven de economie stimuleren. Het
producentenvertrouwen is hoog. Producenten zijn vooral positief
gestemd over de orderportefeuille en de verwachte productie.
Bedrijven financieren hun investeringen voor een belangrijk deel
met bancair krediet, waarvan de rente momenteel laag is.
De inflatie en de lonen stijgen, maar blijven achter bij de
economische ontwikkelingen. De verwachte inflatie is met
1,3% in 2017 en 2018 hoger dan in de afgelopen jaren, maar
nog steeds lager dan de doelstelling van de Europese Centrale
Bank (ECB). Die doelstelling is dat de inflatie beneden, maar
wel dicht bij de 2% komt voor het eurogebied als geheel.
De toename van de inflatie hangt samen met de hogere olieen grondstofprijzen. De hogere inflatie in 2017 kwam nog niet

6.2 Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt3
De Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt heeft een positief
eerste half jaar 2018 laten zien met een totaal belegd volume
van € 9,8 miljard (zie figuur 2).
Het 2de kwartaal oversteeg het eerste met ruim € 2,8 miljard
en bereikte een waarde van € 6,3 miljard (bron: Real Capital
Analytics).Ten opzichte van de eerste helft van 2017, dat
uiteindelijk een recordjaar bleek te zijn, is circa € 1,5 miljard
meer in vastgoed belegd. Woningen waren goed voor € 3,7
miljard belegd volume, gevolgd door kantoren met € 2,7 miljard.
De prognose is dat het 3de en 4de kwartaal van 2018
vergelijkbaar zullen zijn met het eerste halfjaar. Ondanks de
forse concurrentie en prijsstijgingen blijft het rendement op
vastgoed aantrekkelijk.
6.3 Winkelbeleggingsmarkt
De beleggingsmarkt voor winkels bleef met een volume van
€ 1,1 miljard op niveau. Waar de focus zich doorgaans toespitst
op winkelpanden in A1- straten en betere planmatige centra,
zijn er dit jaar vooral veel transacties gericht op supermarkten,
bouwmarkten en woonboulevards. Enkele voorbeelden hiervan
zijn de overname van Emté supermarkten (€ 60 miljoen) door
Coop en Jumbo en de woonboulevards van Spijkenisse (€ 47,5
miljoen), Zwolle (€ 27,6 miljoen) en Zaandam (€ 10,6 miljoen).
De nog hogere aanvangsrendementen op deze locaties, in
combinatie met de verbeterde bezetting door de goede
economie, trekken beleggers aan.
De detailhandel heeft het 2de kwartaal van 2018 goed
gepresteerd. De omzet groeide met 3,4% op jaarbasis. Binnen
de detailhandel bestaan echter wel grotere verschillen.
Supermarkten weten hun marktaandeel verder uit te breiden
en groeiden met 4,5% het hardst, terwijl keukenzaken en
bouwmarkten meeliftten op het succes van de woningmarkt.
Daarentegen noteerden de mode (kleding en schoenen) en het
recreatieve segment (o.a. elektronica en vrije tijd) verliezen.
Het speelveld van winnaars en verliezers is duidelijk te zien in
het winkelvastgoed. Voorbeelden van verliezers zijn o.a. Men at
Work en Vrijbuiter.

Figuur 2: Belegd volume in Nederland

3

In 2017 groeide de consumptie snel door de toename van het
besteedbaar inkomen van consumenten, onder andere als
gevolg van de groei van de werkgelegenheid.
Ook bedrijven en de overheid droegen bij aan de groei: zowel de
bedrijfsinvesteringen als de overheidsbestedingen namen toe.
Dit effect is weergegeven in onderstaande figuur 1.

volledig tot uiting in hogere contractlonen in de marktsector
in 2017. De contractlonen stegen in 2017 met gemiddeld
1,6 procent. In 2018 zal de loonontwikkeling naar verwachting de
inflatie en productiviteitsgroei beter weerspiegelen en nemen
de contractlonen met 2,2 procent toe.

http://www.rijksbegroting.nl/2018/voorbereiding/miljoenennota,kst237145_2.html 2 https://economie.rabobank.com/publicaties/2018/maart/groei-nederlandse-economie-onverminderd-hoog

6.1 De Nederlandse economie1
De Nederlandse economie blijft groeien en er lijkt voorlopig
nog geen einde te komen aan deze hoogconjunctuur. De groei,
ondersteund door een toename van binnenlandse consumptie,
uitvoer, overheidsbestedingen en investeringen, bedroeg 3,1% in
2017 en 3,1% in 2018. Rabo Research verwacht voor 2019 een
groei van 2,5%.2

1

06. Relevante markten

https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/vastgoed/vastgoedupdate-augustus-2018/#beleggingsvolume
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06. Relevante markten

Het veranderend consumentengedrag in combinatie met
de crisis enkele jaren geleden, heeft ervoor gezorgd dat er
overbewinkeling is ontstaan. Er zijn in het verleden te veel
winkelmeters aan de voorraad toegevoegd waardoor de
gemiddelde vloerproductiviteit is gedaald. Dit geldt ook voor
de foodsector. Tezamen met het toch groeiende aandeel
internetverkopen is het de verwachting dat niet voor elk (wijk)
winkelcentrum voldoende toekomstperspectief is. Met name
voor wijkwinkelcentra met een groot niet dagelijks aanbod zijn de
perspectieven minder gunstig. Wijkwinkelcentra gericht op een
goed dagelijks aanbod, aangevuld met frequent benodigde nietdagelijkse branches, zullen naar verwachting goed presteren.
Met het oog op de vergrijzing en de impact op het winkelgedrag
zullen goed bereikbare (dominante) wijkwinkelcentra met
een groeiend verzorgingsgebied in combinatie met de juiste
branchering de winnaars van de toekomst zijn.
Net als in andere Europese landen is de markt voor online
boodschappen doen in Nederland nog relatief beperkt.
Al ontwikkelt de markt zich wel in snel tempo en neemt het
belang van online winkelen ook op het gebied van food snel
toe. De markt wordt momenteel gedomineerd door Albert Heijn
en Jumbo. Discounters Lidl en Aldi volgen op afstand.

Al jarenlang maken de huurprijzen van wijkwinkelcentra een
relatief stabiele ontwikkeling door. De gemiddelde huurprijs
per m2 voor een groot wijkwinkelcentrum ligt op circa € 250.
Voor een klein wijkwinkelcentrum ligt dat op circa € 200.
Dit is onder andere afhankelijk van de oppervlakte van de
winkelruimte en het centrum.
In het rapport van Syntrus Achmea wordt duidelijk een verschil
gemaakt tussen winkels en wijkwinkelcentra. Waar de winkelier
in bepaalde branches het moeilijk heeft, blijven wijkwinkelcentra
en supermarkten perspectiefrijk in een stabiel of groeiend
verzorgingsgebied met een beperkt niet dagelijkse aanbod.

https://www.syntrus.nl/_cache/syntrus-achmea-vastgoed/media/lqpmu36954/Food_als_internationale_beleggingscategorie.pdf?hash=ab429726055ee068

Een wijkwinkelcentrum bestaat uit maximaal 50 winkels met
twee of meerdere supermarkten (in aanvullende segmenten) en
vervult een lokale verzorgingsfunctie. Volgens de definities van
Locatus zijn er in totaal 616 wijkwinkelcentra in Nederland die
gezamenlijk in totaal circa 2,2 miljoen m² winkelvloeroppervlakte
beslaan. Dit betreft 8% van het totaal van circa 27,7 miljoen m2
winkels in Nederland.

Supermarktketens als Coop, Deen, Dekamarkt, Spar en PLUS
investeren ook in het online winkelkanaal, maar in een ander
tempo dan de grotere supermarktketens. Het aantal nieuwe
toetreders, zoals HelloFresh en de Krat, neemt toe. Opvallende
‘nieuwkomer’ is PICNIC, een supermarkt die alleen online
aanwezig is. In snel tempo breidt PICNIC haar levergebied
momenteel uit (o.a. Amersfoort, Utrecht, Maarssen, Almere,
Leusden, Soest en Capelle aan den IJssel) en vormt in deze
gebieden serieuze concurrentie voor Albert Heijn en Jumbo.

4

6.4 Wijkwinkelcentra4
Nederland staat bekend om haar fijnmazige winkelstructuur.
Dat is terug te zien in het relatief hoge aandeel ondersteunende
winkelgebieden waarmee stadsdeelcentra en wijkwinkelcentra
worden bedoeld. Deze centra vervullen een belangrijke rol
binnen de detailhandelsstructuur. De Nederlandse consument
komt hier meerdere keren per week om zowel dagelijkse als niet
dagelijkse boodschappen te doen.
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07. De vastgoedportefeuille
7.1 Algemeen
Door de aankoop van de vennootschap wordt een
vastgoedportefeuille verkregen met een tweetal wijkwinkelcentra
gelegen in Maastricht (Limburg) en Rijswijk (Zuid-Holland).
De investering kenmerkt zich door een spreiding, zowel landelijk
als in de huurdersmix, tussen nationale en lokale huurders en
branchering.
7.2 Wijkwinkelcentrum te Rijswijk
Aangekocht wordt een wijkwinkelcentrum in de gemeente
Rijswijk, Zuid-Holland. Tot de aankoop behoren 13 winkelunits
met onder meer een Hoogvliet Supermarkt, alsmede 12 dag
winkels. De winkels zijn goed bereikbaar en parkeren kan voor
de deur; de eerste 2 uur is het parkeren gratis. De supermarkt
heeft aan de zij-/achterkant de bevoorrading, hierdoor heeft het
winkelend publiek geen last van de bevoorrading.

In de noordoostelijke hoek van de buurt Stationskwartier is het
winkelcentrum aan de Doctor H. Colijnlaan/Huis te Landelaan
gelegen. Figuur 3 geeft de locatie aan van het wijkwinkelcentrum
te Rijswijk.
De bereikbaarheid is goed te noemen via Huis te Landelaan, de
Generaal Spoorlaan en de Sir Winston Churchilllaan, belangrijke
verbindingswegen tussen de meeste buurten en wijken van
Rijswijk.
Hieronder is een weergave te zien van Rijswijk en de verschillende
wijken. In figuur 4 zijn ook de bewonersaantallen weergegeven.
De rode punaise is de locatie van het wijkwinkelcentrum.

Het eigendom van het winkelcentrum is verdeeld over de
volgende appartementsrechten; Gemeente Rijswijk, sectie D
nummer: 7977 A2, 8118, 7201 A79 + A87-A100, 7790, 7791.

Figuur 4: wijken in Rijswijk

Het verzorgingsgebied van het wijkwinkelcentrum bestaat
uit drie marktgebieden. Het primaire gebied bestaande uit
Te Werve (gedeeltelijk), Huis te Landelaan en Stationskwartier,
is groot 4.328 inwoners. Het secundaire gebied bestaande uit
Te Werve (gedeeltelijk), Wijk 05 en Kleurenbuurt, is groot 5.402
inwoners. Het tertiaire gebied bestaande uit Rembrandtkwartier,
Havenkwartier, Julianapark, Spoorzicht, Artiestenbuurt, Wijk 07,
Wijk 08, Wijk 10 en Wijk 11, is groot 22.745 inwoners.
Totaal bedraagt het gehele verzorgingsgebied van het
winkelcentrum circa 32.475 inwoners.

Figuur 3: Overzicht gemeente Rijswijk

Locatie
Rijswijk is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland.
De gemeente ligt aan de zuidkant van Den Haag en aan de
noordrand van Delft. De gemeente Den Haag telt circa 530.000
inwoners en is qua grootte de derde stad van Nederland.
De gemeente Delft telt circa 102.000 inwoners.
Het totaal aantal inwoners in de gemeente Rijswijk is in 2018
circa 52.000 (25.690 huishoudens). Sinds 2013 is er een groei van
circa 10% geweest. Verschillende bronnen geven aan dat door
nieuw te realiseren woningbouwplannen, het aantal inwoners
sterk zal gaan toenemen in de aankomende jaren.

Omgevingsfactoren
Volgens het CBS kenmerkt Rijswijk zich, in vergelijking met het
landelijk gemiddelde, door de volgende aspecten.
Ten eerste ligt het inkomen 6,9% hoger dan het landelijk
gemiddelde van € 30.500. Daarnaast zijn er relatief gezien veel
eenpersoonshuishoudens, 44% ten opzichte van 38% landelijk.
De bevolkingsprognose laat een sterke groei zien tot 2030.
Landelijk gezien wordt een verwachting geschetst van 5,3%.
In Rijswijk houdt men rekening met een stijging van meer dan 20%.
Deze stijging wordt bevestigd door de vele nieuwbouwplannen
in de directe omgeving.
Vidomes heeft het plan om aan de Idenburglaan in de wijk te
Werve 42 eengezinswoningen te realiseren, start van de bouw
zal medio 2019 plaatsvinden.
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Voor de naastgelegen wijk Plaspoelpolder heeft de Gemeenteraad
een toekomstvisie neergelegd, welke een stevige ambitie heeft
uitgesproken omtrent de verandering naar werklandschap met
ruimte voor werken, wonen, leren en recreëren. Hierbij is het
nieuwe gebouw van het Europese Octrooibureau een voorbeeld.
In de Ministerbuurt staat het voormalige kantoorpand van de
Hollandse Beton Group (HBG). Er is een plan ontwikkelt om
tussen de 400 en 1100 woningen te realiseren op de HBGlocatie. Het totale project zal in 2020-2022 afgerond zijn.
Ten zuiden van de snelweg de A4 wordt een nieuwe wijk, Rijswijk
Buiten, gerealiseerd met maximaal 3.500 duurzame woningen.
De realisatie vindt plaats in de periode van 2013 tot 2023.
Aangrenzend aan het winkelcentrum, aan de Dr. H. Colijnlaan
komen 81 appartementen en drie penthouses. Op het moment
van schrijven wordt het kantoorpand gesloopt. In de plint
komen twee commerciële ruimtes van circa 257 m2 B.V.O. en
205 m2 B.V.O. Parkeren gaat plaatsvinden op eigen terrein.
Naast de Hoogvliet Supermarkt aan de Huis te Landelaan
stond vroeger een kerkgebouw. Rijswijk Wonen gaat hier sociale
huurwoningen realiseren die geschikt zijn voor ouderen. Er is
ruimte voor circa 100 woningen.
Bovenstaande ontwikkelingen geven een beeld van de toename
van het aantal inwoners en dus koopkracht in de directe
omgeving.

HUURDER

FORMULE

Historie van het winkelcentrum
Op 1 maart 1983 koopt de vorige eigenaar de 12 winkels gelegen
aan de Dr. H. Colijnlaan en Huis te Landelaan in Rijswijk.
In 1994 wordt de overdekte passage voor de winkels bij de
winkels getrokken en er wordt een nieuwe luifel aan de gevel
aangebracht. In 2000 wordt het Nedlloyd gebouw aan de Dr. H.
Colijnlaan door de vorige eigenaar verworven en overgedragen
aan Scholtens Projecten in Andijk. Er wordt samen ontwikkeld,
te weten Noordwest Nederland B.V. de supermarkt en Scholtens
de kantoren, appartementen en de parkeerkelder. In 2002 wordt
de nieuwe supermarkt aan Hoogvliet opgeleverd.
Huurders
Het wijkwinkelcentrum betreft in totaal 13 winkelunits die alle
zijn verhuurd met een Hoogvliet Supermarkt als hoofdhuurder.
Het totaal aantal m2 bedraagt circa 4.243 B.V.O. De supermarkt
heeft een oppervlakte van circa. 1.712 m2 B.V.O.
Hieronder volgt een overzicht van de huidige 13 huurders van het
wijkwinkelcentrum. Bestaande uit landelijke ketens, alsmede
lokale ondernemers.
Hoogvliet Supermarkt (Hoogvliet Beheer B.V.)
Hoogvliet is een supermarktketen met 68 winkels in
Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Het
distributie- en servicecentrum en de centrale slagerij bevinden
zich in Alphen aan den Rijn. In de bakkerij in Bleiswijk wordt
meerdere keren per dag vers ambachtelijk brood gebakken voor
alle vestigingen. De organisatie telt ruim 5.500 medewerkers. 1

GEBRUIK

METRAGE

INGANGS-

EXPIRATIE-

DATUM

DATUM

OPTIES

JAARHUUR

1

Hoogvliet Beheer B.V.

Hoogvliet

Supermarkt

1.712

15-10-02

30-04-26

n*5

€ 317.188

2

A.S. Watson B.V.

Kruidvat

Drogisterij

360

01-09-12

31-08-22

n*1

€ 54.952

3

Ahold Real Estate

Gall & Gall

Slijterij

170

01-05-11

30-04-21

n*5

€ 25.416

4

A.M.J. Verbeek

Bakkerij Verbeek

Bakkerij

123

01-07-93

30-06-24

n*5

€ 20.534

5

C.J.A. Ballering

De Lachende Koe

Kaaswinkel /

138

01-01-15

31-12-19

n*1

€ 22.898

6

Colijn Supermarkten

-

Turkse winkel

164

01-01-11

31-12-20

n*5

€ 27.882

7

Smartphone Oh Nizar

-

Telefoonwinkel

135

01-02-17

31-01-22

n*5

€ 14.136

8

E.A. van Wingerden

Fleuribelli

Bloemenzaak

158

01-04-15

31-03-20

n*1

€ 31.270

9

Azlou

De Zeevruchten

Vishandel

175

01-06-13

31-05-23

n*5

€ 25.966

10

Dreamzzz

Dreamzzz

Slaapcomfort

406

01-08-17

31-07-22

n*5

€ 39.000

11

Apotheek Huis te Lande B.V.

Apotheek

Apotheek

385

01-08-11

31-07-24

n*5

€ 66.867

12

W.H.P. Visser

De Regenboog

Reform-

214

01-09-15

31-08-20

n*5

€ 19.742

103

01-05-05

30-04-20

n*5

€ 31.891

drogisterij
13

De Nieuwe Colijn

Concept Cafetaria

Horeca

4.243

€ 697.742

1 https://www.hoogvliet.com/over-hoogvliet

Slagerij
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Huurder Hoogvliet heeft in juni 2017 aan de eigenaar een bod
uitgebracht om de winkelruimte te verkrijgen in eigendom.
Het bod bedroeg € 4.750.000, wat neerkomt op 15,45x de toen
geldende huursom. Deze bieding geeft de courantheid weer en
is een bevestiging dat huurder op een goede locatie is gevestigd.
Deze bevestiging komt ook naar voren uit het vestigingsplaats
onderzoek van Knowledge in Store. Uit het onderzoek blijkt op
basis van een eerste schatting dat de omzet van Hoogvliet per
week circa € 230.000 bedraagt.
Na modernisering en de nieuwbouw ontwikkelingen in de
omgeving kan deze omzet doorgroeien naar circa € 256.000 per
week. Dat is een jaaromzet van circa € 13,3 miljoen.
Hoogvliet heeft aangegeven de winkelruimte te willen vergroten
en moderniseren. Momenteel wordt er door onderzoeksbureau
Van der Weerd een distributieve marktanalyse uitgevoerd.
De Gemeente dient overtuigd te worden van het feit
dat m2 supermarkt moet worden toegevoegd om de
toekomstbestendigheid te vergroten. De Gemeenteraad is
hier vooralsnog positief over gestemd. Dit is een voorbeeld
van een van de opportunity’s die zich voordoet binnen de
portefeuille om waarde toe te kunnen voegen, alsmede van de
toekomstbestendigheid.
Kruidvat (A.S. Watson B.V.)
In 1975 is Kruidvat opgericht door de familie de Rijcke. Sinds
de oprichting is een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt.
Slechts acht jaar na de oprichting werd het 100ste filiaal geopend.
Inmiddels zijn er meer dan 1000 winkels in Nederland én België.
In 2002 werd Kruidvat overgenomen door de A.S. Watson Group.
A.S. Watson is onderdeel van de multinationale onderneming
CK Hutchison Holdings Limited uit Hong Kong. A.S. Watson is
wereldwijd actief in 24 landen. Iedere week bezoeken meer dan
28 miljoen klanten één van de 14.000 winkels. Daarmee is A.S.
Watson ‘s werelds grootste health & beauty retailer. 2
A.S. Watson B.V. exploiteert een drogisterij onder de naam
Kruidvat. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 september 2012
en loopt tot en met 31 augustus 2022. Indien huurder niet opzegt,
wordt deze termijn verlengd voor onbepaalde tijd. Hierbij geldt
een opzegtermijn van 1 jaar. De totale oppervlakte bedraagt
360 m2 B.V.O. De jaarhuur bedraagt € 54.952, wat neerkomt op
een m2 prijs van € 153.

Gall & Gall (Ahold Real Estate Construction B.V.)
In 1884 is Gall & Gall opgericht. In 1920 overleed de oprichtster
en namen haar twee zonen de winkels over. Ruim honderd jaar
na oprichting is in 1989 Gall & Gall overgenomen door het Ahold
Concern. Met meer dan 550 winkels is Gall & Gall vandaag de
dag een vertrouwd en herkenbaar gezicht in het straatbeeld. 3
Gall & Gall exploiteert de winkel middels franchise en deze
draait een uitstekende omzet volgens huurder Ahold. De
huurovereenkomst is ingegaan op 1 mei 2011 en liep tot en met
30 april 2016. Het huidige contract loopt tot en met 30 april
2021. Indien huurder niet opzegt, wordt deze termijn verlengd
met aansluitende periodes van 5 jaar. De totale oppervlakte
bedraagt 170 m2 B.V.O. De jaarhuur bedraagt € 25.416, wat
neerkomt op een m2 prijs van € 150.
Bakkerij Verbeek (eenmanszaak)
De heer Verbeek heeft sinds 1993 een bakkerij aan de Dr. H.
Colijnlaan te Rijswijk. De bakkerij is een toevoeging op de
branchering en lift mee op de omzet van de supermarkt.
De huurovereenkomst loopt tot en met 30 juni 2024. Indien
huurder niet opzegt, wordt deze termijn voortgezet met
aansluitende periodes van 5 jaar.
De totale oppervlakte bedraagt 123 m2 B.V.O. De totale jaarhuur
bedraagt € 20.534, wat neerkomt op m2 prijs van € 167.
De Lachende Koe (eenmanszaak)
Deze winkel bestaat sinds 1987 en is gespecialiseerd in Hollandse
en buitenlandse kazen, vers gebrande noten, vleeswaren,
salades, patés, tapas, maaltijden, wijnen en belegde broodjes.
Daarnaast bezorgt de Lachende Koe ook in de omgeving en in
overleg buiten de regio.
De huurovereenkomst is ingegaan op 1 januari 2015 en loopt
tot 31 december 2019. Indien huurder niet opzegt, wordt deze
termijn verlengd voor onbepaalde tijd. De totale oppervlakte
bedraagt 138 m2 B.V.O. en de jaarhuur bedraagt € 22.898, wat
neerkomt op een m2 van € 165.
Colijn Supermarkt (Turkse winkel en eenmanszaak)
Naast de Kruidvat zit de Turkse winkel van de heer Guler.
Deze lokale ondernemer is gespecialiseerd in groenten, fruit en
Turkse producten.
De huurovereenkomst is ingegaan op 1 januari 2011 voor 5 jaar
tot en met 31 december 2015. Het huidige contract loopt tot
31 december 2020. Indien huurder niet opzegt, wordt deze
termijn verlengd voor aansluitende periodes van 5 jaar. De
totale oppervlakte bedraagt 164 m2. De jaarhuur bedraagt
€ 27.882, wat neerkomt op een m2 prijs van € 170.
Smartphone Oh Nizar (eenmanszaak)
Telefoonwinkel Oh Nizar is een lokale ondernemer
gespecialiseerd in onderhoud van smartphones. Huurder heeft
geen gebruik gemaakt van de break-optie. Huurder is bereid
geweest om een gedeelte circa 55 m2 af te staan ten behoeve
van de bloemist op de hoek. Hiermee is de totale oppervlakte
van de winkel van circa 190 B.V.O. naar 135 B.V.O. gegaan.
De huurovereenkomst is ingegaan op 1 februari 2017 en loopt
tot en met 31 januari 2022. Indien huurder niet opzegt, wordt
deze termijn verlengd met aansluitende periodes van 5 jaar.
De jaarhuur bedraagt € 14.136, wat neerkomt op € 105 per m2.

2 https://www.kruidvat.nl/winkelformule 3 https://www.gall.nl/over/geschiedenis/

Hoogvliet
Beheer
B.V.
exploiteert
een
Hoogvliet
Supermarkt met een huurcontract sinds 15 oktober 2002.
Het contract loopt tot 30 april 2026. Indien de overeenkomst
niet wordt opgezegd, wordt deze termijn verlengd met
3 optieperiodes van elk vijf jaar. De totale oppervlakte
bedraagt 1.712 m2 B.V.O. De jaarhuur bedraagt € 317.188,
wat neerkomt op een m2 prijs van € 185.
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Fleuribelli (eenmanszaak)
Op de hoek van de Dr. H. Colijnlaan en Huis te Landelaan zit
deze bloemenwinkel. Huurder stalt veel bloemen en planten
buiten wat een vrolijk en verzorgd aanzicht geeft. Huurder
had meer ruimte nodig en gebruikt daarvoor circa 55 m2 van
Smartphone Oh Nizar.
De huurovereenkomst loopt van 1 april 2015 tot en met 31 maart
2020. Hierna wordt de overeenkomst voorgezet voor telkens
1 jaar. De gehuurde ruimte is 103 m2 groot. Daarnaast heeft
huurder een gebruiksovereenkomst ten behoeve van de extra
opslag. Deze overeenkomst is ingegaan op 1 mei 2018, heeft een
looptijd van 1 jaar en is verlengbaar met 1 jaar. Hiermee is 55 m2
extra gehuurd. De totale m2 is groot circa 158 en de jaarhuur is
in totaal € 31.270, wat keerkomt op € 197 per m2. De huur wordt
voor het eerst geïndexeerd per 1 april 2020.
Visspeciaalzaak De Zeevruchten (eenmanszaak)
Aan het einde en naast de smartphonezaak zit visspeciaalzaak
De Zeevruchten. De consument kan hier terecht voor diverse
visgerechten, maar ook maaltijden thuis laten bezorgen.
De huurovereenkomst is ingegaan op 1 juni 2013 voor 5 jaar tot
en met 31 mei 2018. Deze termijn is automatisch verlengd tot
en met 31 mei 2023.
Indien huurder of verhuurder de overeenkomst niet opzegt,
wordt deze voortgezet met aansluitende periodes van 5 jaar.
De oppervlakte bedraagt circa 175 m2. De jaarhuur bedraagt
€ 25.966, wat neerkomt op € 148 per m2.
Dreamzzz (Dreamzzz B.V.)
De naam geeft de branchering al aan. Dreamzzz is een
beddenspeciaalzaak en heeft vier vestigingen in Voorburg,
Den Haag en twee in Rijswijk.
De huurovereenkomst is ingegaan op 1 augustus 2017 en loopt
tot en met 31 juli 2022. Indien huurder of verhuurder niet opzegt,
wordt de termijn voortgezet voor aansluitende periodes van elk
5 jaar.
De oppervlakte is circa 406 m2 B.V.O. De jaarhuur bedraagt
€ 39.000, wat neerkomt op € 96 per m2. De huur wordt voor het
eerste geïndexeerd per 1 mei 2022.
Apotheek (Apotheek Huis te Lande B.V.)
Vanaf 1 augustus 2011 huurt Apotheek Huis te Lande B.V. circa
385 B.V.O. Het huidige huurcontract loopt tot 31 juli 2024. Indien
huurder niet opzegt, wordt de termijn verlengd met periodes
van 5 jaar. De huidige jaarhuur bedraagt € 66.867, wat neerkomt
op € 173 per m2.
Reformdrogist De Regenboog (eenmanszaak)
Per 1 september 2015 huurt de reformdrogisterij circa 214 m2
aan de Huis te Landelaan in Rijswijk. De huurovereenkomst liep
tot en met 31 augustus 2018. Huurder heeft de overeenkomst
niet opgezegd, hierdoor is deze automatisch verlengd tot en met
31 augustus 2020. Indien huurder of verhuurder de overeenkomst
niet opzegt, wordt deze telkens verlengd voor periodes van
5 jaar. De totale huursom bedraagt € 19.742, wat neerkomt op
€ 92 per m2.

De Nieuwe Colijn (Automatenhandel Concept B.V.)
De Nieuwe Colijn is een cafetaria met horecavergunning aan
de overkant van Hoogvliet Supermarkt. De ruimte is gesplitst
in een cafetaria- gedeelte en een cafégedeelte. Echt een
ontmoetingsplek voor de wijk.
De huurovereenkomst is ingegaan op 1 mei 2005 en liep tot en
met 30 april 2010. Het huidige contract loopt tot en met 30 april
2020. Indien huurder de overeenkomst niet opzegt, wordt deze
telkens verlengd met 5 jaar, derhalve tot en met 30 april 2025,
2030 etc. De oppervlakte van het gehuurde is groot circa 103 m2
B.V.O. De jaarhuur bedraagt € 31.891, wat neerkomt op € 310 per
m2. De hoge m2 prijs is te verklaren door de horecavergunning
van de huurder.
Technisch onderzoek
Structure Group heeft het technische onderzoek verricht aan de
winkels te Rijswijk. Uit de rapportage zijn geen noemenswaardige
kosten naar voren gekomen. De technische staat is goedgekeurd.
In 2018 zijn de luifels geschilderd, is de verlichting vernieuwd
en het glas (deels) vervangen. Hierdoor hebben de winkels een
verzorgde en toekomstbestendige uitstraling.
Structure Group heeft een Meer Jaren Onderhoud Planning
(MJOP) opgesteld voor de aankomende 20 jaar. De gemiddelde
kosten aan onderhoud zijn per jaar geraamd op € 30.700.
Doelstelling is om de winkels representatief te houden en de
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren conform de MJOP.
In de financiële paragraaf is rekening gehouden met een extra
buffer boven op de gemiddelde kosten van de MJOP.
De MJOP is opgenomen in de bijlagen.
Taxatie
Cushman & Wakefield heeft per 29-08-2018 een taxatiewaarde
afgegeven van € 4.500.000. ten behoeve van de Dr. H.
Colijnlaan met huurder Hoogvliet. De twaalf winkels aan de
overzijde van de Dr. H. Colijnlaan en Huis te Landelaan zijn per
31-08-2018 gewaardeerd op € 4.150.000. De waardering van
beide gedeelten van het winkelcentrum is door de taxateur
bepaald op een totaalbedrag van € 8.650.000. In de bijlagen
treft u een samenvatting van de taxaties aan.
Conclusie Rijswijk
Het winkelcentrum in Rijswijk heeft een duidelijke functie voor
de wijk. Naast Hoogvliet Supermarkt zijn o.a. cafetaria de Nieuwe
Colijn, Fleuribelli, de Lachende Koe, Kruidvat en visspeciaalzaak
De Zeevruchten trekkers en geven een toegevoegde waarde t.o.v.
de supermarkt. Daarnaast wordt door de Turkse supermarkt
ook de etnische klant gefaciliteerd.
De overige huurders bedienen elk een eigen klantenkring, welke
door de positieve omgevingsfactoren (groei inwoners) alleen
maar kan toenemen. Het gehele winkelcentrum ziet er verzorgd
en goed onderhouden uit.
In de toekomst kan het centrum nog verder worden
geoptimaliseerd door uitbreiding en modernisering van Hoogvliet
Supermarkt. Hiermee zou in potentie de ruimte van 1.712 m2
B.V.O. naar circa 2.400 m2 B.V.O. kunnen groeien.
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7.3 Wijkwinkelcentrum te Maastricht
In de vennootschap bevindt zich naast Rijswijk ook een
wijkwinkelcentrum in Maastricht, in de provincie Limburg.
Dit centrum heeft een wijkfunctie alsmede een overstijgende
functie voor het stadsdeelcentrum Maastricht-Oost.
Tot de aankoop behoren 21 winkelunits met landelijke ketens
en lokale specialisten. In 2013/2014 is het centrum gerenoveerd
en uitgebreid met nieuwbouw. Hierdoor is het centrum
toekomstbestendig te noemen.
Door deze werkzaamheden is ook het parkeren geoptimaliseerd.
In de gerealiseerde parkeerkelder is plaats voor circa 100
voertuigen en op maaiveld ook nog eens voor circa 90. De eerste
2 uur is het parkeren gratis. Tevens is in het midden van de
winkels een brasserie geplaatst. De brasserie heeft een open
sfeer en nodigt uit om een kop koffie te drinken of te lunchen.
Deze toevoeging geeft een positieve invloed op de beleving van
het centrum.
Het eigendom van het winkelcentrum is verdeeld over de
volgende appartementsrechten; Gemeente Heer, Sectie A
nummer: 9666, 10152, 10157, 10161 A1 + A2, 10536, 10544, 10545
A1 + A2.

HUURDER

FORMULE

Locatie
Maastricht is een stad en gemeente in het zuiden van Nederland.
Het is de hoofdstad van de provincie Limburg en telt 121.773
inwoners (31 mei 2018, bron: CBS). Het is hiermee de grootste
gemeente van de provincie Limburg. Maastricht is van oudsher
gelegen op beide oevers van de Maas.
De gemeente Maastricht bestaat officieel uit vijf stadsdelen die
zijn onderverdeeld in 44 wijken. Het winkelcentrum De Leim is
gelegen in het stadsdeel Zuidoost in de Wijk Heer. In figuur 5 is
de locatie van het winkelcentrum weergeven.
Het winkelcentrum is gelegen aan de Provincialeweg N278
welke een goede ontsluiting heeft naar zowel de A2, als het
centrum van Maastricht.

GEBRUIK

METRAGE

INGANGS-

EXPIRATIE-

DATUM

DATUM

OPTIES

JAARHUUR

1

Plus Vastgoed B.V.

Plus

Supermarkt

1.843

25-03-14

30-09-27

n*5

€ 378.719

2

Big Bazar B.V.

Big Bazar

Warenhuis

903

25-03-14

24-03-24

n*5

€ 87.650

3

Zeeman Textiel Supers B.V.

Zeeman

Textiel

646

01-10-14

01-10-24

n*5

€ 116.463

4

Hema B.V.

Hema

Warenhuis

581

14-11-14

13-11-24

n*5

€ 93.083

5

Mickey’s Lektuurhal V.O.F.

Primera

Gemaksbranche

150

25-03-14

24-03-24

n*5

€ 34.194

6

Ahold Vastgoed B.V.

Etos

Drogisterij

222

01-03-07

28-02-22

n*5

€ 50.112

7

Optichains B.V.

Hans Anders

Opticien

145

07-10-14

06-10-24

n*5

€ 34.679

8

Beter Horen B.V.

Beter Horen

Hoor comfort

136

01-01-17

31-12-21

n*5

€ 31.653

9

Senso-Leonidas V.O.F.

Leonidas

Chocolaterie

45

01-09-17

31-08-22

n*5

€ 11.700

10

Volksbank

SNS

Bank

152

01-11-14

31-10-24

n*5

€ 30.580

11

Cooperatieve Rabobank

Rabobank

Pinautomaat

16

01-02-14

31-01-24

n*5

€ 9.213

12

Shoebidoe V.O.F.

Shoebidoe

Kinderkleding en

131

01-11-13

01-11-23

n*5

€ 31.424

schoenen
13

Elektro Weerts B.V.

Elektro Weerts

Electronica

327

01-01-15

31-12-24

n*5

€ 66.607

14

Steijns V.O.F.

Joli Fashion

Kledingwinkel

114

01-09-00

31-08-20

n*5

€ 24.760

15

Bakkerij Paulissen B.V.

Bakkerij Paulissen

Bakkerij

138

01-02-14

31-01-24

n*5

€ 34.557

16

‘t Rommedoeke V.O.F.

‘t Rommedoeke

Speciaalzaak

69

19-11-14

18-11-19

n*5

€ 17.410

17

Bam Bam V.O.F.

Bam Bam

Kindermode

40

01-06-93

31-05-23

n*5

€ 9.716

18

Brasserie Bei Miranda & Jean Marie V.O.F.

Brasserie

Brasserie

94

09-08-14

31-07-24

n*5

€ 21.942

19

Villa Vivante V.O.F.

Villa Vivante

Bloemenzaak

223

01-03-14

28-02-24

n*5

€ 45.117

20

Euroregionaal Congresbureau

Congres-bureau

Kantoor

117

01-08-17

31-07-22

n*5

€ 9.100

6.092

€ 1.138.678
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De Heeg, Vroenendaal en Randwijck is groot 9.310 inwoners.
Het tertiaire gebied bestaande uit Heugem, Scharn, Cadier en
Keer, Grondsveld en Rijckholt is groot 18.170 inwoners.
Totaal bedraagt het gehele verzorgingsgebied van het
winkelcentrum circa 35.510 inwoners.
Omgevingsfactoren
Volgens het CBS kenmerkt Maastricht zich, in vergelijking met
het landelijk gemiddelde, door de volgende aspecten.
Ten eerste ligt het inkomen lager, namelijk op € 27.900 ten
opzichte van het landelijk gemiddelde van € 30.500. Daarnaast
zijn er relatief gezien veel enpersoonshuishoudens 54% in
vergelijking met 38% landelijk. De vergrijzing tot aan 2030 geeft
een lager percentage aan, 23,1% ten opzichte van 24% landelijk.
De bevolkingsprognose geeft overigens een gelijke stijging aan
en is conform het landelijke gemiddelde van 5,3%.
Deze ontwikkeling is verklaarbaar door woningbouwprojecten in
Maastricht. Uit de rapportage van onderzoeksbureau Knowledge
in Store zijn er de volgende ontwikkelingen in Maastricht.
Figuur 5: Overzicht Maastricht

Richting het oosten rijdt men op zo’n 28 kilometer afstand de
Duitse plaats Aken in.
Hieronder is een weergave van Maastricht en de verschillende
wijken. Op de kaart zijn de bewonersaantallen weergegeven en
de locatie op wijkniveau (rode punaise).

In de wijk Heer staan in 2018-2019 negen (bouw) projecten op
de planning. Het betreft de sloop van 120 verouderde woningen,
opwaardering van 28 woningen, nieuwbouw van circa 200
duurzame en grotendeels levensloopbestendige woningen,
verbetering van de (regen)waterhuishouding, vergroening en
verplaatsing van sportvelden.
De gemeente Maastricht is in 2011 gestart met de revitalisering
van het bedrijventerrein Beatrixhaven. Het bedrijventerrein
is één van de grootste multimodale bedrijventerreinen in
Zuid-Limburg. De gemeente investeert circa 25 miljoen tot 2020.
Een andere grote ontwikkeling is de ondertunneling
van de A2 welke inmiddels gereed is. Bovenop de
A2 wordt een project gerealiseerd, de Groene Loper.
Het plan is nog niet definitief maar een aantal uitgangspunten
zijn benoemd. Er wordt circa 30.000 m2 vastgoed ontwikkeld,
waarvan 6.000 m2 detailhandel en horeca; tevens worden er
circa 1.141 woningen gerealiseerd (inclusief herbouw en sloop).
De laatste grote ontwikkeling is van het Academisch Ziekenhuis
Maastricht (AZM), Universiteit Maastricht (UM) en Provincie
Limburg. Gezamenlijk hebben zij de Brightlands Maastricht
Health Campus B.V. opgericht. Betrokken partijen willen op een
aantal speerpunten een internationaal leidende positie innemen,
toptalenten aantrekken en kansen voor valorisatie benutten.
Verwachting is dat door realisatie van de plannen zowel meer
banen worden gecreëerd (toename van 1.100 hoogwaardige
arbeidsplaatsen in 2023) als studentenplaatsen (2.300 extra).

Figuur 6: Wijken Maastricht

Zoals de afbeelding weergeeft (blauwe kleur) ligt het aantal
inwoners in de betreffende wijken hoger ten opzichte van de
overige wijken in Maastricht.
Het verzorgingsgebied van het winkelcentrum bestaat uit drie
marktgebieden. Het primaire gebied bestaande uit de wijk Heer
is groot 8.030 inwoners. Het secundaire gebied bestaande uit

Historie van het winkelcentrum
Het winkelcentrum is gebouwd door Ruijters Maastricht
en opgeleverd op 2 december 1993. Op 4 juni 1997 heeft de
eigenaar het winkelcentrum verworven. In het jaar 2008 is de
samenwerking met Top Vastgoed gestart om de uitbreiding
van De Leim gestalte te geven. In het tweede kwartaal 2014
wordt de nieuwbouw met daarin de Plus, Big Bazar en Primera
opgeleverd.
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De plek van de oude Plus, de brasserie en de bloemenwinkel
worden herontwikkeld tot volwaardige winkelunits voor Hema,
Zeeman XL, SNS Bank en delicatessenzaak Rommedoeke. Deze
winkels openen in november 2014 de deuren voor het winkelend
publiek.
Tevens wordt er in het najaar van 2014 gestart met de
herinrichting van het middenterrein (oorspronkelijk 18
parkeerplaatsen) van het bestaande centrum. Hier wordt een
nieuw paviljoen gebouwd met een groot terras voor de brasserie
en een kleinere ruimte waar thans Leonidas is gevestigd.
De finishing touch bestond uit het aanbrengen van een nieuwe
huisstijl d.m.v. kleurstelling en reclame-uitingen. De officiële
heropening van De Leim was op 23 september 2015 door de
wethouder van Maastricht. In 2016 is winkelcentrum De Leim uit
10 finalisten uitgeroepen tot derde schoonste winkelgebied van
Nederland. Een hele prestatie!
Huurders
In het winkelcentrum de Leim zijn op dit moment 21 units
en 20 huurders gevestigd. Elf Huurders zijn landelijke ketens
en verantwoordelijk voor 77% van de totale huurinkomsten.
De overige negen lokale specialisten zijn verantwoordelijk
voor de overige 23%. In het centrum is een gediversifieerde
branchering van toepassing. De totale oppervlakte bedraagt
circa 6.092 m2 B.V.O.
Plus Supermarkten (Plus Vastgoed B.V.)
“PLUS is het coöperatieve huis voor onze 227 zelfstandige
supermarktondernemers en hun 260 supermarkten. PLUS
loopt voorop in de ontwikkelingen rondom goed eten en kan
hier relevant op inspelen. Hierin onderscheidt PLUS zich van
andere supermarkten omdat zij groot genoeg is om het verschil
te maken, en klein genoeg om flexibel te zijn. Onze lokale
supermarktondernemers spelen hierbij een belangrijke rol.
Met hun persoonlijke service en betrokkenheid zijn zij verbonden
met de buurt.” 4
De supermarkt in De Leim wordt geëxploiteerd door de familie
Schriever. De huurovereenkomst is aangegaan door Plus Vastgoed
B.V. en dus niet met de franchisenemer. De huurovereenkomst is
ingegaan op 25 maart 2014 en loopt tot en met 30 september
2027, nu nog circa 9 jaar. Indien de huurovereenkomst niet wordt
opgezegd, wordt deze termijn verlengd met aansluitende
periodes van telkens 5 jaar.
De oppervlakte van het gehuurde bedraagt in totaal 1.843 m2
B.V.O. De jaarhuur is € 378.719 en komt neer op € 205 per m2.
Onderzoeksbureau Knowledge in Store heeft een vestigingsplaatsonderzoek uitgevoerd. Conclusie uit het rapport is dat
huurder Plus Supermarkten een rendabele exploitatie draait. De
omzet is geschat op € 256.600 per week. Dit komt neer op circa
€ 13,3 miljoen per jaar.
Big Bazar (Big Bazar B.V. & Blokker Holding B.V)
Dit is een relatief jonge en nieuwe winkelformule. Big Bazar is in
2007 begonnen met de eerste winkel in Apeldoorn en inmiddels
zijn er filialen door heel Nederland en ook al enkele in België.
Bij Big Bazar kun je zeer voordelig winkelen in een leuke en
gezellige omgeving. 5

De huurovereenkomst is ingegaan op 25 maart 2014 en is
automatisch verlengd tot en met 24 maart 2024. Indien de
huurovereenkomst niet wordt opgezegd, wordt deze termijn
verlengd met periodes van 5 jaar. Big Bazar huurt circa 903 m2
B.V.O. De jaarhuur bedraagt € 87.650 wat neerkomt op een m2
prijs van € 97.
Zeeman XL (Zeeman Textiel Supers B.V)
Jan Zeemans visie was eenvoudig: ‘Goede kleding en textiel
hoeft niet duur te zijn’. Deze visie is nog altijd actueel en trekt
meer klanten naar de winkel dan ooit. Inmiddels is Zeeman
uitgegroeid tot één van de grootste textielsupers van Europa
met 1.300 vestigingen in zeven landen. 6
De huurovereenkomst met Zeeman is ingegaan op 1 oktober
2014 en loopt tot en met 1 oktober 2024. Huurder heeft
éénmalig een break-optie per 1 oktober 2022. Na 2024 wordt
de overeenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet en is dan
jaarlijks opzegbaar. Zeeman huurt circa 646 m2 B.V.O. met een
jaarhuur van € 116.463. De huursom per 1 oktober 2019 zal
€ 110.000 bedragen, wat keerkomt op een m2 prijs van € 170.
Hema (Hema B.V.)
HEMA heeft meer dan 700 winkels in 7 landen, 17.000
medewerkers en circa 32.000 eigentijdse producten en diensten.
HEMA is van oorsprong een Hollands bedrijf opgericht door Leo
Meyer en Arthur Isaac. Zij wilden een warenhuis voor ‘gewone’
mensen. Alle producten worden door HEMA zelf ontwikkeld en
verkocht.
De HEMA heeft inmiddels een nieuwe eigenaar, Marcel Boekhoorn
en de directie wil onder hem (nog) slagvaardiger gaan opereren.
Juni 2018: “Afgelopen zaterdag werden in de Efteling de prijzen
voor ‘beste Hema winkel 2017/2018’ uitgereikt. HEMA Maastricht
de Leim werd bekroond met de titel ‘beste HEMA’ in de categorie
‘eigen vestigingen’ en HEMA Winterswijk ontving deze titel in de
categorie ‘aangesloten bedrijven’. Ook voor buitenlandse winkels
werd per land een winnaar uitgeroepen”. 7
De huurovereenkomst in ingegaan op 14 november 2014 en loopt
tot en met 13 november 2024. Indien de overeenkomst niet
wordt opgezegd, wordt deze verlengd met twee aansluitende
periodes van elk 5 jaar. De oppervlakte van de ruimte is circa
581 m2 B.V.O. De jaarhuur bedraagt € 93.082, wat neerkomt op
een m2 prijs van € 160.
Primera (Mickey’s Lektuurhal V.O.F)
Coöperatie Primera b.a. is in 1991 opgericht en is een landelijke
winkelketen van, voor en door zelfstandig ondernemers. Met
deze coöperatieve samenwerking “staan wij samen sterk”.
Deze samenwerking heeft inmiddels onder andere geresulteerd
in de grootste organisatie in de tabak- en gemaksbranche met
meer dan 500 winkels. 8
De Primera is gevestigd naast de Plus Supermarkt, in het nieuwe
gedeelte aan de Mandel.

4 https://www.plus.nl/info-over-plus/organisatie 5 https://www.bigbazar.eu/pagina/organisatie 6 https://www.zeeman.com/nl/geschiedenis 7 https://franchiseplus.nl/nieuws/beste-hema-winkels-van-2017-2018-bekend-gemaakt 8 http://www.primera/over-primera
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De huurovereenkomst is ingegaan op 1 maart 2007 voor een
periode van 5 jaar tot en met 29 februari 2012. Hierna wordt
de huur voortgezet met 3 optietermijnen van elk 5 jaar.
Het lopende contract loopt derhalve tot en met 28 februari 2022.
De drogisterij heeft een rendabele winkel met een weekomzet
van circa € 22.000. Op jaarbasis is dat een omzet van circa
€ 1.144.000. Deze omzet wordt verdiend op een oppervlakte van
circa 222 m2. De jaarhuur bedraagt € 50.112,-wat neerkomt op
€ 226 de m2.
Hans Anders (OptiChains B.V)
Iedereen in Nederland kent Hans Anders. Dat is niet gek. Want
ze zijn inmiddels al bijna 35 jaar heel actief in de Nederlandse
optiekmarkt. En in de markt voor hoortoestellen zijn ze ook al
15 jaar een bekende speler. 10
De huurovereenkomst is ingegaan op 7 oktober 2014 en loopt tot
en met 6 oktober 2019. Aangezien huurder niet heeft opgezegd,
loopt de huurovereenkomst tot 6 oktober 2024. Indien de
huurovereenkomst niet wordt opgezegd, wordt deze verlengd
met een periode van 5 jaar. De oppervlakte van het gehuurde
bedraagt 145 m2 B.V.O.
De huur wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt op jaarbasis
€ 34.679. Dit komt neer op € 239 per m2.
Beter Horen (Beter Horen B.V)
“Beter Horen (sinds 1910) is marktleider én de hoorspecialist in
Nederland. We zijn onderdeel van Amplifon, de wereldmarktleider
op het gebied van hoorzorg. Amplifon is actief in 22 landen
en hanteert wereldwijd dezelfde visie; hoogwaardige en
persoonlijke oplossingen vinden voor onze klanten. Specialisten
over de hele wereld delen kennis met elkaar en zijn de motor
achter het innovatieve karakter van ons bedrijf”. 11
De huurovereenkomst is ingegaan op 1 januari 2017 voor
een periode van 5 jaar en loopt tot en met 31 december
2021. Indien de huurovereenkomst niet wordt opgezegd,
wordt deze verlengd met telkens 5 jaar. Het gehuurde heeft
een oppervlakte van 136 m2 B.V.O. De jaarhuur bedraagt
€ 31.653, wat neerkomt op een m2 prijs van € 233.
Leonidas (Senso-Leonidas V.O.F.)
Leonidas is een Belgische keten, die hoofdzakelijk chocolade en
pralines verkoopt. Deze winkelketen bestaat op internationaal vlak.

De huurovereenkomst is ingegaan op 1 september 2017 en loopt
tot en met 31 augustus 2022. Indien de huurovereenkomst
niet wordt opgezegd wordt deze verlengd met optieperiodes
van telkens 5 jaar. De oppervlakte van het gehuurde is
45 m2. De huursom per jaar bedraagt € 11.700 en wordt jaarlijks
geïndexeerd. De m2 prijs is € 260.
SNS (SNS Bank N.V. & Volksbank)
De Volksbank is een Nederlandse bank en de organisatie achter
ASN Bank, BLG Wonen, Regio Bank en SNS. De bank is sinds
1 februari 2013 volledig in handen van de Nederlandse overheid.
De bank richt zich op het aanbieden van hypotheek-, betaalen spaarproducten voor particulieren. Met een balanstotaal van
€ 61 miljard was het in 2017 de vierde bank van Nederland. Op
27 september 2016 maakte SNS Bank N.V. bekend om met ingang
van 1 januari 2017 verder te gaan onder de naam Volksbank. 13
De huurovereenkomst is ingegaan op 1 november 2014 en loopt
tot en met 31 oktober 2019. Aangezien huurder op 31 oktober 2018
de overeenkomst niet heeft opgezegd, loopt deze stilzwijgend
door tot en met 31 oktober 2024. Indien de huurovereenkomst
niet wordt opgezegd, wordt deze verlengd met optieperiodes
van telkens 5 jaar. De oppervlakte van het gehuurde is groot 152
m2 B.V.O. De huursom per jaar bedraagt € 30.580, wat neerkomt
op een m2 prijs van € 201. Er is sprake van onbelaste verhuur.
Huurder betaald hiervoor een compensatie van 6%.
Rabobank (Coöperatieve Rabobank Maastricht)
De Rabobank is een coöperatieve bank statutair gevestigd
in Amsterdam. In het winkelcentrum heeft de bank een
pinfaciliteit. 14
De huurovereenkomst is ingegaan op 1 februari 2014 en loopt
tot en met 31 januari 2019.
Aangezien huurder de overeenkomst niet heeft opgezegd, loopt
deze stilzwijgend door tot en met 31 januari 2024. Indien de
huurovereenkomst niet wordt opgezegd, wordt deze verlengd
met optieperiodes van telkens 5 jaar. De oppervlakte van
het gehuurde bedraagt circa 16 m2 B.V.O. De huursom per
jaar bedraagt € 9.213, wat neerkomt op € 576 per m2. Er is
sprake van onbelaste verhuur. Huurder betaald hiervoor een
compensatie van 6%.
Het winkelcentrum bestaat uit landelijk ketens die hiervoor zijn
omschreven, alsmede uit lokale specialisten. Hieronder worden
deze beschreven en de huurcondities weergegeven.
Shoebidoe (Shoebidoe Kinder en jeugschoenen V.O.F.)
Shoebidoe is een kledingwinkel gespecialiseerd in kinderkleding,
kinderschoenen en damesmode. Huurder maakt goed gebruik
van de ruimte en stalt ook veel artikelen buiten. Dit zorgt voor
een aantrekkelijk en gezellig aanzicht voor de winkel als ook in
de winkel.

14 https://web.archive.org/web/20161001204205/http://www.snsbank.nl/particulier/over-sns/evenvoorstellendevolksbank.html

Etos (Ahold Vastgoed B.V.)
Het assortiment bestaat uit gezondheids-, lichaamsverzorging-,
baby- en beautyproducten, aangeboden in A-merk en een
goed en voordelig eigen merk. Etos werd in 1919 opgericht als
coöperatie voor werknemers van het Philips concern en in 1931
geprivatiseerd onder de naam Etos. Sinds 1973 is het bedrijf
onderdeel van Ahold, tegenwoordig Ahold Delhaize. 9

Leonidas verkoopt onder andere verse pralines, roomijs,
confiserie, marsepein en decoratie. Als troef heeft Leonidas “de
beroemde Belgische chocolade”. 12

10 https://www.etos.nl/over-etos/over-etos 11 https://www.hansanders.nl/over-hans/over-hans-anders/ 12 https://werkenbij.beterhoren.nl/over-beter-horen 13 https://www.leonidas.com/news/english/PERSDOSSIER%20LEONIDAS%20.pdf

De huurovereenkomst is ingegaan op 25 maart 2014 voor een
periode van 5 jaar. Het huidige contract eindigt op 24 maart
2024. Indien de huurovereenkomst niet wordt opgezegd, wordt
deze verlengd met telkens 5 jaar. De oppervlakte van het
gehuurde is 150 m2 B.V.O. De jaarlijkse huur is € 34.194 en wordt
jaarlijks geïndexeerd. De m2 prijs is € 228.
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Elektro Weerts (Elektro Weerts B.V.)
De plaatselijke Coolblue is Elektro Weerts in Maastricht.
Gespecialiseerd
in
witgoed,
inbouwapparatuur,
klein
huishoudelijk, televisies en audio. Met gratis thuisbezorging
en een eigen installatieservice bestaat Elektro Weerts
al sinds 1958.
De winkel is gesitueerd op de hoek van de N278 en de Dorpsstraat
1. Het gebouw op deze hoek is in eigendom van Weerts Elektra
zelf. Hier bevindt zich een winkelruimte van circa 400 m2.
De ingang bevindt zich aan de Leim (winkelpassage) kant waar
huurder 3 units huurt van in totaal circa 327 m2. Aangezien
de ingang en loopzijde aan de kant van het winkelcentrum is
gelegen, is de ruimte die aangekocht wordt het meest courante
t.o.v. de ruimte in eigendom van Elektro Weerts zelf (Dorpsstraat
zijde en N278).
Na de renovatie heeft huurder een huurcontract getekend voor
een periode van 10 jaar ingaande op 1 januari 2015 en lopende
tot en met 31 december 2024. Indien de huurovereenkomst niet
wordt opgezegd, wordt deze verlengd met telkens 5 jaar.
De jaarhuur bedraagt € 66.607, wat neerkomt op € 204 per m2.
Joli Fashion (Steijns V.O.F.)
Deze kledingwinkel is gelegen naast opticien Hans Anders.
Joli Fashion is gespecialiseerd in trendy dameskleding.
De huurder is één van de oudste huurders van het winkelcentrum.
De huurovereenkomst is ingegaan op 1 september 2000 voor
een periode van 5 jaar. Het huidige contract loopt tot en met
31 augustus 2020. Indien de huurovereenkomst niet wordt
opgezegd, wordt deze verlengd met optieperiodes van telkens
5 jaar. De oppervlakte van het gehuurde is 114 m2 groot.
De jaarhuur bedraagt € 24.760, wat neerkomt op € 217 de m2.
Bakkerij Paulissen (Bakkerij Paulissen B.V.)
“Bakkerij Paulissen is een moderne Maastrichtse bakkerij en
kent een rijke familiehistorie. Met de formele toetreding van Luc
en Tom Paulissen is in 2017 een belangrijke stap gezet in de
overdracht van het familiebedrijf dat in 1981 is opgericht door
Fred en Marleen Paulissen. Met momenteel 7 verkoopfilialen en
een groot aantal zakelijke klanten uit onder meer de supermarkten de horecabranche is er werk aan de winkel. Samen met een
team van 100 medewerkers maken en verkopen wij met passie
dat waar we goed in zijn; een uiteenlopend assortiment van
broden, broodjes, hartigheden, vlaai en banket.” 15
De huurovereenkomst is ingegaan op 1 februari 2014 voor een
periode van 5 jaar. Het huidige contract loopt tot en met
31 januari 2024. Indien de huurovereenkomst niet wordt

opgezegd, wordt deze verlengd met optieperiodes van telkens
5 jaar. De oppervlakte van het gehuurde is 138 m2 groot.
De jaarhuur bedraagt € 34.557, wat neerkomt op € 250 de m2.
‘t Rommedoeke (’t Rommedoeke V.O.F.)
Een speciaalzaak op het gebied van kaas, noten, wijnen en
delicatessen. ’t Rommedoeke heeft drie vestigingen in
Maastricht, in de Brusselse Poort, de Wycker Brugstraat en
winkelcentrum de Leim.
De huurovereenkomst is ingegaan op 19 november 2014 voor
een periode van 5 jaar. Het huidige contract loopt tot en met
18 november 2019. De huurovereenkomst is niet opgezegd en
daarom verlengd tot er met november 2024, aansluitend gelden
er optieperiodes van telkens 5 jaar. De oppervlakte van het
gehuurde is 69 m2 groot. De jaarhuur bedraagt € 17.410, wat
neerkomt op € 252 de m2.
Bam Bam (Bam Bam V.O.F.)
Ook één van de oudste huurders in winkelcentrum de Leim.
Huurder is gespecialiseerd in kindermode, van baby’s tot
16-jarigen. De winkelruimte is gesitueerd tussen de Etos en SNS
bank in.
De huurovereenkomst is ingegaan op 1 juni 1993 voor een
periode van 5 jaar. Het huidige contract loopt tot en met
31 mei 2023. Indien de huurovereenkomst niet wordt opgezegd,
wordt deze verlengd met optieperiodes van telkens 5 jaar.
De oppervlakte van het gehuurde is 40 m2 groot. De jaarhuur
bedraagt € 9.716, wat neerkomt op € 243 de m2.
Brasserie bei Miranda & Jean-Marie (V.O.F)
“1 juni 2003 zijn wij begonnen met onze brasserie, inmiddels een
vaste en gezellige ontmoetingsplek voor vele van onze klanten.
Bij ons kunt u terecht voor een lekker aangekleed kop koffie met
vlaai/gebak en diverse wafels. Heerlijke soepen, belegde
broodjes, vers afgebakken stokbroodjes, uitsmijters, diverse
tosti’s, kippenpastei enz. maar ook heerlijke lunchgerechten,
pannenkoeken, poffertjes en div. ijscoupes. Dus voor ieder wat
Wills! Ook afhalen is mogelijk (ook telefonisch bestellen)”
De huurovereenkomst is ingegaan op 9 augustus 2014 voor een
periode van 5 jaar. Het huidige contract loopt tot en met 31 juli
2024. Indien de huurovereenkomst niet wordt opgezegd, wordt
deze verlengd met optieperiodes van telkens 5 jaar. De
oppervlakte van het gehuurde is 94 m2 groot. De jaarhuur
bedraagt € 21.942, wat neerkomt op € 233 de m2.
Villa Vivante (Villa Vivante V.O.F.)
“In onze zaak vindt U op 200 m2 een zeer ruim assortiment
dagverse snijbloemen, planten, woondecoraties en cadeauartikelen. Wij hebben altijd een ruime sortering kant en klare
boeketten, maar natuurlijk kunt U ook geheel naar wens zelf een
boeket samen laten stellen. Bij Villa Vivante kunt U ook terecht
voor o.a. rouwwerk, bloem-abonnementen en aankledingen.
Uiteraard doen wij ook 6 dagen per week bezorgen met onze
eigen bezorgdienst. Komt U snel eens een kijkje nemen?” 16

15 https://bakkerijpaulissen.nl/over 16 http://www.deleim.nl/?Winkels/Brasserie-Bij-Miranda-en-Jean-Marie 17 http://www.deleim.nl/?Winkels/Villa-Vivante

De oppervlakte van het gehuurde is circa 131 m2 groot.
Het huurcontract is ingegaan op 1 november 2013 voor
een periode van 5 jaar tot 1 november 2018. Huurder heeft
het huurcontract niet opgezegd en huurt derhalve door
tot 1 november 2023. Indien de huurovereenkomst niet
wordt opgezegd, wordt deze verlengd met optieperiodes
van telkens 5 jaar. De jaarhuur bedraagt € 31.424, wat neerkomt
op een m2 prijs van € 240.
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De huurovereenkomst is ingegaan op 1 maart 2014 voor een
periode van 5 jaar. Het huidige contract loopt tot en met
28 februari 2024. Indien de huurovereenkomst niet wordt
opgezegd, wordt deze verlengd met optieperiodes van telkens
5 jaar. De oppervlakte van het gehuurde is 223 m2 B.V.O.
De jaarhuur bedraagt € 45.117, wat neerkomt op € 202 de m2.
Euregionaal Congresburo (V.O.F.)
Boven de winkelruimte van de bloemist bevindt zich een
kantoorruimte welke verhuurd is aan het Euregionaal
Congresburo. Het Euregionaal Congresburo organiseert sinds
2006 congressen, symposia en studiedagen voor professionals
werkzaam in zorg, welzijn en onderwijs.
“Wij zijn een CRKBO-geregistreerd scholingsinstituut, dat zich
tot doel stelt om professionals mogelijkheden te bieden het
maximale uit hun cliënten, patiënten en leerlingen, maar ook uit
zichzelf te halen. Daarbij staan wij garant voor een hoogstaand
en breed geaccrediteerd scholingsprogramma”. 17

Conclusie Maastricht
Het winkelcentrum is een sterk centrum en door de renovatie
in 2014/2015 toekomstbestendig. Door de mix van zowel
landelijke ketens als lokale specialisten en daarnaast afdoende
plek voor (gratis) parkeren is het een klantvriendelijk centrum.
Het is een aangename plek om boodschappen te doen. Uit de
detailhandelsvisie (vastgesteld in 2016) komt duidelijk naar
voren dat Winkelcentrum de Leim het hoofdwinkelcentrum
is voor Maastricht-Oost. Ook blijkt uit dit rapport dat het
toekomstperspectief wordt beoordeeld met een +/++.
Doelstelling is om het centrum op niveau te houden middels
de MJOP en daarnaast de huurdersmix verder te optimaliseren.
Op deze manier blijft het centrum competitief ten opzichte van
concurrerende wijkwinkelcentra in Maastricht.

De huurovereenkomst is ingegaan op 1 augustus 2017 voor een
periode van 5 jaar (31 juli 2022) met een eenmalige break-optie
na 2,5 jaar (29 februari 2020). Indien de huurovereenkomst niet
wordt opgezegd, wordt deze verlengd met optieperiodes van
telkens 5 jaar. De oppervlakte van het gehuurde is 117 m2 B.V.O.
De jaarhuur bedraagt € 9.100, wat neerkomt op € 78 de m2.
Technisch onderzoek
Structure Group heeft het technische onderzoek verricht aan
de winkels te Maastricht een zogenoemde Red Flag rapportage.
Uit dit rapport zijn een aantal onderhoudswerkzaamheden naar
voren gekomen, welke vallen onder de noemer klein onderhoud.
De werkzaamheden bestaan uit schilderwerkzaamheden,
voegwerkzaamheden, kitwerken en herstel waterschade.
Daarnaast heeft Structure Group aangegeven dat binnen
een termijn van 0 tot 3 jaar het dak van het bestaande
winkelcentrum vervangen dient te worden. De kostenraming
hiervoor is opgenomen in de Meer Jaren Onderhoud Planning
(MJOP), alsmede in de financiële planning.
Zoals hierboven al vermeld heeft Structure Group een Meer Jaren
Onderhoud Planning (MJOP) opgesteld voor de aankomende
20 jaar. Hierin is weergegeven welke kosten voor rekening
komen van de eigenaar.

De MJOP is opgenomen in de bijlagen.
Taxatie
Cushman & Wakefield heeft een taxatiewaarde afgegeven per
29-08-2018 van € 15.900.000 ten behoeve van het winkelcentrum
te Maastricht. Cushman & Wakefleld heeft een update verstrekt
van de waarde per 1-12-2018. Hiermee is de waarde aangepast
naar € 16.050.000. In de bijlagen treft u een samenvatting aan.

18 https://www.congresburo.com/over-ons/

De gemiddelde kosten aan onderhoud zijn per jaar geraamd op
circa € 83.700. Doelstelling is om de winkels representatief te
houden en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren conform
de MJOP. In de financiële paragraaf is rekening gehouden met
extra buffer boven op de gemiddelde kosten van de MJOP.
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08. De investering
De totale investering van het Fonds is per heden geprognosticeerd
op afgerond € 25.900.000. Dit is een raming. De uiteindelijke
kosten worden op transportdatum vastgesteld. Belangrijke
nog te bepalen definitieve kosten zijn: plaatsingskosten FTAC,
rentebank.
Opbouw van de investering
Bedragen zijn afgerond op € 100. Hierdoor kunnen verschillen
ontstaan.
Aankoopprijs/investering			
Overdrachtsbelasting			
Aankoopvergoeding				
Notaris koopakte / D.D. / akten		
Fiscale / Juridische kosten			
Adviseurs					
Structurering & selectie			
Afsluitprovisie Bank / transport		
Plaatsingsvergoeding			
Marketing 				
Werkkapitaal				

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22.978.300
1.513.700
229.800
60.000
35.000
40.000
517.000
72.000
285.000
20.000
149.200

Totale investering fonds			

€ 25.900.000

8.1 Toelichting investering
Aankoopprijs/ investering
De aankoopprijs voor het vastgoed bedraagt 13,8 keer de
huursom die één week voor transportdatum wordt vastgesteld.
De jaarhuursom zal op dat moment circa € 1.836.420 bedragen,
waardoor de koopsom zich laat berekenen op € 25.342.596. In de
uitonderhandeling na het due diligence onderzoek is een korting
overeengekomen van € 115.000. Het definitieve aankoopbedrag
minus de korting bedraagt € 25.227.596. Over dit bedrag is
€ 1.513.700 (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd.
Het fonds koopt het vastgoed door middel van de aankoop van
de aandelen van een (familie) vennootschap die uitsluitend deze
twee winkelcentra in eigendom heeft. Deze vennootschap heeft
een latente belastingverplichting die koper voor € 2.249.300
(70%) heeft afgekocht. Dit bedrag wordt in mindering gebracht
op de berekende (stenen) koopsom waardoor de aankoop-/
investeringsprijs voor het fonds bepaald kan worden op
€ 22.978.300, afgerond op hele bedragen.
Het vastgoed is met waarde peildatum 29 en 31 augustus
2018 getaxeerd door Cushman & Wakefield uit Amsterdam.
In december is een aanvulling versterkt welke in de bijlage is
opgenomen. De totale getaxeerde marktwaarde is € 24.700.000.
Cushman & Wakefield had al een paar maanden eerder een
taxatieopdracht ontvangen van de vennootschap t.b.v. de banken
ING en ABN-AMRO, de voormalige hypotheekverstrekkers.
In de taxatierapporten staat de beheerder als opdrachtgever
vermeld, daar wij bij meerdere banken een hypotheek hebben
aangevraagd.
De taxatie is uitgevoerd conform de volgende richtlijnen en
standaarden.

•R
 eglement Bedrijfsmatig Vastgoed en het Addendum
Grootzakelijk Vastgoed van het Nederlands register Vastgoed
taxateurs (NRVT) geldig per 1 juli 2017.
• RICS-taxatiestandaarden (The “Book”) van de Royal Institution
of Chartered Surveyors (RICS) 10e editie. Geldig per 1 juli 2017.
• International Valuation Standards (IVS) van de International
Valuation Standards Council (IVSC) 2017. Geldig per 1 juli 2017
• European Valuation Standards (EVS) van The European Group of
Valuers Associations (TEGoVA) 8e editie. Geldig per 1 juni 2016
• C&W Global Code of Business Conduct. De interne gedragscode
van Cushman & Wakefield. Geldig per 1 januari 2018.
In de bijlagen is een samenvatting van het taxatierapport
opgenomen. Het volledige taxatierapport is in te zien op het
kantoor van Duprofa of kan op verzoek worden gemaild.
Aankoopvergoeding
Het vastgoed is aangekocht door tussenkomst van
bedrijfsmakelaar Pieter van den Berg Bedrijfshuisvesting B.V.
Het fonds is over de aankoopprijs van het vastgoed een vergoeding
verschuldigd van 0,5%. (€ 114.900 exclusief omzetbelasting).
In samenwerking met Duprofa is de aandelenovereenkomst
tot stand gekomen. Het vastgoed is in brede zin beoordeeld
door het uitvoeren van een due diligence onderzoek. Daarnaast
dient deze vergoeding voor het gelopen risico gedurende de
aankoopfase. Het fonds is aan Duprofa hiervoor een vergoeding
verschuldigd van 0,5% (€ 114.900 exclusief omzetbelasting).
Notaris koopakte/due diligence/akte
Van der Stap Notarissen stelt de definitieve koopakte
op, voert mede de due diligence uit, maakt alle noodzakelijk
akten voor het fonds op en transporteert de aandelentransactie.
De kosten voor deze werkzaamheden zijn voor het fonds begroot
op € 60.000 (exclusief omzetbelasting). Deze zijn inclusief
kadastrale kosten en hypothecaire inschrijving.
Fiscale/Juridische kosten
Ruitenburg Adviseurs en Accountants voeren deels de due
diligence van de vennootschap uit, zij waren bij de
eindonderhandelingen aanwezig, ontwierpen de fiscale
structuur en begeleiden het fiscale traject naar de toekomstige
situatie. De kosten komen voor rekening van het fonds en zijn
begroot op € 35.000 (exclusief omzetbelasting).
Adviseurs
De kosten met betrekking tot de werkzaamheden van Cushman
& Wakefield (Taxaties), Knowledge in Store (marktonderzoek),
Structure Group (Technisch en MJOP) zijn begroot op circa
€ 40.000 (exclusief omzetbelasting). Deze kosten komen voor
rekening van het fonds.
Structurering & selectie
Het fonds wordt juridisch en fiscaal beschreven in dit
investeringsmemorandum en de verschillende entiteiten worden
opgericht. Daarnaast heeft Duprofa de begeleiding verzorgd van
het verkrijgen van de bankfinanciering. Tevens plaatst Duprofa
mede het participatie vermogen. Over de aankoopprijs is het
fonds 2,25% verschuldigd aan Duprofa. Deze vergoeding bedraagt
€ 517.000 (exclusief omzetbelasting).
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Financieringskosten
De hypothecaire financiering is verkregen bij ING Real Estate
Finance. Een eenmalige afsluitprovisie van 0,5% over het
leenbedrag is verschuldigd. De provisie bedraagt afgerond
€ 72.000. Over de afsluitprovisie is geen omzetbelasting
verschuldigd.

Eigen vermogen/aandelen
Het eigen vermogen is gelijk aan het definitief aantal te plaatsen
participaties te vermenigvuldigen met € 5.000. De initiatiefnemer
verwacht dat het fonds een eigen vermogen van € 2.310.000 op
de openingsbalans zal krijgen, nadat 462 participaties zijn
geplaatst.

Marketingkosten
Voor de marketing van het fonds is een budget opgenomen van
€ 20.000. Dit budget is onder meer bedoeld voor het ontwerp
van de vooraankondiging en het investeringsmemorandum,
drukwerk en de verspreiding van genoemde documenten.
Bij overschrijding van het budget wordt deze overschrijding
gelijkelijk verdeeld tussen Duprofa en FTAC.

Obligatielening
De hoogte van de obligatielening is gelijk aan het definitief
aantal te plaatsen participaties te vermenigvuldigen met
€ 20.000. De initiatiefnemer verwacht dat het fonds een
obligatielening van € 9.240.000 op de openingsbalans zal
krijgen. Ten behoeve van de bank, hypotheeknemer, zal de
obligatielening worden achtergesteld.

Plaatsingsvergoeding
Duprofa en FTAC plaatsen gezamenlijk het participantenvermogen. Bij de oprichting van het fonds zal een deel van het
participantenvermogen bestaan uit tijdelijke participaties. Deze
tijdelijke participaties zullen na oprichting van het fonds worden
herplaatst bij eindbeleggers. FTAC ontvangt een eenmalige
vergoeding van 0,5% over het door haar geplaatste
garantiekapitaal en een vergoeding van 3% over het door haar
geplaatste participantenvermogen bij eindbeleggers. Voor deze
plaatsingsvergoedingen is een budget opgenomen van € 210.000.
Een eventuele overschrijding is voor rekening en risico van
Duprofa.

Vreemd vermogen
De bank ING Real Estate Finance is akkoord met de financiering
van Duprofa Retail Fund I BV. Het betreft een hypothecair
gedekte financiering, Hieronder zijn de uitgangspunten vermeld.

Participanten die een nieuwe participant aandragen komen in
aanmerking voor een vergoeding van 3% over het door de nieuwe
participant ingelegde participantenvermogen, mits het hiervoor
beschikbare budget daarmee niet wordt overschreden.
Het hiervoor beschikbare budget bedraagt € 75.000. Het totale
budget voor Plaatsingsvergoedingen komt daarmee uit op
€ 285.000.
Werkkapitaal
Het werkkapitaal is van een zodanige omvang dat dit ruim afdoende
is om alle verplichtingen bij aanvang van de exploitatie te kunnen
voldoen. Het werkkapitaal zal definitief kunnen worden vastgesteld
op transportdatum, nadat de definitieve investeringskosten zijn
vastgesteld. In de huidige kostenraming gaan wij ervan uit dat het
werkkapitaal circa € 149.200 gaat bedragen.
8.2 Vermogensstructuur
Het vermogen van het fonds bestaat uit participatiekapitaal, te
verdelen in aandelen en een obligatielening, dat wordt
bijeengebracht door de participanten. Het vreemd vermogen
wordt verschaft door een bancaire financier waarbij als
zekerheid een eerste recht van hypotheek wordt gevestigd.
De participaties
Het fonds zal 462 participaties uitgeven. Elke participatie
bedraagt € 25.000. Een participatie wordt opgesplitst in 80%
(€ 20.000) obligatielening en 20% (€ 5.000) aandelenkapitaal
welke via de Stichting Administratiekantoor Duprofa Retail
Investment Fund I wordt ingebracht. In hoofdstuk 10, fiscale
structuur wordt hier verder op ingegaan.

Hoofdsom			
€ 14.350.000
Rente mix gem. (prognose):		
Jaar 1 t/m 5: 2,63%
Rente gem. (prognose):		
Jaar 6 t/m 10: 3,29%
Looptijd lening			
5 jaar en 3 jaar Euribor
				variabel
Getrapte aflossing			
Jaar 1: 0,5%
				
Jaar 2: 0,75%
				
Jaar 3: 1,0%
				
Jaar 4: 1,25%
				
Jaar 5: 1,5%
Afsluitprovisie			
€ 72.000 (afgerond)
% Bankfinanciering			
55,4% t.o.v. de totale
				investering
Zekerheden
1. Eerste (bank) hypotheek.
2. E
 erste pandrecht op (toekomstige) huurcontracten bij een
minimale huursom van € 1.835.000.
3. D
 e Loan to Value (LTV) dient tot einde looptijd maximaal 65% te
bedragen; De maximaal toegestane LTV zal jaarlijks 1% dalen.
4. Een Debt Yield Covenant; de bruto huuropbrengsten minus 15%
exploitatie- en beheerlasten gedeeld door de pro-resto
hoofdsom van de lening dient minimaal 9,5% te bedragen.
De minimale Debt Yield zal jaarlijks stijgen met 0,1%
Bij het sluiten van de lening op transportdatum bedraagt de Loan
to Value 58,1% (de totale lening ad € 14.350.000 gedeeld door de
getaxeerde waarde ad € 24.700.000). Dit is ruimschoots onder het
maximale percentage van 65%.
De Dept Yield Covenant bedraagt bij het sluiten van de lening op
transportdatum 10,8% (de huuropbrengsten ad € 1.836.420 – 15%
exploitatie- en beheerlasten ad € 275.463 gedeeld door de lening
ad € 14.350.000. Dit ligt ruim boven de 9,5% die de bank eist.
Momenteel wordt er nog onderhandeld met ING REF omtrent
de voorwaarden, deze zijn dus nog niet definitief.
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* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 				
* De getoonde verwachte rendementen zijn na belastingen fonds en voor belastingen participant en gebaseerd op een minimale deelname van
4 participaties van elk € 25.000,--				
* Onderdeel aandeel betreft Interim dividend, deze is exclusief de inhouding van 15% dividend belasting. Deze kunt u terug ontvangen via uw
aangifte inkomsten belasting.
* De huurinkomsten worden jaarlijks met 1,77% geindexeerd. (gemiddelde van de afgelopen 15 Jaar)					
* De gecorrigeerde huursom is uitgangspunt voor de berekening van het rendement. T.b.v. de berekening kosten is de huuropbrengst genomen. 			
* De genoemde aflossingsbedragen worden op de 5 jaar vaste rente lening afgelost.
* De vaste rente leningen is na expiratie datum van de looptijden veiligheidshalve 0,75% hoger gesteld dan de aanvangsrente van de leningen.
* De rente op de euribor lening is per jaar met 0,1% verhoogd.
* Indien de bank en obligatierente rente > dan 1 mln bedraagt is het meerdere onderhevig aan VpB.
* Berekening verkoopresultaat; De Verkoopprijs van het Vastgoed ( factor 13,8 * de huursom eind jaar 10) minus inleg participanten minus aflossing hypotheek
minus verkoopkosten minus 70% van de latente belasting. * Na verkoop bedraagt het totale te verwachten rendement (Internal Rate of Return) 8,8%.
* Verkoopvergoeding is de vergoeding voor de Fondsbeheerder van 1% over de “stenen” verkoopsom van het Vastgoed bij einde belegging.
* De slotuitkering is het netto resultaat na verkoop en na belasting op de verkoop van de aandelen.
* Na verkoop bedraagt het totale te verwachten rendement (Internal Rate of Return) 8,8%.
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Rente
Deze wordt pas definitief vastgesteld vier (4) dagen voor het
vestigen van de hypotheek.
Toekomstige taxatiekosten
Er is overeengekomen met de financier ING om de rente opslag
van 0,05% t.b.v. de taxatie te laten vervallen. In plaats daarvan
dient het fonds verplicht eens in de 3 jaar het vastgoed te laten
waarderen door een goedgekeurde taxateur.
Aflossing
Op de banklening zal jaarlijks worden afgelost. Er vindt een
getrapte oplopende aflossing plaats, welke gemiddeld genomen in
de eerste 5 jaar 1% bedraagt. In de periode daarna, jaar 6 t/m 10 is
rekening gehouden met een aflossing van € 170.000 op jaarbasis.
8.3 Rendementsprognose
Deze paragraaf geeft een toelichting op het verwachte
rendement van de belegging gedurende de looptijd van 10 jaar.
De onderstaande variabelen zijn gehanteerd bij de berekening
van het rendement:
Indexatie jaarlijks 1 t/m 10			
(Gem. inflatie afgelopen 15 jaar)
Rente gem. jaar 1 t/m 5 (prognose)		
Rente gem. jaar 6 t/m 10 (prognose)		
Variabele exploitatielasten			
Vaste lasten				
Onvoorzien				
Vastgoed Beheer				
Fondsbeheer				
Uitkering na verkoop aan participanten		
Performancevergoeding na verkoop		
Aankoopfactor				
Verkoopfactor				
Verhouding latente belasting			
Verkoopkosten				

8.4 Toelichting inkomsten, kosten en uitgaven
De inkomsten en kosten van het fonds worden hierna toegelicht.
Er is geen rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden.
Onvoorziene omstandigheden komen ten laste of ten bate van
het fonds en derhalve van het rendement. Alle in het
investeringsmemorandum genoemde kosten zijn werkelijk
gemaakte kosten of schattingen gebaseerd op ervaringen.
Huurinkomsten
De opgegeven huurinkomsten zijn exclusief, service- en
promotiekosten en exclusief omzetbelasting. De huurprijs wordt
jaarlijks geïndexeerd conform de CBS-prijsindex. In de
rendementsprognose is uitgegaan van een jaarlijkse indexatie
van 1,77% (het gemiddelde over de afgelopen 15 jaar) gedurende
de verwachte looptijd van het fonds.
Rentekosten
De rentekosten zijn samengesteld in een mix van 3-maands
Euribor rente (kort lopend) en vaste rente. Naar verwachting en
ook opgenomen in de prognose zal de rente over de eerste 5 jaar
gemiddeld 2,63% bedragen. Voor de jaren 6 t/m 10 is gerekend
met een jaarlijkse rente van 3,29%.

1,77%
2,63%
3,29%
7,0%
4,0%
1,0%
3,0%
3,0%
75%
25%
13,8
13,8
70%
1%

Het verwachte gemiddelde 1 t/m 10 jaar (uitkeerbare) direct
beleggersrendement bedraagt: 8,0% per jaar uitgekeerd per
kwartaal. Dit rendement is opgebouwd uit 7% vaste vergoeding
op de obligatielening. Daarnaast wordt er interim-dividend
uitgekeerd en aangezuiverd tot aan het uitkeerbare rendement.
Dit bedrag fluctueert per jaar en wordt definitief vastgesteld in
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).
Per kwartaal ontvangt de participant naast de uitkering
een kwartaalverslag. In dit verslag zijn de ontwikkelingen
weergegeven van het afgelopen kwartaal.
De slotuitkering bij verkoop bedraagt 22,44% op de inleg. Hierin
is uitgegaan van verkoop op basis van dezelfde uitgangspunten
als bij aankoop. Het verwachte gemiddelde totaalrendement na
verkoop is gesteld op 10,0%, uitgaande van verkoop einde jaar
10. Volgens de berekening van de Internal Rate of Return (IRR) is
het rendement 8,8%.

Vaste lasten
De vaste lasten bedragen de bekende zakelijke lasten, zoals de
onroerendzaakbelasting en waterschappen. De kosten hierover
zijn gebaseerd op voorgaande jaarcijfers, te verhogen met de
inflatie index. Daarnaast behoren de gebouwen- en
aansprakelijkheidsverzekering
tot
de
zakelijke
lasten.
Het vastgoed is verzekerd tegen de meest voorkomende risico’s
zoals gebruikelijk in de branche. De uitgebreide gebouwen –en
aansprakelijkheidsverzekering is inclusief dekking voor brand-,
storm- en waterschade; in geval van schade heeft het fonds een
eigen risico. De beheerder zal de polis en de premie die van
toepassing is in de huidige vennootschap vergelijken met de
polis die door de beheerder is gesloten voor de zes overige
fondsen die zij in beheer heeft en daar de juiste keuze in maken
na transportdatum. De verzekeringspolissen liggen ter inzage op
het kantoor van de fondsbeheerder en vastgoedbeheerder.
Voor de vaste lasten is uitgegaan van een jaarlijkse
kostenindicatie van 4% van de huursom. De reden voor dit hoge
percentage is dat een gedeelte van de onderhoudskosten
worden betaald middels de bijdrage aan de VVE.
Onderhoud
Door het, in de branche, bekende bureau Structure Group B.V. is
een prognose onderhoudskosten voor de komende 20 jaar
opgesteld. Deze kosten zijn voor de eerste 10 jaar integraal in
het cashflow overzicht meegenomen. Deze kosten fluctueren
jaarlijks. Het fonds reserveert jaarlijks tot een bedrag dat gelijk
is aan 7,0% van de jaarlijkse huursom. Dit is voldoende om
eventuele tegenvallers en niet aftrekbare omzetbelasting op te
kunnen vangen en de kosten betreffende het vernieuwen van
een dakbedekking in het 3de jaar (winkelcentrum Maastricht)
uit de cashflow en werkkapitaal te voldoen.
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Vastgoedbeheer
Het administratief, commercieel en technisch vastgoedbeheer
van de objecten wordt uitgevoerd door de vastgoedbeheerder. Ter
vergoeding van haar werkzaamheden brengt de vastgoedbeheerder
per maand 3% van de in die maand gefactureerde huursommen
in rekening (exclusief omzetbelasting). De werkzaamheden
waarvoor de vastgoed-beheerder voormelde beheersvergoeding
ontvangt, staan omschreven in de Overeenkomst administratie,
beheer en management (zie bijlagen).
Daarnaast verricht de vastgoedbeheerder extra werkzaamheden
die niet tot voormelde beheertaken van de vastgoedbeheerder
behoren. Hiervoor ontvangt de vastgoedbeheerder een vergoeding
conform de tarieven zoals vastgelegd in de tarievenkaart van de
Vastgoedbeheerder. De tarievenkaart is opgenomen in de bijlagen.
Fondsbeheer
Ter vergoeding van haar werkzaamheden zoals, administratie
van het fonds, periodieke rapportage, opstellen van begrotingen,
onderhandeling financiers, organiseren en begeleiden van AVAvergaderingen en contact met participanten, brengt de beheerder
het fonds per maand 3% van de in die maand gefactureerde
huursommen in rekening (exclusief omzetbelasting).
Jaarlijkse Fondskosten
Deze zijn meegenomen in de kostenopgave onder het percentage
van de vaste- en variabele lasten. Onvoorziene kosten zoals
kosten die gemaakt moeten worden in verband met gewijzigde
wetgeving of verscherpt financieel toezicht en voor additionele
werkzaamheden van de accountant of advocaatkosten zijn niet
inbegrepen in de rendementsprognose.

De verwachte netto-opbrengst na belasting is groot € 3.455.901
Hiervan wordt 75% uitgekeerd aan de participanten en geeft een
slotuitkering van 22,44%.
Performancevergoeding
Bij verkoop van het vastgoed ontvangt de beheerder een
performancevergoeding van 25% over de netto opbrengst /
winst van het fonds na belasting en verkoopkosten.
Aflossingen
Additionele aflossingen zijn niet in het rendementsmodel
opgenomen. ING stelt als uitgangspunt dat bij het sluiten van
de lening, de LTV niet hoger mag zijn dan 65%. Na 5 jaar mag
de LTV van de getaxeerde waarde maximaal 60% bedragen.
Bij aanvang van de lening is aan dit uitgangspunt voldaan.
De LTV bedraagt bij de start van het fonds 58,1% van de
getaxeerde waarde.
Emissiekosten
Bij deelname worden eenmalige emissiekosten in rekening
gebracht van maximaal 2% van het deelnamebedrag. Deze
vergoeding komt ten goede aan de partij die de betreffende
participaties plaatst (FTAC of Duprofa). De emissiekosten zijn
niet opgenomen in de rendementsprognose.
VERKOOPPROGNOSE
Huursom per
01-12-2030
Verkoopfactor

Onvoorzien en leegstand
In het rekenmodel zijn op verschillende manieren veiligheidsmarges
gehanteerd om onvoorziene kosten op te vangen. Ten eerste zijn
de aangezuiverde onderhoudskosten tot 7% berekend over de
huuropbrengst en niet over de gecorrigeerde huursom. Daarnaast
is structureel gerekend met 1,5% ten behoeve van leegstand.
Ten slotte is een post onvoorzien opgenomen van 1%. Met deze
veiligheidsmarges wordt jaarlijks circa € 50.000 gereserveerd.

€ 2.188.617
13,8

Verkoop-

€ 30.202.914

opbrengst
Aflossing Pro-resto lening

€ 12.780.500

Totale inleg participanten

€ 11.550.000

Verkoopkosten                                1%

€ 302.029
€ (24.632.529)

Toelichting verkoopprognose
Uitgangspunt bij verkoop is dat identieke factoren zijn
gehanteerd als bij aankoop. als bij de aankoop. Er wordt ook bij
de verkoop uitgegaan van de verkoop van de aandelen van de
vastgoedvennootschap. De huursom einde jaar 10 is
vermenigvuldigd met 1 indexatie, hierna is de huursom
vermenigvuldigd met de aankoopfactor van 13,8. Van de
verkoopopbrengst wordt het restant (pro-resto) lening van de
bank afgetrokken alsmede de totale inleg participanten en
verkoopkosten. De netto-opbrengst voor belasting blijft over ter
grootte van € 5.740.385.
Op basis van een verkoop tegen 70% latente belasting dient
de boekwinst bepaald te worden bij verkoop. Dit bedrag ter
grootte van € 15.773.380 is opgebouwd uit de (verkoopsom
minus de boekwaarde bij aankoop minus de aankoopkosten
plus de fiscale aftrek post in jaar 1). Als laatste is dit bedrag
vermenigvuldigd met 20,5% Vpb waardoor de te betalen latentie
van 70% uitkomt op een bedrag van € 2.263.480.

€ 5.570.385

Netto opbrengst voor belasting

Boekwinst bij verkoop

€ 15.773.380

Latente belasting                         20,5%

70%

€ (2.263.480)

Netto opbrengst ná belasting

€ 3.306.905

Werkkapitaal

€ 148.996

Totaal bedrag uitkeerbaar

€ 3.455.901

Uitkeerbaar aan participanten

75%

€ 2.591.926

Performancevergoeding Duprofa

25%

€ 863.975

Slotuitkering participanten

22,44%
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Belastinglatentie
Hieronder is een tabel weergegeven van verschillende
scenario’s indien het fonds wordt doorverkocht op basis van
een aandelentransactie. Op deze manier is het fonds ook
aangekocht.

Deelname initiatiefnemer
De directie van Duprofa zal voor minimaal 16 participaties
(€400.000) deelnemen in het fonds.

BELASTING LATENTIE BIJ VERKOOP
OP BASIS VAN 20,5%

50%
OPTIMISTISCH

60%
NEUTRAAL

70%
REALISTISCH

100%
PESSIMISTISCH

Netto-opbrengst na belasting

€ 4.102.609

€ 3.779.255

€ 3.455.901

€ 2.485.838

Vergoeding aan participanten

€ 3.076.957

€ 2.834.441

€ 2.591.926

€ 1.864.378

Slotuitkering

26,64%

24,54%

22,44%

16.14%

Gemiddeld totaalrendement na verkoop

10,4%

10,2%

10,0%

9,5%
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In dit hoofdstuk wordt de juridische structuur van het fonds
toegelicht.
De besloten vennootschap als rechtsvorm
Het fonds is een closed-end beleggingsmaatschappij met
verhandelbare participaties en wordt gevormd door de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Duprofa Investment Fund I B.V. Het Vastgoed zal ten tijde van
de uitreiking van de participaties aan de participanten worden
gehouden door de 100% dochtervennootschap van Duprofa
Investment Fund I B.V., genaamd Duprofa Retail Fund I B.V.
Gezamenlijk wordt deze samenstelling het fonds genoemd.
Laatstgenoemde vennootschap heeft als doelstelling het
beleggen van vermogen in registergoederen, direct dan wel
indirect, teneinde haar aandeelhouders te doen delen in de
inkomsten en de vermogenswinsten die voortvloeien uit die
beleggingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het
verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verhuren en huren van
de registergoederen (en de belangen daarin) zomede het
ter leen opnemen van gelden, verstrekken of overnemen van
geldleningsovereenkomsten alsmede het verstrekken van
garanties, het beleggen van gelden in vermogenswaarden,
een en ander al dan niet in samenwerking met derden
alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. Duprofa
Investment Fund I B.V. is een zuivere houdstermaatschappij met
overeenkomstige doelstelling.
Aandelenkapitaal
Alle geplaatste aandelen in het kapitaal van Duprofa Retail
Fund I B.V. zullen worden gehouden door Duprofa Investment
Fund I B.V. Het geplaatste aandelenkapitaal van laatstgenoemde
vennootschap is verdeeld in 100 aandelen A met een nominale
waarde van € 100 en 462 aandelen B met een nominale waarde
van € 100. Aandeel B geeft recht op het uitbrengen van één
stem in de algemene vergadering. De aandelen A worden
gehouden door de beheerder en hebben geen stemrecht.
De aandelen B worden gehouden door het Administratiekantoor.
Het Administratiekantoor reikt voor elk van de door haar
gehouden aandelen B één (niet-royeerbaar) certificaat uit aan
de betreffende participant. Een door het Administratiekantoor
uitgereikt certificaat vormt tezamen met een daaraan
gekoppelde obligatielening aan het fonds één participatie.
Alle aandelen in het kapitaal van het fonds zijn volgestort.
Het fonds houdt zelf geen aandelen in haar eigen kapitaal. Er zijn
geen aandelen aan toonder en er worden geen aandeelbewijzen
uitgegeven. Op de aandelen en de certificaten kan geen
pandrecht worden gevestigd.
Certificering
Voor certificering van aandelen is gekozen om de
overdraagbaarheid van rechten van deelneming in het fonds,
te weten de participaties, zo eenvoudig mogelijk te maken.
Voor de overdracht van participaties is, in tegenstelling
tot aandelen in een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, geen notariële akte vereist. Participanten zijn
naar derden toe niet aansprakelijk voor de verbintenissen van
het fonds.

Participanten dragen niet verder bij in het verlies dan tot het
bedrag van hun inleg (€ 25.000 per participatie). Certificaten
zijn niet royeerbaar door de participanten/certificaathouders,
wat wil zeggen dat zij niet door een individuele participant om
te zetten zijn in aandelen.
Administratiekantoor
Het Administratiekantoor is een stichting naar Nederlands recht.
Het bestuur van het Administratiekantoor bestaat uit maximaal
drie leden. Ten minste één bestuurslid dient participant te zijn
en mag niet direct of indirect lid zijn van het bestuur van de
beheerder. Deze bestuurder wordt rechtstreeks benoemd door de
vergadering van certificaathouders. De andere twee bestuurders
worden benoemd door het bestuur (coöptatiesysteem).
De heren Frank en Alexander Gevaerts zullen optreden als eerste
bestuursleden. Zo spoedig mogelijk nadat de participaties zijn
uitgereikt, zal het derde bestuurslid door de vergadering van
certificaathouders uit haar midden worden benoemd.
Bestuursbesluiten worden genomen met algemene stemmen
in een vergadering van het bestuur waarin alle bestuursleden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering niet
alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan
een tweede vergadering worden gehouden waarin bij gewone
meerderheid kan worden besloten over het voorstel zoals dit
in de eerste vergadering aan de orde was, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
Zeggenschap
Iedere participatie recht geeft op één stem in de vergadering
van certificaathouders/de vergadering van participanten
(twee verschillende benamingen voor hetzelfde orgaan).
Het Administratiekantoor vormt tezamen met de Beheerder
de algemene vergadering van aandeelhouders van Duprofa
Investment Fund I B.V. De certificaathouders/participanten
hebben geen (direct) stemrecht in de algemene vergadering van
deze vennootschap. Dit wordt uitgeoefend door het (bestuur
van het) Administratiekantoor als houder van aandelen B.
De Beheerder heeft als houder van (stemrechtloze) aandelen A
geen stemrecht in de algemene vergadering.
Het (bestuur van het) Administratiekantoor oefent alle aan de
aandelen B verbonden rechten uit, zoals (i) het uitoefenen van
stemrecht in de algemene vergadering van het Fonds en (ii)
het ontvangen van dividenden en alle andere uitkeringen op de
aandelen, onder de verplichting voor het Administratiekantoor
ontvangen uitkeringen op de aandelen onverwijld aan de
participanten te betalen.
Als meerderheidsaandeelhouder in het fonds, heeft het
Administratiekantoor een doorslaggevende stem in de algemene
vergadering van Duprofa Investment Fund I B.V. en daarmee ook
in Duprofa Retail Fund I B.V.
Zowel de statuten van Duprofa Investment Fund I B.V. als
de statuten van Duprofa Retail Fund I B.V. bevatten een
instructiebevoegdheid voor de algemene vergadering. Hierdoor
is het bestuur van het fonds verplicht aanwijzingen van de
algemene vergadering op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met
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het belang van de betreffende vennootschap of de met haar
verbonden onderneming. Eenzelfde instructiebevoegdheid is
opgenomen in de statuten van het Administratiekantoor voor
de vergadering van certificaathouders. Op deze wijze kunnen de
participanten invloed uitoefenen op het bestuur van het fonds.
Naast vorenbedoeld instructierecht hebben de participanten
ook bepaalde goedkeuringsrechten. Zo heeft het bestuur van
het Administratiekantoor de voorafgaande goedkeuring nodig
van de vergadering van certificaathouders voor besluiten
omtrent het uitoefenen van stemrecht op aandelen, omtrent
voorstellen tot:
• statutenwijziging;
• ontbinding;
• fusie of splitsing;
• verkrijging, vervreemding of bewaring van registergoederen;
• het sluiten of overdragen, overdracht en vestiging van beperkte
rechten daaronder begrepen, respectievelijk het verlenen van
beperkte rechten op de onderneming van het fonds.
Besluiten van de vergadering van certificaathouders worden
genomen met een gewone meerderheid van het aantal stemmen
dat door alle certificaathouders van het fonds kan worden
uitgebracht (zoveel stemmen als er in totaal aan participaties
uitgegeven zijn). Een aantal belangrijke besluiten vereist een
twee/derde meerderheid van het aantal stemmen dat door
alle certificaathouders van het fonds kan worden uitgebracht
(zoveel stemmen als er in totaal aan participaties uitgegeven
zijn). Belangrijke besluiten zijn het geven van instructie aan het
bestuur van het Administratiekantoor, het geven van goedkeuring
aan het bestuur om te besluiten tot statutenwijziging, juridische
fusie of splitsing van het fonds en (indirect) het vervreemden of
bezwaren van het vastgoed.
Overdraagbaarheid van aandelen en participaties
Zowel de statuten van Duprofa Investment Fund I B.V. als van
Duprofa Retail Fund I B.V. bevatten een aanbiedingsregeling
op grond waarvan een aandeelhouder bij een voorgenomen
verkoop zijn aandelen eerst dient aan te bieden aan de andere
aandeelhouders.
De statutaire blokkeringsregeling (aanbiedingsregeling) van
Duprofa Investment Fund I B.V. is van overeenkomstige
toepassing op de overdracht van certificaten (participaties). Dit
betekent dat een participant bij een voorgenomen verkoop van
één of meer participaties deze eerst dient aan te bieden aan
de overige participanten. Voorts is overdracht van participaties
slechts mogelijk nadat goedkeuring is verkregen van het
bestuur van het Administratiekantoor. Het bestuur van het
Administratiekantoor fungeert als eerste aanspreekpunt voor
participanten die hun participatie(s) wensen over te dragen. Bij
gehele of gedeeltelijk verkoop van certificaten (participaties)
dient verkoper en koper ten alle tijden minimaal 4 certificaten
(participaties) in eigendom te hebben.

Op participaties kan geen recht van pand of vruchtgebruik
worden gevestigd. Het Administratiekantoor is niet bevoegd
tot vervreemding of bezwaring van aandelen, met uitzondering
van levering ten titel van royering van certificaten. Voor
royering van certificaten is de goedkeuring van de vergadering
van certificaathouders vereist, welke goedkeuring slechts
kan worden gegeven met twee/derde meerderheid van het
aantal stemmen dat door alle certificaathouders kan worden
uitgebracht, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde certificaathouders.
Vergaderingen
Elk jaar wordt een participantenvergadering gehouden. De
participantenvergadering vindt plaats binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar. Alle aandeelhouders worden per brief,
uiterlijk vijftien dagen voor de dag van de participantenvergadering,
opgeroepen voor de participantenvergadering. In deze brief
wordt de agenda van de participantenvergadering vermeld.
Wijzigingen en besluiten
Indien in de vergadering van participanten, voorwaarden van
het fonds wijzigingen, dan geldt er een termijn van 1 maand,
nadat deze wijzingen worden ingevoerd. Indien zich wijzigingen
voordoen waardoor de zekerheden van de participanten worden
verminderd of lasten aan de deelnemers worden opgelegd, kan
de participant uittreden onder gebruikelijke voorwaarden van
het fonds.
Verslaglegging
Het boekjaar van het fonds loopt van 1 januari tot en met
31 december. De jaarrekening zal worden opgemaakt binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar. De participantenvergadering
kan hiervoor een uitstel verlenen van zes maanden. De jaarcijfers
zijn beschikbaar via de beheerder en op verzoek worden deze
door de beheerder kosteloos aan de participanten toegezonden.
De beheerder verstrekt aan de participanten per kwartaal
een verslag met daarin opgenomen 1x per jaar een cashflow
overzicht. Deze verslagen worden binnen één maand na afloop
van het kwartaal aan de participanten toegezonden.
Mocht in de verslaglegging een incorrecte berekening
gecommuniceerd zijn. Dan heeft de beheerder één maand de tijd
om de incorrecte verslaglegging te herstellen. Een participant
wordt niet vergoed voor een eventuele foutieve berekening van
de intrinsieke waarde.
Een afschrift van het fondsreglement en/of de statuten zijn verkrijgbaar bij de
beheerder en worden op verzoek door de beheerder kosteloos verstrekt.
De gegevens omtrent het fonds, de beheerder, welke ingevolge enig wettelijk
voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen, worden op
verzoek door de beheerder verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
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Organogram
Hieronder is het organogram weergegeven. Hierin is schematisch
de situatie weergegeven. Het fonds wordt opgericht voor
onbepaalde tijd en zal plaatsvinden in het eerste kwartaal 2019.
De definitieve oprichting vindt plaats nadat initiatiefnemer 100%
van de financiering rond heeft.

De notariële aktes worden in concept vorm ter beschikking gesteld. Er kunnen
nog wijzigingen in de stukken worden doorgevoerd, van welke wijzigingen we u
op de hoogte zullen houden. Het is niet de bedoeling om materiële wijzigingen
door te voeren, althans niet zonder uw uitdrukkelijk akkoord. Wijzigingen
die in de geest van de regelingen en het investeringsmemorandum worden
doorgevoerd, worden geacht niet materieel te zijn.
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Dividendbelasting (fonds)
Bij uitkering van (interim) dividend door het fonds aan haar
participanten dient het fonds 15% dividendbelasting in te
houden (tarief: 2018). Dividendbelasting mag door particulieren
in de aangifte inkomstenbelasting worden verrekend.
Inhouding van dividendbelasting mag achterwege blijven als
op de ontvanger van het dividend de deelnemingsvrijstelling
ex artikel 13 Wet VPB 1969 van toepassing is. Voor overige
participanten/rechtspersonen geldt dat de dividendbelasting
verrekend mag worden in de aangifte vennootschapsbelasting.
In principe zal het fonds altijd 15% dividendbelasting inhouden.
Fiscale positie van het fonds
De besloten vennootschappen Duprofa Retail Fund I B.V. en
Duprofa Investment Fund I B.V., (oftewel het fonds) zijn gevoegd
in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Duprofa
Investment Fund I B.V. bezit 100% van de aandelen van Duprofa
Retail Fund I B.V.
Overdrachtsbelasting
In beginsel is bij een overdracht van onroerende zaken
overdrachtsbelasting verschuldigd over de aanschafwaarde.
In het geval van het fonds is bij de verkrijging van de aandelen
Duprofa Retail Fund I B.V. door Duprofa Investment fund I B.V.
6% verschuldigd over de waarde in het economisch verkeer
van de onroerende zaken. Over een bedrag van € 25.227.596 is
€ 1.513.700 overdrachtsbelasting verschuldigd.
Vennootschapsbelasting
Het fonds is vennootschapsbelasting verschuldigd conform
Nederlandse wetgeving.

Fiscale aftrekposten start fonds
De financieringskosten bij de start van het fonds zijn aftrekbaar,
zoals de provisie van de bank, plaatsingskosten en notariskosten
t.b.v. de hypotheek. De kosten voor het verkrijgen van de
deelneming zijn niet aftrekbaar; dit betreft o.a. overdrachtsbelasting, fiscale en juridische kosten en structureringskosten.
Deze kosten worden opgeteld bij de verkrijgingskosten van de
deelneming.
Natuurlijke personen1
Een natuurlijk persoon woonachtig in Nederland dient belasting
te betalen. De heffingen vinden plaats door middel van het
boxenstelsel. In box 1 wordt belasting geheven over inkomsten
uit werk en woning. In box 2 wordt het aanmerkelijk belang
belast en in box 3 de inkomsten uit sparen en beleggen.
Box 1
Voor een particuliere participant in Nederland, die de certificaten
(aandelen) tot het ondernemingsvermogen dient te rekenen,
waardoor de opbrengst tot het resultaat uit overige
werkzaamheden wordt gerekend, geldt dat het resultaat belast
kan worden in box 1. Het progressieve tarief kan oplopen tot
52% (tarief 2018).
Box 2
Indien een participant, al dan niet tezamen met zijn of haar
partner, een belang heeft van meer dan 5% in het eigen
vermogen, dan wordt dit aanmerkelijk belang genoemd. Hierdoor
wordt de belasting geheven over inkomsten (dividend) belast in
box 2 tegen een tarief van 25% (tarief 2018).
Box 3
Certificaathouders en obligatiehouders waarvan de inkomsten
niet in box 1 of 2 belastbaar zijn, worden belast in box 3. In deze
box wordt inkomen uit sparen en beleggen belast. In box 3
wordt een forfaitaire rendementsheffing geheven naar een
progressief tarief over de rendementsgrondslag (bezittingen –
schulden). Let op! Er is een heffingsvrij vermogen van € 30.000
zonder fiscale partner en van € 60.000 met fiscale partner
(cijfers 2018). 2
In de structuur is aangegeven dat elke participatie wordt verdeeld
in 20% aandelenkapitaal/certificaten en 80% obligatielening.
Een participant, die in box 3 wil beleggen, mag niet meer dan
4,99% van het eigen vermogen (aandelenkapitaal) bezitten.
Dit percentage staat gelijk aan € 115.000 (aandelen) + € 460.000
(obligatie) = € 575.000. Zie hier de verhouding van 20% en 80%,
die onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld is.

2 ttps://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/belasting_betalen_over_uw_vermogen/heffingsvrij_vermogen/heffingsvrij_vermogen

Aandelen / obligaties
Elk participatie van € 25.000 betreft € 5.000 aandelenkapitaal
en € 20.000 obligatielening. Deze verhouding is door onze
fiscale adviseur aangegeven en geeft, rekening houdend
met toekomstige Vennootschapsbelasting en de jaarlijkse
rentevrijstelling tot € 1 miljoen, het beste rendement en
flexibiliteit voor de participant. Op de algemene vergadering
van aandeelhouders (AVA) zal het definitieve dividend worden
vastgesteld.

Omzetbelasting
De verhuur van de winkels door het fonds is voor 98% belast
met btw (de 2% onbelaste huur komt door de huurders
Volksbank en Rabobank). Hierdoor kunnen prestaties die met
btw belast zijn voor dit evenredig deel in aftrek worden gebracht.
Dit geldt ook voor de btw op de kosten van oprichting zoals de
adviseurskosten (het oogmerk is het actieve management te
gaan voeren over het fonds). Dit geldt ook voor overige diensten
die geleverd worden aan het fonds gedurende de looptijd.
Het tarief bedraagt 21%.

1 https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/

In dit hoofdstuk wordt de fiscale positie en structuur van het
investeringsfonds toegelicht. De fiscale aspecten gelden voor
natuurlijke personen die woonachtig zijn in Nederland en
rechtspersonen die gevestigd zijn in Nederland. Onderhavig
schrijven is gebaseerd op fiscale wetgeving, jurisprudentie en
beleidsregels die van kracht zijn gedurende het schrijven van het
investeringsmemorandum. Beleid en regelgeving zijn onderhavig
aan veranderingen. Hierdoor is het mogelijk dat regelgeving
en wetgeving met terugwerkende kracht wordt ingevoerd en
kunnen veranderingen optreden die van invloed zijn op de
belegging en dus op de participatie. Aangezien de informatie
algemeen van aard is en er inhoudelijk op fiscaal gebied geen
advies wordt gegeven, worden beleggers geadviseerd contact
op te nemen met een fiscaal adviseur.
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Indien een belegger boven de 4,99% wenst te beleggen dan valt
de deelname van een natuurlijk persoon in box 2 (aanmerkelijk
belang).
Erf en schenkbelasting
Indien er een nalatenschap is waarvan een participatie deel
uit maakt dan wel een schenking van een participatie, dan is
de waarde onderhevig aan belasting. De tarieven hiervoor zijn
afhankelijk van de (erfrechtelijke) positie van de ontvanger.
De tarieven kunnen bij de Belastingdienst worden opgevraagd.
Rechtspersonen
Een rechtspersoon (N.V. of B.V.), gevestigd in Nederland, is
onderhevig aan vennootschapsbelasting. Het huidige stelsel
kent twee tarieven. Ten eerste over de winst welke niet hoger
is dan € 200.000. Hierover wordt 20% vennootschapsbelasting
(Vpb) geheven. In het regeerakkoord is voorgesteld om dit tarief
stapsgewijs te verlagen naar 15% in 2021. Behaalde winst boven
de € 200.000 wordt belast met 25% vennootschapsbelasting.
Ook hiervoor is voorgesteld om het tarief stapsgewijs te verlagen
naar 20,5% in 2021.
Indien een rechtspersoon deelneemt in het fonds dan kan dat
op twee manieren:
1) Deelname is < 5% van het aandelen vermogen. Over het
rendement is vennootschapsbelasting verschuldigd.
2) Deelname is > 5% van het aandelen vermogen. Hierbij geldt
de deelnemingsvrijstelling, over de dividendinkomsten is
geen vennootschapsbelasting verschuldigd.
Overdrachtsbelasting
Indien een participant, al dan niet tezamen met verbonden
natuurlijke personen en/of verbonden lichamen, een derde of
meer van de certificaten in het fonds verwerft, zal deze ter
zake van deze verkrijging in beginsel overdrachtsbelasting over
de waarde van de verkregen in Nederland gelegen onroerende
zaken verschuldigd zijn.
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11. Deelname
Belangstellenden
kunnen
zich
inschrijven
door
het
inschrijfformulier in te vullen en op te sturen. Als separate
bijlage is het inschrijfformulier opgenomen. Het vermogen in te
brengen door participanten in Duprofa Investment Fund I B.V. is
groot € 11.550.000, wat neerkomt op 462 participaties van
elk € 25.000.
Om deel te kunnen nemen dient een investeerder een minimum
van 4 stuks van elk € 25.000, totaal € 100.000, af te nemen.
Minder is niet mogelijk echter méér is mogelijk. Het maximale
aantal participaties voor een natuurlijk persoon om in het
gunstigste belastingtarief te worden belast (box 3) is groot:
€ 575.000, wat gelijk staat aan 23 participaties. Let op! Dit geldt
voor natuurlijke personen.
Het is ook mogelijk om deel te nemen middels een rechtspersoon.
Let op! Vraag uw adviseurs op zowel fiscaal en juridisch gebied
welke keuze (via natuurlijk dan wel rechtspersoon) de meest
optimale keuze is binnen uw beleggingsbeleid.
11.1 Inschrijving
In vervolg op de invulling van het inschrijfformulier dient er een
kopie van een geldig legitimatiebewijs (met een afgeplakt BSNnummer) bij de inschrijving te worden gevoegd. Let op! Indien
van toepassing dient u ook een geldig legitimatiebewijs (met
een afgeplakt BSN-nummer) van uw partner bij te voegen.
Voor rechtspersonen dient u naast een geldig legitimatiebewijs
van de vertegenwoordigingsbevoegde personen een recent
uittreksel van de kamer van koophandel bij te voegen (maximaal
6 maanden oud).
In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren
van
terrorisme
(Wwft)
worden
in
het
inschrijvingsformulier aanvullende vragen gesteld m.b.t. de
persoon en het vermogen van de inschrijver. Deze informatie zal
door de fondsbeheerder strikt vertrouwelijk worden behandeld.
Na de volledige invulling en ondertekening van het
inschrijfformulier kunt u deze inclusief bijlage(n) versturen per
post naar de fondsbeheerder:
Duprofa Property Management B.V.
t.a.v. de directie
Lichtenauerlaan 80
3062 ME Rotterdam
Nadat het volledig ingevulde inschrijfformulier met bijlagen is
ontvangen, vindt de eerste screening plaats door de
fondsbeheerder. De fondsbeheerder behoudt zich het recht
voor om zonder opgaaf van reden een deelnemer te weigeren of
de beslissing hieromtrent uit te stellen. Mocht zich deze situatie
voordoen, dan kan de fondsbeheerder of aan het fonds gelieerde
partijen, hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Na goedkeuring van de inschrijving dient een nieuwe belegger
zich te legaliseren bij de notaris. U kunt zich melden bij de
notaris van het fonds, namelijk:
Van der Stap Notarissen te Rotterdam,
Millenniumtoren 14de verdieping, Weena 690,
3012 CN te Rotterdam.
Het is ook mogelijk om via uw eigen notaris de legalisatie uit
te voeren. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met uw
notaris, waarna deze contact op zal nemen met Van der Stap
Notarissen ter voltooiing van de legalisatie.
De inschrijvingen worden behandeld op basis van datum
binnenkomst bij de fondsbeheerder. Na goedkeuring ontvangt
u een bevestiging met daarbij aangegeven met hoeveel
participaties u deelneemt in het fonds. Vervolgens ontvangt
u een betalingsverzoek teneinde de totale deelnamesom te
storten op de Stichting Derdengeldenrekening van de notaris.
Indien de volledige deelnamesom niet op stortingsdatum op
de derdenrekening van de notaris staat, is de deelnemer een
boete verschuldigd aan de fondsbeheerder van 10% op jaarbasis
over de totale deelnamesom (berekend over de periode tot aan
volledige betaling).
De fondsbeheerder behoudt zich het recht voor om het fonds
niet tot stand te laten komen, indien het volledige kapitaal,
zowel het eigen vermogen als het vreemd vermogen van de
vennootschap niet kan worden verkregen. Eventuele ontvangen
bedragen op de derdenrekening van de notaris worden alsdan
retour gestort. Over deze bedragen wordt geen rente vergoed.
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12. Mededelingen initiatiefnemer
Duprofa Property Management B.V. is de initiatiefnemer
van Duprofa Investment Fund I B.V. en Duprofa Retail
Fund I B.V. en is verantwoordelijk voor de inhoud van dit
investeringsmemorandum. Duprofa Property Management
B.V. heeft alle redelijke maatregelen genomen om ervoor zorg
te dragen dat de informatie in dit investeringsmemorandum,
voor zover haar bekend, juist is en dat geen relevante
informatie is weggelaten, waarvan opname de strekking van dit
investeringsmemorandum zou veranderen.
Duprofa Property Management B.V. heeft bij het samenstellen
van
dit
investeringsmorandum
bronnen
geraadpleegd,
waarnaar in dit investeringsmemorandum is verwezen. Hoewel
Duprofa Property Management B.V. de bronnen zorgvuldig
heeft geselecteerd, kan zij niet instaan voor de juistheid van
de informatie die van deze bronnen afkomstig is en in dit
investeringsmemorandum is verwerkt.
Op dit investeringsmemorandum is Nederlands recht van
toepassing. Dit investeringsmemorandum verschijnt uitsluitend
in het Nederlands.
Via de beheerder zijn de volgende gegevens beschikbaar:
a. de totale waarde van de beleggingen;
b. een overzicht van de samenstelling van de beleggingen;
c. het aantal uitstaande rechten van deelneming;
d. de meest recente bepaalde intrinsieke waarde van de rechten
van deelneming, onder vermelding van het moment waarop
de bepaling van de intrinsieke waarde plaatsvond.
De beheerder verstrekt deze opgave desgevraagd tegen ten
hoogste de kostprijs aan de participanten.
12.1 Klachtenprocedure
Op grond van de Wft dient elke financiële dienstverlener te
beschikken over een klachtenprocedure.
De beheerder beschikt over een klachtenprocedure. Klachten
kunnen door participanten schriftelijk worden gericht
aan de beheerder, Duprofa Property Management B.V., per
post: Lichtenauerlaan 80, 3062 ME Rotterdam of per mail:
info@duprofa.nl. De beheerder stuurt binnen twee weken een
ontvangstbevestiging en zal daarbij aangeven hoe de klacht in
behandeling wordt genomen en opgelost, indien en voor zover
de aard van de klacht dat toelaat.
12.2 Bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering
Het bestuur van de beheerder is gangbaar verzekerd voor claims
tot een maximum van €1.000.000 per jaar.

12.3 Bescherming persoonsgegevens
Bij de inschrijving in het fonds worden uw persoonsgegevens
geadministreerd. De beheerder zal deze persoonsgegevens
uitsluitend aanwenden voor uw deelname in het fonds en om
u te informeren over nieuwe belegginsinitiatieven en diensten.
Door het verstrekken van informatie aan de beheerder stemt u er
mee in, dat deze uw gegevens gebruikt zoals hier verwoord. De
beheerder stelt alles in het werk om de verzamelde gegevens te
beschermen en heeft daarvoor een Privacy Protocol opgesteld
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien u geen interesse meer heeft om door de beheerder
geïnformeerd te worden, dan kunt u dat doorgeven per post
of per mail. Na ontvangst van uw verzoek, ontvangt u van de
beheerder bevestiging dat uw gegevens uit de database zijn
verwijderd.
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Initiatiefnemer
Duprofa Property Management BV
Lichtenauerlaan 80, 3062 ME
Rotterdam
T: 010 43 66 010
E: info@duprofa.nl
W: www.duprofa.nl
Jhr. Ing. Frank Gevaerts van Geervliet
T: 06 51 31 23 99
E: frank@duprofa.nl
Jhr. Alexander Gevaerts MSc
T: 06 20 86 64 11
E: alexander@duprofa.nl
Plaatsingskantoor
FTAC BV
Tielweg 16, 2803 PK Gouda
www.ftac.nl
Financier
ING Real Estate Finance
Weena 505, 3001 AJ Rotterdam
www.ingref.com
Fondsbeheerder
Duprofa Property Management B.V.
Contactgegevens zijn gelijk aan die
van de initiatiefnemer

Vastgoedbeheerder
Duprofa Property Management B.V.
Contactgegevens zijn gelijk aan die
van de initiatiefnemer
Notaris
Van der Stap Notarissen
Milleniumtoren 14de verdieping
Weena 690, 3012 CN Rotterdam
www.vdstap.nl
Accountant
Vercauteren Administraties
Van Ruysdaellaan 69, 2264 TK
Leidschendam
www.vercauterenadministraties.nl
BDO Audit & Assurance B.V.
Krijgsman 9, 1186 DM Amstelveen
www.bdo.nl
Fiscaal en Juridisch adviseur
Ruitenburg Adviseurs & Accountants
Oude Middenweg 75, 2491 AC Den
Haag
www.ruitenburg.nu

Taxateur
Cushman & Wakefield Vof
Gustav Mahlerlaan 362-364, 1082 ME
Amsterdam
www.cushmanwakefield.nl
Technisch en bouwkundig adviseur
Structure Group BV (K3H
Projectmanagement)
Rollecate 67, 7711 GG Nieuwleusen
www.structuregroup.nl
Vestigingsplaatsonderzoek
Knowledge in Store
M. Zeldenrust Noordstraat 22, 1827 MJ
Alkmaar
www.knowledgeinstore.nl
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In onderstaande lijst staan op alfabetische volgorde definities vermeld van begrippen die in het
memorandum worden gebruikt.

Aankoopvergoeding
Een vergoeding aan de initiatiefnemer voor de begeleiding van
de acquisitie van het vastgoed.
Adviseurskosten
Kosten die verband houden met het samenstellen van het
Investeringsmemorandum,
accountantskosten,
juridisch
en fiscaal advies, notariskosten en kosten voor taxatie en
vestigingsplaatsonderzoek.

Compensatie niet-aftrekbare BTW
Wanneer vergoedingen die door dienstverleners in rekening
worden gebracht aan het fonds niet belast zijn met BTW,
leiden de dienstverleners BTW schade. Dit omdat zij alsdan
de aan haar in rekening gebrachte BTW niet of slechts
gedeeltelijk in vooraftrek kunnen brengen. Deze BTW schade
wordt gecompenseerd voor zover die direct dan wel indirect
toerekenbaar is aan de niet belaste BTW vergoeding die in
rekening is gebracht door een dienstverlener.

Aflossingen
De jaarlijkse aflossingen op de hypothecaire lening van het
fonds.

Eigen vermogen
Het totaal van het door de participanten bijeengebrachte
vermogen (exclusief emissiekosten).

AFM
De Stichting Autoriteit Financiële Markten.

Effecten
Verhandelbare
rechten
die
een
financiële
vertegenwoordigen, zoals aandelen en obligaties.

AIFM Richtlijn
De richtlijn 2011/61/EU van het Europese Parlement en de
Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve
beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen
2003/41/EG en 2009/65/EG nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010
(Alternative Investment Fund Managers Directive).

waarde

Emissie
De plaatsing van 462 nieuwe participaties door het fonds.
Emissiedatum
De datum waarop de participaties worden toegekend aan de
participanten.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)
De aandeelhouders van de B.V. zijn verenigd in de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Deze AVA heeft alle
bevoegdheid voor zover deze niet volgens de statuten aan het
bestuur of anderen is opgedragen.

Emissieprijs
Het bedrag (exclusief emissievergoeding) dat door een participant
dient te worden voldaan bij toekenning van participaties, zijnde
€ 25.000 per participatie.

Beheerder
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Duprofa Property Management B.V., gevestigd aan de
Lichtenauerlaan 80, 3062 ME Rotterdam.

Emissiekosten
De vergoeding die de participant over het ingelegde kapitaal
betaalt. De emissiekosten bedragen maximaal 2% van de
emissieprijs.

Bijeengebracht kapitaal
Het door de participanten bijeengebracht kapitaal.

Euribor (Euro Interbank Offered Rate)
Het benchmarktarief op de geldmarkt waartegen interbancaire
termijndeposito’s met een vaste looptijd tot en met één jaar in
eurobedragen binnen de Europese Economische en Monetaire
Unie aangeboden worden door de ene primaire bank aan de
andere primaire bank.

Branchering
de mix van het totale aanbod van winkels en bedrijven in een
winkelgebied.
Bruto huuropbrengsten
Alle gefactureerde opbrengsten voor het gebruik van de
objecten, exclusief BTW en exclusief servicekosten.
Cashflow
De kasstroom die de beweging in de liquiditeit van het fonds
weergeeft.
Certificaat
Een certificaat van een aandeel B in het kapitaal van het
fonds, zoals uit te geven door het Administratiekantoor aan de
participanten onder de toepasselijke administratievoorwaarden.

Europese Centrale Bank (ECB)
De Europese Centrale Bank is de centrale bank van de
Economische en Monetaire Unie. Het is tevens een van de zeven
instellingen van de Europese Unie. De voornaamste taak van de
ECB is het behouden van de prijsstabiliteit in de eurozone
Exploitatiekosten
De kosten die direct zijn verbonden met en toe te rekenen zijn
aan de verkrijging van de bruto huuropbrengsten uit het vastgoed.
Hieronder vallen onder andere onderhoud, eigenaarslasten
(verzekeringen, lokale belastingen), revitaliseringskosten,
adviseurskosten, beheerkosten en fondskosten.
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14. Definities
Exploitatieresultaat
Het resultaat dat wordt behaald met de exploitatie van de
objecten.
Dit wordt bepaald door de totale opbrengsten (waaronder
huuropbrengsten, rentebaten en reservering leegstand of
huurfrictie) te verminderen met de exploitatiekosten.
Financier
De bank waarvan vreemd vermogen ten behoeve van het fonds
wordt aangetrokken, zijnde een grote Europese bank.
Financiering(en) / vreemd vermogen
De door de financier aan het fonds verstrekte hypothecaire
lening(en) ter (mede) financiering van de objecten.
Financieringskosten
De kosten die bij het aangaan of herfinanciering van de
hypothecaire financiering door de bank in rekening worden
gebracht, zoals afsluitprovisie, bereidstellingsprovisie, kosten
voor het fixeren van de hypotheekrente en kosten van een
interne banktaxatie.
Fonds
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Duprofa Investment Fund I B.V. en de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Duprofa Retail Fund I B.V.,
waarin ter collectieve belegging gevraagde of verkregen gelden
of andere goederen zijn of worden opgenomen en ten laste
waarvan overeenkomsten en verplichtingen zijn of worden
aangegaan teneinde de participanten in de opbrengst daarvan
te doen delen.
Fondsinvestering
Het totale bedrag van de investeringen door het fonds bestaande
uit de verkrijgingsprijs en alle bijkomende kosten.
Fondskosten
Uitgaven die worden gedaan om het fonds te exploiteren en
die niet rechtstreeks aan de exploitatie van het vastgoed zijn
toe te rekenen, waaronder kosten met betrekking tot fiscaal
en juridisch adies, taxaties, marketing en communicatie,
accountantskosten, die gedurende de looptijd worden gemaakt.
Garantiekapitaal participatie
Is gelijk aan een normale participatie. Echter met doelmerk tot
herplaatsing naar definitief. Hiermee is het karakter van tijdelijke
aard.
Hefboomeffect
Versterking van zowel positieve als negatieve resultaten door
het gebruik van vreemd vermogen.
Inschrijfformulier
Het formulier in de vorm zoals bepaald door de beheerder, te
gebruiken voor de toetreding als vennoot en inschrijving op
participaties en waarin de voorwaarden voor toetreding en de
wijze van toekenning van participaties wordt overeengekomen
en bevestigd.

Intrinsieke waarde
Het verschil tussen de activa en de schulden van het fonds. Bij
aanvang van het fonds bedraagt deze € 25.000 per participatie.
Jaarlijks wordt de intrinsieke waarde opnieuw berekend en in
de jaarrekening opgenomen.
Investeringsmemorandum
Het onderhavige document dat beschikbaar is gesteld voor
potentiële beleggers in het fonds en de daarvan integraal en
onlosmakelijk deel uitmakende bijlagen.
Dit document heeft onder meer ten doel het verstrekken van
de op grond van de AIFM Richtlijn openbaar te maken en te
verstrekken informatie. Dit is geen prospectus als bedoeld in
artikel 5:2 Wft en is derhalve niet goedgekeurd door de AFM.
Jaarrekening
De jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW.
Loan-to-value (LTV)
De verhouding tussen de omvang van de financiering(en) en de
getaxeerde waarde van het vastgoed.
Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)
De Meerjarenonderhoudsplanning is een rapport waarin staat
wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten
hiervan zullen zijn. Het MJOP geeft aan over welk bouwdeel het
gaat, wanneer deze aan vervanging of herstel toe is en wat de
kosten hiervan zijn.
Netto-verkoopresultaat
Het resultaat dat wordt gerealiseerd bij de verkoop van het
vastgoed. De verkoopprijs van het vastgoed verminderd
met de fondsinvestering en de verkoopkosten, exclusief
eventuele investeringen die gedurende de looptijd van het
fonds zijn geactiveerd en exclusief eventuele afschrijvingen
en herwaarderingen, die gedurende de looptijd van het fonds
hebben plaatsgevonden.
Ontwikkelingskosten
De kosten die reeds zijn of nog worden gemaakt ten behoeve
van de herontwikkeling van het vastgoed, teneinde hogere bruto
huuropbrengsten te doen realiseren.
Overeenkomst administratie, beheer en management
De te sluiten overeenkomst, waarin zowel de onderlinge
rechtsverhoudingen als de taken en bevoegdheden van de
beheerder worden vastgelegd.
Participant
Een (natuurlijk of rechts)persoon die deelneemt in het fonds
met vier of meer participaties.
Participatie
De eenheid waarin de economische gerechtigheid tot het
vermogen van het fonds wordt uitgedrukt, met een bedrag per
participatie van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000).
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14. Definities
Performance fee
De door het fonds aan de beheerder te betalen vergoeding bij
verkoop van een of meerdere objecten, gelijk aan vijfentwintig
procent (25%) van het netto verkoopresultaat van de betreffende
objecten, mits het netto-verkoopresultaat positief is.
Rendement
Direct rendement
Het begrote exploitatieresultaat van de objecten gedeeld door
de emissieprijs, uitgedrukt in een percentage. Deze maatstaf
houdt geen rekening met de tijdswaarde van geld. Het gemiddeld
direct rendement wordt berekend over een periode van tien jaar.
Indirect rendement
De begrote ongerealiseerde waardeverandering van de objecten,
rekening houdend met de verkoopkosten en de performance
fee, gedeeld door de emissieprijs, uitgedrukt in een percentage.
Deze maatstaf houdt geen rekening met de tijdswaarde van
geld. Het gemiddeld indirect rendement wordt berekend over
een periode van tien jaar.
Totaalrendement
Het totaalrendement is de som van het direct rendement en het
indirect rendement.
Internal Rate of Return (IRR)
Het jaarlijks rendementspercentage dat een maatstaf is voor
het effectieve rendement, waarbij rekening wordt gehouden
met de hoogte en het tijdstip van toekenning van participaties
en de betaling van rente en aflossingen van de financiering(en).
STAK (Stichting Administratiekantoor)
Een stichting die wordt opgericht om de juridische en
economische rechten van aandelen los te koppelen van elkaar
(het stemrecht in de AvA en het recht op dividenduitkering).
Structureringskosten
De kosten gemaakt door het fonds, zijnde advieskosten,
taxatiekosten, kosten voor het opstellen van het memorandum,
niet verrekenbare BTW, marketing- en financieringskosten.
Deze kosten houden verband met (i) de toekenning van de
participaties en (ii) de juridische- en advieskosten.
Theoretische bruto huuropbrengsten
De huuropbrengsten indien het vastgoed volledig is verhuurd.
Vastgoed
De onroerende zaken waarin het fonds belegt, zijnde
Winkelcentrum “De Leim” te Maastricht en het winkelcentrum
aan Colijnlaan/Huis te Landelaan te Rijswijk.
Vastgoedbeheer
Het administratief, commercieel en technisch beheer van het
vastgoed.
Vestigingsplaatsonderzoek
Onderzoek naar de haalbaarheid van een winkelexploitatie op
een bepaalde locatie.

Verkoopkosten
Kosten direct verbonden aan de verkoop van het vastgoed
zoals (niet limitatief) de kosten voor het ontslaan van het
vastgoed uit de hypothecaire verplichting en eventuele op de
verkoop betrekking hebben transactiekosten (waaronder de
verkoopvergoeding en de performancevergoeding).
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