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Beleggen in Veststede Vastgoedfonds brengt risico’s met zich mee.  

De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen en beleggers 

dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan 

zij hebben ingelegd en zelfs hun gehele inleg kunnen verliezen. Het 

Prospectus bevat de gegevens die voor beleggers noodzakelijk zijn 

om zich een oordeel te vormen over Veststede Vastgoedfonds en de 

daaraan verbonden kosten en risico’s. (Sectie 2 – Risicofactoren)

Waarschuwing: U staat op het punt een product te kopen dat niet 

eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Op deze beleggingsbrochure is het Nederlandse recht van 

toepassing. Potentiële beleggers kunnen generlei recht aan deze 

beleggingsbrochure ontlenen. Slechts de inhoud van het Prospectus 

is bindend. Niemand is gemachtigd in verband met de deelname 

aan het Fonds of de Participaties informatie te verschaffen of 

verklaringen af te leggen die niet in het Prospectus zijn opgenomen. 

Deze beleggingsbrochure houdt 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.

Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de in deze beleggings-

brochure gebruikte woorden en uitdrukkingen die met een hoofdletter 

zijn geschreven, de betekenis die daaraan in sectie 11 van het 

Prospectus is toegekend.

Bussum, 9 maart 2022

Sectie5 Investments N.V.

B E L A N G R I J K E  I N F O R M AT I E

Geïnteresseerde beleggers worden er uitdrukkelijk op gewezen dat 

deze beleggingsbrochure een uiting van reclame is, niet volledig is en 

niet alle informatie bevat die van belang is om een afgewogen oordeel 

te vormen over het aanbod tot deelname aan Veststede Vastgoedfonds 

(het Fonds).

Hen wordt nadrukkelijk geadviseerd het Prospectus en het essentiële 

informatiedocument zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van 

de volledige inhoud van het Prospectus. Het Prospectus (https://

sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/17211/Prospectus_Veststede.pdf) 

en het essentiële informatiedocument (https://sectie5.nl/fondsen/

fondsenfile/17213/EID_Veststede.pdf) worden gepubliceerd op de 

website van Sectie5 Beheer B.V. (https://www.sectie5.nl/fondsen/

veststede-vastgoedfonds?fond=yHQSqpotghKWXNR6eDhFDQ==). 

Iedere beslissing omtrent het aanbod dient te zijn gebaseerd op de 

bestudering van het gehele Prospectus.

Het Prospectus en het essentiële informatiedocument zijn tevens 

kosteloos verkrijgbaar via:

Connect Invest B.V.

Straatweg 90

3621 BS Breukelen

Telefoon: 085 - 047 7553

Website: www.connectinvest.nl

en

FTAC B.V.

Tielweg 16

2803 PK Gouda

Telefoon: 088 - 778 8400

E-mail: info@ftac.nl

Website: www.ftac.nl 

https://sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/17211/Prospectus_Veststede.pdf
https://sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/17211/Prospectus_Veststede.pdf
https://sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/17213/EID_Veststede.pdf
https://sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/17213/EID_Veststede.pdf
https://www.sectie5.nl/fondsen/veststede-vastgoedfonds?fond=yHQSqpotghKWXNR6eDhFDQ==
https://www.sectie5.nl/fondsen/veststede-vastgoedfonds?fond=yHQSqpotghKWXNR6eDhFDQ==
http://www.connectinvest.nl
http://www.ftac.nl
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Veststede Vastgoedfonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de 

Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 

Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van 

beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft en 

het Fonds is geregistreerd bij de AFM.

Veststede Vastgoedfonds belegt in het short-stay object aan 

de Vestdijk 4-10 te Eindhoven (Object Eindhoven). Veststede 

Vastgoedfonds is het vierde woninggerelateerde vastgoedfonds  

 dat Sectie5 Investments introduceert.

De Beheerder streeft ernaar om binnen 12 maanden na het 

uitkomen van het Prospectus (9 maart 2022) een additioneel 

Object ter belegging aan te kopen. Deze termijn van 12 maanden 

kan, met goedkeuring van de vergadering van Participanten, 

eenmaal met 12 maanden worden verlengd.  

Dit additionele Object dient te passen binnen het Beleggingsbeleid 

en met volstrekte meerderheid te zijn goedgekeurd door de 

vergadering van Participanten. Voor de financiering van de aankoop 

van een additioneel Object zullen op de Tweede Emissiedatum 

aanvullende Participaties worden uitgegeven en een aanvullende 

hypothecaire financiering worden afgesloten. 

Het Beleggingsbeleid, waarbinnen het additionele Object  

dient te passen, kent onder meer de volgende uitgangspunten:

• het Object dient in Nederland te zijn gelegen;

•  vergelijkbare huursituatie met Object Eindhoven (één of een zeer 

beperkt aantal huurders van het Object die het Object verhuurt  

of verhuren aan de uiteindelijke gebruikers van het Object);

•  het Gemiddeld direct rendement van het Fonds dient, na aankoop 

van dit additionele Object en berekend aan de hand van het 

rendementsmodel als opgenomen het Prospectus in sectie 6, 

minimaal 3,5% per jaar te bedragen, tenzij de vergadering van 

Participanten met meerderheid van stemmen anders beslist;

•  hypothecaire financiering tot maximaal 65% van de totale 

Financieringsbehoefte voor de Tweede Emissie, zoveel mogelijk  

met een vaste rente;

•  de getaxeerde waarde mag maximaal 10% minder bedragen dan 

de koopsom.

1 I Inleiding

Veststede Vastgoedfonds heeft de volgende kenmerken:
➜ Juridische structuur  Fonds voor Gemene Rekening (FGR)

➜  Fiscale status  Transparant (belastingheffing bij houder van Participaties)

➜  Deelname  vanaf € 25.000, er is geen emissievergoeding verschuldigd

➜  Aantal participaties beschikbaar  316

➜  Verwachte Eerste Emissiedatum 1 april 2022 (uiterlijk 1 juni 2022)

➜  Verwachte looptijd  zeven tot tien jaar

➜  Beleggerskapitaal  € 7.900.000

➜  Hypothecaire financiering  € 8.140.000

➜  Totale Financieringsbehoefte  € 16.040.000

De weergegeven scenario’s zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden, en 

geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product 

aanhoudt. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

➜  Verwacht Gemiddeld direct rendement  4,25% (enkelvoudig) per jaar

➜  Verwacht Gemiddeld totaalrendement  4,35% (enkelvoudig) per jaar  

➜  Rendementsuitkering Per kwartaal achteraf

Beleggen in Veststede Vastgoedfonds brengt risico’s met zich mee waaronder negatieve waardeontwikkelingen, 

huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, tegenpartijrisico, risico 

van het schenden van financieringsconvenanten, risico van beperkte verhandelbaarheid, risico van langere looptijd van het 

fonds en het risico van latere emissiedatum. Beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan 

zij hebben ingelegd en zelfs hun gehele inleg kunnen verliezen. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie over de 

materiële risico’s.
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2 I  Woningmarkt

E CO N O M I S C H E  O M S TA N D I G H E D E N 1 

De Nederlandse economie herstelt zich snel nu de vaccinatiegraad 

ten behoeve van de bestrijding van het coronavirus toeneemt. In 

2020 kromp de economie met bijna 3,8%. Uitgaande van de huidige 

beleidsvoornemens van de regering zal naar verwachting de economie 

in 2021 groeien met 3,8% en in 2022 met 3,2%.

De economie zal met name groeien als gevolg van de sterk 

toenemende wereldhandelsgroei (6,6% in 2021 en 2022), waarbij 

vooral een stijging te zien is in de goederenhandel door versoepeling 

van coronamaatregelen. De groei van de internationale dienstenhandel 

daarentegen blijft beperkt door aanhoudende restricties op 

internationaal reisverkeer en toerisme.

D E M O G R A F I S C H E  O N T W I K K E L I N G E N 2

In 2020 nam de bevolking in Nederland toe met 67.830 inwoners.3  Dit 

betreft een flinke daling in de jaarlijkse toename van de bevolking. In de 

jaren 2016 tot en met 2019 nam de bevolking toe met ruim 100.000 

inwoners per jaar. De reden voor deze daling in de bevolkingsgroei is 

vooral het feit dat het migratiesaldo in 2020 flink lager was in verband 

met de reisbeperkingen vanwege het coronavirus. Naar verwachting 

zal de bevolkingsgroei de komende jaren weer stijgen door migratie en 

een stijgende levensduur.4  Volgens de Rapportage Primos 2021 zal in 

2021 - 2035 de bevolking met 1,3 miljoen toenemen. 

In de gemeente Eindhoven nam de bevolking in de periode 2018 - 

2021 toe met ruim 6.500 inwoners naar 235.691 inwoners, oftewel 

2,9%. 5 

Voor de woningmarkt zijn veranderingen in het aantal en de samen-

stelling van de huishoudens cruciaal. Vanwege de vergrijzing zijn er 

steeds meer oude, en daarmee relatief kleine, huishoudens.  

De trend is echter ook nog steeds dat huishoudens in de jonge en 

middelbare leeftijdsgroepen kleiner worden. In 2020 nam het aantal 

huishoudens toe met circa 50.000. Het gemiddeld aantal personen 

per huishouden is sinds 2010 afgenomen van 2,22 naar 2,14 in 

2020. De demografische ontwikkeling en de ontwikkeling in het 

aantal huishoudens is de komende jaren erg onzeker vanwege de 

onvoorspelbare voortgang van de coronapandemie. Het “lage” scenario 

van Primos verwacht een toename van 341.000 huishoudens over 

de periode 2021-2025. Het “trend” scenario van Primos komt 

daarentegen uit op een toename van 414.000 huishoudens.

Voor Eindhoven is de verwachte groei tot 2030 circa 11.000 

huishoudens of 9% naar 133.150 huishoudens. Voor de provincie 

Noord-Brabant is de verwachte groei tot 2030 circa 94.500 

huishoudens of 8,1% naar 1.259.330.6 

B E L E G G E N  I N  S H O R T - S TAY  VA S TG O E D 7 

Short-stay appartementen zijn de afgelopen jaren over het algemeen 

succesvol geweest in het opvangen van een grotere vraag naar 

accommodaties voor korte termijn verblijf, waarbij de belangrijkste 

huurders in deze sector bedrijven zijn die voor een wat langere 

termijn huren en voor een hogere gemiddelde bezettingsgraad in de 

sector zorgen. Tijdens diverse lockdowns in de coronapandemie is de 

bezettingsgraad van accommodaties voor korte termijn verblijf gedaald, 

waarbij opvalt dat de bezettingsgraad van short-stay appartementen 

het meest overeind gebleven is. 

Van Abbemuseum, EindhovenEmmasingel, Eindhoven met ‘De Witte Dame’

1  Bron: CPB: Augustusraming 2021-2022, www.cpb.nl/augustusraming-2021-2022, 
augustus 2021.

2 Bron: Capital Value, De woning(beleggings)markt in beeld 2021.
3  Bron: CBS: Bevolkingsgroei, www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/

bevolkingsgroei/groei.
4  Bron: CBS: Bevolkingsgroei, www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/51/prognose-

bevolking-blijft-komende-50-jaar-groeien, december 2020.
5 Bron: allecijfers.nl/gemeente/eindhoven/.
6 Bron: Rijksoverheid, Primos Data Wonen, primos.datawonen.nl.
7  Bron: Savills, Spotlight: European Services Apartment Market, en.savills.nl/research_

articles/251487/301061-0, 15 juni 2020.

http://www.cpb.nl/augustusraming-2021-2022
http://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/bevolkingsgroei/groei
http://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/bevolkingsgroei/groei
http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/51/prognose-bevolking-blijft-komende-50-jaar-groeien
http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/51/prognose-bevolking-blijft-komende-50-jaar-groeien
http://allecijfers.nl/gemeente/eindhoven/
http://primos.datawonen.nl
http://en.savills.nl/research_articles/251487/301061-0
http://en.savills.nl/research_articles/251487/301061-0


6

Toename (rechteras) Toename prognose (rechteras)

Huishoudens (linkeras) Huishoudensprognose (linkeras)  
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HUIS HOU DENS  IN  M IL JOENEN,  TOENAME IN  DUIZENDEN

In vergelijking met full-service hotels bieden short-stay appartementen 

in deze tijden van corona het voordeel dat ze kunnen beschikken 

over self-catering faciliteiten, minder sociale ruimten hebben en de 

huurders minimaal contact hebben met personeel. Bovendien blijft de 

winstgevendheid van short-stay appartementen op peil ten opzichte 

van full-service hotels door de doorgaans lagere exploitatiekosten 

van short-stay appartementen in combinatie met een langere 

gemiddelde verblijfsduur. De relatief betere prestatie van short-stay 

appartementen ten opzichte van hotels tijdens de coronapandemie is 

beperkt, maar het weerspiegelt wel een trend op de langere termijn 

die de anticyclische kenmerken van short-stay appartementen tijdens 

recessies benadrukt.

De vraag naar short-stay appartementen groeit al sinds de financiële 

crisis van 2008, omdat bedrijven deze verblijfsmogelijkheid zien als 

een goedkopere oplossing dan hotels. Sinds de financiële crisis is er 

een sterke groei te zien in de operationele prestaties van short-stay 

appartementen. Londen is de meest transparante markt op dit gebied 

en laat tussen 2014 en 2019 een omzetgroei zien van gemiddeld  

3,9% per jaar, waarvan de stijging in 2017 tot en met 2019 gemiddeld 

5,2% per jaar bedroeg.

In 2019 bereikte het totale investeringsvolume voor short-stay  

appartementen in heel Europa € 551,2 miljoen, wat het vijfjaars-

gemiddelde met 16,6% overtrof. In 2020 zijn de investeringsvolumes 

afgenomen in het licht van de aarzelingen van investeerders door 

de coronapandemie. Deze afname ligt in lijn met de trend die wordt 

waargenomen op de bredere Europese vastgoedmarkt. De relatieve 

veerkracht en het voorspelde herstel voor short-stay appartementen 

steunt de verdere interesse van investeerders op de markt.

Een uitgebreide beschrijving van de woningmarkt vindt u in het 

Prospectus (Sectie 4 – Vastgoedmarkt (woningmarkt)).

 

Aantal huishoudens (lijn) en de toename van het aantal huishoudens (balken). Bron: CBS en Primos, 2021 bewerkt door Capital Value

Skyline EindhovenEindhoven
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3 I Onroerendgoedportefeuille

Vestdijk 4-10, Eindhoven. Het casino onder het Object behoort niet tot het Fonds.

Het Object Eindhoven is gevestigd aan de Vestdijk 4-10 en ligt aan de 

zuidkant van station Eindhoven Centraal, middenin het centrum van 

Eindhoven. In iedere richting ligt de stadsring op twee kilometer afstand 

waardoor de omliggende snelwegen goed bereikbaar zijn. Direct naast 

het Object is tevens een bushalte gesitueerd. In de directe omgeving zijn 

er verschillende openbare parkeergarages.

Het wooncomplex is in 2019 duurzaam getransformeerd van een 

bestaand appartementengebouw met oorspronkelijk vier verdiepingen 

naar een duurzaam en all-electric short-stay object waarbij er twee 

nieuwe verdiepingen en een fietsenberging in de kelder zijn toegevoegd. 

Bij de transformatie werden bestaande kwaliteiten en cultuurhistorische 

waarden van het gebouw gerespecteerd. Het complex is in mei 2019 

opgeleverd en beschikt over een RVO-groenlabel die een rentekorting 

van 0,30% op de bancaire financiering oplevert. Bij de beslissing om 

in het Fonds te beleggen, moet rekening worden gehouden met alle 

kenmerken of doelstellingen van het Fonds, zoals beschreven in het 

Prospectus. Een belegging in het Fonds is geen duurzame belegging 

in de zin van de Verordening betreffende informatieverschaffing over 

duurzaamheid in de financiële dienstensector ((EU) 2019/2088).

➜ Centraal gelegen in het centrum van Eindhoven

➜ 57 hoogwaardig afgewerkte appartementen

➜ Op 500 meter loopafstand van Eindhoven Centraal

➜ Karakteristiek object gebouwd in de jaren ’60 en volledig gerenoveerd in 2019

➜ Duurzaam en gasloos object met een energielabel A en EPC < 0,6 

➜  Volledig verhuurd aan short-stay specialist Residence 32 B.V. tot en met 28 februari 2024  
met een optie om voor vijf jaar te verlengen

H E T  O B J E C T  E I N D H O V E N  H E E F T  D E  V O LG E N D E  K E N M E R K E N :
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Het Object Eindhoven is volledig verhuurd aan Residence 32 B.V., die via 

Corporate Housing Solutions short-stay gemeubileerde appartementen 

verhuurt in de regio Eindhoven. Fabrikant van chipmachines ASML is één 

van de grote werkgevers in de Brainport Regio die appartementen huurt 

voor de huisvesting van hun (internationale) werknemers. Het Object 

heeft 57 hoogwaardig afgewerkte appartementen verdeeld over zes 

verdiepingen. De short-stay appartementen worden door Corporate 

Housing Solutions tussen de twee weken en zes maanden verhuurd, om 

op deze manier complementair te blijven en samen te kunnen werken 

met hotels. Het Object heeft geen receptionist of conciërge. Huurders 

krijgen via digitale inschrijving een code waarmee ze een kluis in het 

gebouw kunnen openen, waarin een sleutel ligt.

Van de 57 appartementen zijn er 44 ingericht als studio van circa  

48 m2 gebruiksoppervlak (GBO) en dertien ingericht als tweekamer- 

appartement met een maximale oppervlakte van 83 m2 GBO. Elke 

woning beschikt over eigen voorzieningen, zoals een badkamer en instal-

laties. Verder bestaat ieder appartement uit een woonkamer met open 

keuken. Centraal op de verdiepingen zijn er wasruimtes en bergingen 

gesitueerd. De woningen zijn kadastraal gesplitst waardoor als alterna-

tief voor de huidige short-stay functie het Object kan worden verhuurd 

als regulier woonobject of kan worden uitgepond. Met dit scenario is 

door de Beheerder rekening gehouden bij de aankoop van het Object 

Eindhoven.

De huidige huur bedraagt € 642.600 excl. BTW per jaar, die jaarlijks 

conform CPI wordt geïndexeerd. De hoogte en verschuldigdheid van  

de huur is onafhankelijk van de mate waarin Corporate Housing Solutions 

succesvol is in het verhuren van de 57 appartementen en wordt per 

kwartaal vooruit door Residence 32 B.V. voldaan. 

De jaarhuur van € 642.600 excl. BTW per jaar betekent een gemiddeld 

huurniveau van € 939 per maand excl. BTW per appartement.  

De huidige huurwaarde van het alternatieve scenario regulier wonen 

bedraagt volgens taxateur Jones Lang LaSalle Taxaties B.V. (JLL) 

€ 587.070, een gemiddeld huurniveau van € 858,- per maand. In 

de rendementsprognose is de Beheerder ervan uitgegaan dat de 

huurovereenkomst met Residence 32 B.V. bij expiratie wordt verlengd 

voor een periode van vijf jaar tot en met 28 februari 2029 en het 

gebouw hierna zal worden verhuurd als regulier appartementencomplex. 

Hierbij houdt de Beheerder rekening met een huidige huurwaarde van  

€ 580.000, die jaarlijks wordt geïndexeerd.

De huurovereenkomst tussen het Fonds en Residence 32 B.V. expireert 

per 28 februari 2024 en heeft een verlengingsoptie van vijf jaar tot en 

met 28 februari 2029. Het hiervoor genoemde uitgangspunt voor de 

rendementsprognose, dat de huurovereenkomst met Residence 32 B.V. 

bij expiratie wordt verlengd voor een periode van vijf jaar tot en met  

28 februari 2029, is gebaseerd op de volgende veronderstellingen:
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- Residence 32 BV heeft bij het aangaan van het huurcontract in 

2019 significante investeringen gedaan in het Object, die voor haar 

(vroegtijdig) verloren zouden gaan als zij de huurovereenkomst niet 

verlengt;

- de short-stay huurmarkt zal ten tijde van de break-optie nog steeds 

stabiel zijn, zodanig dat Residence 32 B.V. gebruik zal maken van haar 

verlengingsoptie; en

- de Beheerder heeft een financiële due diligence uitgevoerd op 

Residence 32 B.V. waaruit blijkt dat het Object een gezonde 

exploitatie draait. De uitkomst van dit due diligence is in een gesprek 

met Residence 32 B.V. door haar bevestigd.

Residence 32 B.V. is 100% eigendom van Lighthouse Group B.V. 

Residence 32 is de ‘preferred housing partner’ voor veel van de grootste 

bedrijven in de Brainport-regio in Eindhoven. Zij biedt hoogwaardige 

huurappartementen voor short-stay klanten en heeft momenteel meer 

dan 150 short-stay appartementen in exploitatie. Voor de locatie aan de 

Vestdijk is ASML de grootste klant, waarmee een service level agreement 

is afgesloten. 

De laatst gedeponeerde balans van Residence 32 B.V. is van 31-12-2019 

en laat een balanstotaal van € 1.287.887 en een eigen vermogen van 

€ 159.070 zien. De laatst gedeponeerde vennootschappelijke balans 

van Lighthouse Group B.V. is van 31-12-2020 en laat een balanstotaal 

van € 2.794.295 en een eigen vermogen van € 2.105.476 zien.

Het Object Eindhoven, dat beschikt over energielabel A, is verworven 

voor € 13.600.000 kosten koper. Taxateur Jones Lang LaSalle heeft de 

onderhandse verkoopwaarde getaxeerd op € 14.800.000 kosten koper 

(zie bijlage 3 bij het Prospectus).
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4 I Financiële aspecten en rendementsberekeningen

I N V E S T E R I N G  E N  KO S T E N

De beleggingshorizon (looptijd van het Fonds) is gesteld op onbepaalde 

tijd, maar zal met ingang van de Eerste Emissiedatum naar verwachting 

zeven tot tien jaar zijn, afhankelijk van het optimale moment van verkoop 

van de Objecten. Voor de rendementsprognose is uitgegaan van een 

beleggingsperiode van tien jaar met als Eerste Emissiedatum 1 april 2022.

De Fondsinvestering die het Fonds doet (exclusief liquiditeitsreserve), 

bedraagt € 15.716.676 en bestaat uit de Verkrijgingsprijs van de 

Objecten, de Initiatiekosten en de Financieringskosten. Deze kosten 

komen ten laste van het vermogen van het Fonds en zijn als volgt nader 

gespecificeerd in tabel 1.

 

Bij het overeenkomen van de uitgangspunten voor de aankoop van 

het Object Eindhoven heeft de verkoper verlangd dat de overdracht 

van het Object Eindhoven vóór 31 december 2021 zou plaatsvinden. 

De Objecten zijn op 1 december 2021 voor rekening en risico van het 

Fonds verworven. Naast een hypothecaire financiering zijn de Objecten 

op die datum door het Fonds gefinancierd door één interim belegger 

die als enige Participant is toegetreden tot het Fonds. Op de Eerste 

Emissiedatum zal de interim belegger uit het Fonds treden door diens 

Participaties in te kopen en zullen 316 Participaties aan Participanten 

worden uitgegeven. 

Met ingang van de Eerste Emissiedatum, met terugwerkende kracht 

vanaf 1 december 2021 (de datum waarop het Fonds is aangegaan 

met de interim belegger), worden de Objecten geëxploiteerd voor 

rekening en risico van de Participanten, ten gunste (ten laste) van het 

vermogen van het Fonds. Op de Eerste Emissiedatum komt derhalve 

het resultaat over de Voorperiode (van 1 december 2021 tot de 

Eerste Emissiedatum) voor rekening en risico van de Participanten 

(geprognosticeerd op een verlies van € 80.542 als de Eerste Emissie-

datum 1 april 2022 is, dan wel een verlies van € 86.562 als de  

Eerste Emissiedatum 1 juni 2022 is).

V E R M O G E N S S T R U C T U U R 

Beleggerskapitaal

De Participanten in Veststede Vastgoedfonds leggen voor hun 

deelname in totaal € 7.900.000 in, verdeeld over 316 Participaties  

van € 25.000 elk.

Vreemd vermogen

Naast het Beleggerskapitaal is een ‘non-recourse’ hypothecaire  

financiering verschaft door een bank ter hoogte van in totaal  

€ 8.140.000.8  De rente op de hypothecaire financiering bedraagt 

gemiddeld gewogen 2,22% per jaar. De vermogensstructuur van het 

Fonds is weergegeven in tabel 2.

tabel 1  Fondsinvestering 

alle bedragen in €

Verkrijgingsprijs 

aankoopprijs 13.600.000 

Aankoopkosten 

overdrachtsbelasting 1.088.000 

makelaarskosten 136.000 

adviseurskosten voor juridische en technische due diligence 19.250 

taxatiekosten 3.500 

notariskosten 12.500 

Totaal Aankoopkosten 1.259.250 

Totaal 14.859.250 

Initiatiekosten 

adviseurskosten 40.719 

Selectie- en structureringsvergoeding 408.000 

marketing- en Prospectuskosten 45.000 

Onderzoeks- en begeleidingsvergoeding 237.000 

oprichtingskosten 5.465 

kosten Voorperiode 80.542

Totaal 816.726

Financieringskosten 40.700 

Fondsinvestering 15.716.676

8  ‘Non-recourse’ houdt in dat de hypothecaire financier geen verhaal kan nemen op andere vermogensbestanddelen dan de Objecten,  
de huurinkomsten en de vorderingen van het Fonds op de huurders.
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R E N D E M E N T S P R O G N O S E

De weergegeven scenario’s zijn een schatting van het toekomstige 

rendement op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen 

exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en 

hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.

Het Fonds kent een geprognosticeerd Gemiddeld exploitatierendement 

over een beleggingsperiode van tien jaar van 3,84% enkelvoudig per jaar. 

Het Gemiddeld direct rendement bedraagt 4,25% enkelvoudig per jaar.

Het geprognosticeerd Gemiddeld totaalrendement over een 

beleggingsperiode van tien jaar bedraagt 4,35% (enkelvoudig) per jaar. 

P E R I O D I E K E  U I T K E R I N G E N

Het streven is dat het Fonds eens per kwartaal overtollige liquiditeiten 

uitkeert. Naar verwachting bedraagt deze uitkering in het eerste 

jaar 4,6%. De einduitkering vindt plaats nadat alle Objecten en/of 

Participaties zijn verkocht en het Fonds is vereffend.

A LT E R N AT I E V E  R E N D E M E N T S S C E N A R I O ’ S 

Bij een belegging in Veststede Vastgoedfonds is er altijd een kans op 

tegenvallend of negatief rendement. In sectie 6.4 (Scenarioanalyse)  

van het Prospectus worden diverse afwijkende scenario’s gepresenteerd.

Een uitgebreide beschrijving van de financiële aspecten vindt u in  

het Prospectus (Sectie 6 – Financiële aspecten en rendements- 

berekeningen).

tabel 2  Vermogensstructuur 

alle bedragen in €

Verkrijgingsprijs 14.859.250 

Initiatiekosten 816.726

kostprijs 15.675.976

Financieringskosten 40.700 

Liquiditeitsreserve 323.324

Financieringsbehoefte 16.040.000 

Hypothecaire lening 8.140.000 50,7%

Beleggerskapitaal 7.900.000 49,3%

tabel 3  Samenvatting geprognosticeerde rendementen 

verwacht jaarlijks Gemiddeld exploitatierendement* 3,84%

verwacht jaarlijks Gemiddeld direct rendement* 4,25%

verwacht jaarlijks Gemiddeld totaalrendement* 4,35%

verwachte Internal Rate of Return (IRR) 4,38%

uitkeringsniveau jaar 1 4,56%

tabel 4  Geprognosticeerd Exploitatieresultaat, Direct rendement en verloop Liquiditeitsreserve 

alle bedragen in € Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10

huuropbrengsten  642.600  659.619  674.048  687.529  701.279  715.305  668.810  561.605  685.158  698.861 

totale opbrengsten  642.600  659.619  674.048  687.529  701.279  715.305  668.810  561.605  685.158  698.861 

Exploitatiekosten: 

assetmanagement  32.130-  32.981-  33.702-  34.376-  35.064-  35.765-  33.441-  28.080-  34.258-  34.943-

propertymanagement  12.852-  13.192-  13.481-  13.751-  14.026-  14.306-  13.376-  11.232-  13.703-  13.977-

eigenaarslasten  36.340-  37.184-  37.956-  38.716-  39.490-  40.280-  41.085-  41.907-  42.745-  43.600-

onderhoud  32.562-  33.318-  34.010-  34.690-  35.384-  36.092-  36.814-  37.550-  38.301-  39.067-

adviseurs  26.560-  27.954-  30.917-  29.106-  29.688-  32.809-  30.887-  125.472-  34.817-  32.778-

overig  -  -  -  -  -  -  -  8.140-  -  - 

rente  141.636-  141.636-  141.636-  198.616-  198.616-  198.616-  204.585-  226.292-  226.292-  226.292-

niet-verrekenbare BTW  53.000-  34.403-  34.517-

Exploitatieresultaat  360.521  373.354  382.345  338.274  349.012  357.437  308.622  29.931  260.638  273.687 

Exploitatierendement 4,6% 4,7% 4,8% 4,3% 4,4% 4,5% 3,9% 0,4% 3,3% 3,5%

Gemiddeld exploitatierendement 3,84%

aflossing op Hypothecaire lening  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

uitkering uit liquiditeitsreserve  -  -  -  -  -  -  -  323.324  -  - 

voor uitkering beschikbaar  360.521  373.354  382.345  338.274  349.012  357.437  308.622  353.255  260.639  273.687 

uitkering per Participatie  1.141  1.181  1.210  1.070  1.104  1.131  977  1.118  825  866 

Direct rendement 4,6% 4,7% 4,8% 4,3% 4,4% 4,5% 3,9% 4,5% 3,3% 3,5%

Gemiddeld direct rendement 4,25%

liquiditeitsreserve bij aanvang periode  323.324  323.324  323.324  323.324  323.324  323.324  323.324  323.324  -  - 

onttrekking ten behoeve van uitkeringen  -  -  -  -  -  -  -  323.324-  -  - 

liquiditeitsreserve bij einde periode  323.324  323.324  323.324  323.324  323.324  323.324  323.324  -  -  - 

*  Enkelvoudige rendementen op basis van een beschouwings-
periode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als 
weergegeven in het Prospectus van Veststede Vastgoedfonds. 

8  ‘Non-recourse’ houdt in dat de hypothecaire financier geen verhaal kan nemen op andere vermogensbestanddelen dan de Objecten,  
de huurinkomsten en de vorderingen van het Fonds op de huurders.

De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor 

toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan 

fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 

garantie voor de toekomst.
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5 I Risicofactoren

Aan het beleggen in onroerend goed (de Objecten) zijn risico’s 

verbonden. Als risico’s zich voordoen, kan dat een nadelige invloed 

hebben op het geprognosticeerde rendement. De waarde van de 

belegging kan zowel stijgen als dalen en de mogelijkheid bestaat dat 

beleggers minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Beleggers 

kunnen zelfs het gehele belegde bedrag verliezen. De voornaamste 

risico’s die specifiek zijn voor het Fonds, betreffen:

N E G AT I E V E  WA A R D E O N T W I K K E L I N G E N

Het rendement op een belegging in de Objecten is mede afhankelijk 

van de waardeontwikkeling van de appartementen. De prijzen van 

appartementen kunnen door marktomstandigheden veranderen, 

bijvoorbeeld door een wijziging in de vraag naar en het aanbod van 

appartementen. Er is een risico dat door waardedaling van een Object 

het Fonds niet kan voldoen aan de afspraken met de hypothecaire 

financier, zoals de aflossingsverplichting bij verkoop vanwege een 

te lage verkoopopbrengst of het niet voldoen aan de afgesproken 

verhouding tussen het bedrag van de lening en de waarde van een 

Object (LTV) waardoor het Fonds geen of alleen lagere uitkeringen aan 

de Participanten kan doen.

H U U R P R I J S R I S I CO

Verhuurprijzen van appartementen op de woningmarkt kunnen dalen. 

Bijvoorbeeld door overschot aan woningen, krimp van de doelgroep van  

huurders of daling van de koopkracht van de doelgroep. Het Fonds is 

voor de inkomsten en het rendement in zeer grote mate afhankelijk van 

de hoogte van de huurprijzen. Huurder Residence 32 B.V. heeft een huur-

contract van Object Eindhoven tot en met 28 februari 2024 met een 

verlengingsoptie van vijf jaar tot 28 februari 2029. Mocht Residence 

32 B.V. in 2024 de huur niet verlengen, zal gedurende de opzegtermijn 

van zes maanden een andere short-stay exploitant als huurder worden 

gezocht. Indien er geen short-stay exploitant als huurder gevonden 

wordt, zullen de appartementen van Object Eindhoven individueel 

particulier langdurig verhuurd worden tegen een, naar verwachting, in 

totaal lagere huursom dan die Residence 32 B.V. betaalt. Het is niet uit te 

sluiten dat in dat geval voor een langere periode - langer dan waarmee 

de prognose rekening houdt - het Fonds geen huur ontvangt.

R E N T E R I S I CO

Object Eindhoven is voor een deel met een hypothecaire financiering 

voor rekening en risico van het Fonds gefinancierd. Een stijgende 

marktrente kan tot hogere kosten voor het Fonds leiden, wat het risico 

van lagere uitkeringen voor de Participanten met zich meebrengt. 

Een stijgende marktrente kan verder leiden tot een waardedaling van 

Objecten, omdat een (potentiële) koper die de Objecten wil financieren 

met een lening, meer financieringskosten zal hebben (de hogere rente). 

O N D E R H O U D S R I S I CO

Elk vastgoed moet worden onderhouden. De kosten van onderhoud van 

de Objecten kunnen hoger uitvallen dan verwacht. Indien de Objecten 

niet goed worden onderhouden, kan dat een negatief effect hebben op 

de waarde ervan.

F I S C A A L  R I S I CO

De belegger wordt gewaarschuwd dat de belastingwetgeving van zijn 

lidstaat en van Nederland een negatieve invloed kan hebben op de 

inkomsten uit de Participaties. Verder is het niet goed mogelijk om voor 

een periode van zeven tot tien jaar, de beoogde looptijd van het Fonds, 

te overzien of de fiscale wet- en regelgeving en het beleid van de 

belastingdienst zal wijzigen terwijl de kans daarop niet is uit te sluiten. 

De fiscale behandeling van een Participatie, een Participant of (de 

dienstverlening aan) het Fonds kan nadeliger worden, wat nadelig kan 

zijn voor het rendement voor de Participanten.

L I Q U I D I T E I T S R I S I CO

Bij tegenvallers in de exploitatie van de Objecten die groter zijn dan de 

liquiditeitsreserve of zodanig in omvang zijn dat het niet verantwoord is 

om uit de liquiditeitsreserve uitkeringen te doen aan de Participanten, 

kan geen uitkering worden gedaan.

H E R F I N A N C I E R I N G S R I S I CO

Er is een risico dat na afloop van de looptijd van de hypothecaire 

financiering(en) de Objecten niet zijn verkocht én geen nieuwe 

financiering(en) met een hypothecaire financier kan (kunnen) worden 

afgesloten of alleen tegen minder gunstige voorwaarden. Indien geen 

nieuwe financiering kan worden afgesloten, ontstaat het risico dat 

een Object gedwongen verkocht moet worden. De verkoopopbrengst 

bij een gedwongen verkoop is doorgaans aanzienlijk lager dan bij een 

vrijwillige verkoop, wat ten koste zal gaan van het rendement. Indien 

een nieuwe hypothecaire financiering alleen kan worden afgesloten 

tegen minder gunstige voorwaarden, heeft dat eveneens een negatieve 

invloed op het rendement voor de Participanten.
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R I S I CO  VA N  V E R V R O E G D E  A F LO S S I N G

In geval er onder de hypothecaire financiering een verzuimsituatie 

ontstaat dan wel in geval een Object verkocht wordt binnen de 

rentevast periode (voor het Object Eindhoven van zeven jaar, te 

rekenen vanaf 1 december 2021), kan er sprake zijn van een boete, 

wat ten koste zal gaan van het rendement.

R I S I CO  VA N  H E T  S C H E N D E N  VA N 

F I N A N C I E R I N G S CO N V E N A N T E N

Indien niet wordt voldaan aan de LTV (Loan to Value, de verhouding 

tussen het bedrag van de hypothecaire lening en de waarde van de 

Objecten) die met de hypothecaire financier is overeengekomen, vindt 

een cash sweep plaats. Dan dienen alle beschikbare liquiditeiten van 

het Fonds te worden aangewend als extra aflossing op de hypothecaire 

financiering totdat weer voldaan wordt aan de overeengekomen LTV. 

Dat zou leiden tot het stopzetten of verlagen van uitkeringen aan de 

Participanten en leiden tot een lager dan verwacht rendement.

Indien niet wordt voldaan aan de debt service coverage ratio (DSCR, de 

verhouding tussen de netto huuropbrengst (die door de hypothecaire 

financier wordt berekend door de bruto huuropbrengsten te verminderen 

met de exploitatielasten) en de som van de jaarlijkse rente en aflossingen)  

die met de hypothecaire financier is overeengekomen, kan de hypo-

thecaire financier alle verplichtingen onder de hypothecaire financiering 

ineens opeisen. Dan ontstaat het risico dat een Object gedwongen ver-

kocht moet worden. De verkoopopbrengst bij een gedwongen verkoop 

is doorgaans aanzienlijk lager dan bij een vrijwillige verkoop. Dat zal een 

negatieve invloed hebben op het rendement voor de Participanten en 

kan zelfs leiden tot het volledig verlies van de belegging.

R I S I CO  VA N  B E P E R K T E  V E R H A N D E L B A A R H E I D  

PA R T I C I PAT I E S

Hoewel de Participaties verhandelbaar zijn, kan het in de praktijk 

onmogelijk blijken Participaties tussentijds te verhandelen. Verhandeling 

vereist onder meer dat een andere belegger bereid is Participaties af te 

nemen. De beperkingen op de vrije verhandelbaarheid van Participaties 

gelden onder alle omstandigheden, ook als de Fondsvoorwaarden 

worden gewijzigd en de positie van de Participant daardoor 

verslechtert. Een Participant dient rekening te houden met het risico 

dat gedurende de looptijd van het Fonds de Participaties niet kunnen 

worden overgedragen en derhalve niet te gelde kunnen worden gemaakt.

R I S I CO  VA N  L A N G E R E  LO O P T I J D  VA N  H E T  F O N D S

De looptijd van het Fonds kan langer zijn dan de verwachte looptijd 

van zeven tot tien jaar. In beginsel eindigt het Fonds niet eerder 

dan nadat alle Objecten zijn verkocht. Als bijvoorbeeld door 

marktomstandigheden de verkoop van de Objecten tegen acceptabele 

voorwaarden gedurende of tegen het einde van de verwachte looptijd 

niet mogelijk is en/of de vergadering van Participanten niet instemt 

met een voorgenomen verkoop (tegen het einde van de looptijd van 

het Fonds), kan dat een langere dan de verwachte looptijd van het 

Fonds tot gevolg hebben. Er is dan ook een risico dat een Participant 

langer aan zijn belegging is gebonden dan wordt verwacht of gewenst 

waardoor de Participant voor de situatie kan komen te staan dat die 

zijn Participaties niet op het gewenste of verwachte - maar pas op een 

later - moment kan omzetten in liquiditeiten.

V O O R P E R I O D E

Het Object Eindhoven is op 1 december 2021 voor rekening en risico 

van het Fonds verworven en de kosten en baten van het Fonds komen 

met ingang van de Eerste Emissiedatum met terugwerkende kracht 

vanaf 1 december 2021 voor rekening en risico van de Participanten. 

Dit betekent dat als tijdens de Voorperiode zich een risico voordoet met 

betrekking tot het Fonds of Object Eindhoven, dat ten koste kan gaan 

van het rendement voor de Participanten. Zo kan zich bijvoorbeeld het 

risico op waardedaling van het Object, een integriteitsprobleem bij de 

huurder of andere bij het Object betrokken partijen, risico van schade 

aan het Object of kunnen onvoorziene kosten zich voordoen tijdens 

de Voorperiode en mogelijk pas na de Voorperiode - na de Eerste 

Emissiedatum - ontdekt worden dat een dergelijk risico is opgetreden. 

De schade en kosten komen dan ten laste van het rendement van de 

Participanten. Tot op de datum van het Prospectus (9 maart 2022) 

heeft een dergelijk risico, naar beste weten van de Beheerder, zich niet 

voorgedaan. 

R I S I CO  VA N  L AT E R E  E M I S S I E D AT U M

Gedurende de Voorperiode zijn de kosten voor de financiering van het 

Object Eindhoven hoger dan het rendement dat het Fonds genereert. 

Als de Voorperiode langer duurt dan verwacht, wordt het verschil 

tussen die financieringskosten en het rendement hoger. Omdat de 

kosten en de rendementen van het Fonds met ingang van de Eerste 

Emissiedatum met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2021 voor 

rekening en risico van de Participanten komen, daalt het rendement 

voor de Participanten als de Voorperiode langer duurt.

Een uitgebreide beschrijving van de risico’s vindt u in het Prospectus 

(Sectie 2 - Risicofactoren).
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6 I Fiscale aspecten

F I S C A L E  T R A N S PA R A N T I E

Het Fonds zal niet zelf aan belastingheffing worden onderworpen. 

Alle opbrengsten en resultaten worden rechtstreeks toegerekend aan 

de Participanten. Deze ‘fiscale transparantie’ houdt tevens in dat het 

Fonds geen dividendbelasting hoeft in te houden op uitkeringen aan de 

Participanten.

I N KO M S T E N B E L A S T I N G  ( B O X  3 )

Bij de in Nederland woonachtige particuliere beleggers valt de 

Participatie in Box 3 van de inkomstenbelasting. Vanaf 2017 wordt het 

forfaitaire rendement bepaald over drie schijven met een toenemend 

tarief (progressief). Over het forfaitaire rendement wordt vervolgens 

31% inkomstenbelasting geheven, voor zover het saldo - tezamen met 

de overige bezittingen van de Participant - het heffingsvrije vermogen 

te boven gaat. Het heffingsvrije vermogen bedraagt € 50.650 per 

belastingplichtige ofwel voor partners € 101.300 (2022). Per saldo 

bedraagt de belastingdruk tussen de 0,56% en 1,71%.

Aangegeven is dat nader onderzoek zal worden gedaan naar het Box 

3-systeem waarbij meer aansluiting wordt gezocht voor een heffing op 

basis van werkelijk rendement. De eerste resultaten van dit onderzoek 

zijn op 21 juni 2021 bekend gemaakt. Hierbij is aangegeven dat het 

onderzoek een goede basis geeft waarmee het volgende kabinet een 

stelsel van belastingheffing over het werkelijke rendement verder 

kan uitwerken. Als reactie is hierop door het kabinet aangegeven tot 

invoering van een box 3-stelsel waarbij belasting wordt geheven over 

het werkelijke rendement met een beoogde inwerkingtredingsdatum 

van 1 januari 2025.

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het sinds 

2017 geldende box 3-stelsel in strijd is met het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden (EVRM) 

en biedt de betrokken burger rechtsherstel. Uit een reactie van de 

staatssecretaris van Financiën (24 januari 2022) op dit arrest blijkt dat 

als gevolg van dit arrest onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn 

om de wetgeving (box 3) eerder aan te passen.

V E N N O OT S C H A P S B E L A S T I N G

Bij Nederlandse vennootschappen vormen de inkomsten en de kosten 

van het Fonds naar rato van het aandeel in het Fonds bestanddelen 

van de belastbare winst voor de heffing van vennootschapsbelasting. 

Eventuele verliezen zijn aftrekbaar.

O V E R D R A C H T S B E L A S T I N G

Bij de aankoop van de Objecten door het Fonds is overdrachtsbelasting 

verschuldigd. Ter zake van de uitgifte van Participaties voorafgaand 

aan de aankoop is geen overdrachtsbelasting verschuldigd, tenzij de 

verkrijger daarmee een belang van ten minste een derde in het Fonds 

zou verkrijgen. Dit geldt onder de huidige wetgeving ook bij een latere 

verkoop van Participaties. 

De fiscale behandeling van een deelname aan het Fonds is afhankelijk 

van de individuele omstandigheden van de belegger en kan in de 

toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Voorgaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide beschrijving 

van de fiscale aspecten vindt u in het Prospectus (Sectie 7 – Fiscale 

aspecten).



15

7 I Juridische aspecten en structuur

Het Fonds is een beleggingsinstelling dat wordt aangegaan in de  

vorm van een transparant fonds voor gemene rekening (FGR).  

Het eigendom van het vastgoed is door Stichting Veststede Vastgoed-

fonds (de Houdster) verkregen, voor rekening en risico van het Fonds. 

Beleggers kunnen toetreden als Participanten van het Fonds.  

De aansprakelijkheid van de Participanten is beperkt tot het bedrag  

van deelname. 

Als Beheerder van het Fonds treedt op Sectie5 Beheer B.V., 

een 100%-dochtervennootschap van Sectie5 Investments N.V. 

Sectie5 Beheer heeft een AFM-vergunning voor het beheren van 

beleggingsinstellingen. CSC Depositary B.V. treedt op als Bewaarder 

van het Fonds. Het Fonds is geregistreerd bij de AFM.

Het Fonds is aangegaan voor onbepaalde tijd, hoewel de beleggings-

horizon zeven tot tien jaar is. De Participaties zijn verhandelbaar, zij het 

zeer beperkt. Dit geheel van omstandigheden maakt dat de belegging 

in de Participaties als illiquide moet worden beschouwd. 

Door verkrijging van een Participatie, ongeacht de titel daarvan, 

onderwerpt de verkrijger zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan 

de bepalingen van de Fondsvoorwaarden. De Fondsvoorwaarden zijn 

opgenomen als bijlage 1 bij het Prospectus. 

Bovenstaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide beschrijving 

van de juridische aspecten en structuur vindt u in het Prospectus 

(Sectie 8 – Structuur Fonds en rechten Participanten en Sectie 13 – 

Juridische aspecten).

ParticipantenFondsvoorwaarden

bank / hypothecaire financiering

Stichting  
Veststede Vastgoedfonds

 (de Houdster)

Sectie5 Beheer B.V.
(de Beheerder)

Veststede Vastgoedfonds
(het Fonds)

Objecten

juridisch eigendom
CSC Depositary B.V.  

(de Bewaarder)

overeenkomst van bewaring

‘economisch eigendom’

100% participanten



16

Sectie5 is opgericht in 2007 en structureert vastgoedbeleggings-

fondsen met een sterke focus op supermarkten, wijkwinkelcentra en 

zorgvastgoed, voor particuliere en institutionele beleggers. Sinds haar 

oprichting structureerde Sectie5 achtendertig vastgoedbeleggings-

fondsen met een totale waarde van ruim € 1,3 miljard en een ingelegd 

vermogen van circa € 430 miljoen. De huidige beheerde portefeuille 

bedraagt circa € 480 miljoen, na enkele verkopen. Sectie5 heeft een 

uitgebreid trackrecord en netwerk. Het team bestaat momenteel uit  

20 professionals.

De directie over Sectie5 Investments NV wordt middellijk gevoerd door 

de heer drs. J.H. van Valen, de heer drs. B.U. Bearda Bakker, de heer  

drs. W.H.E. van Ommeren RA MBA en mevrouw mr. C.J.D. van Slooten.  

Zij hebben de volledige zeggenschap over Sectie5 Investments N.V.

De directie over de Beheerder wordt gevoerd door de heer  

drs. J.H. van Valen, de heer drs. B.U. Bearda Bakker en de heer  

drs. W.H.E. van Ommeren RA MBA. Sectie5 Beheer is een 

100%-dochter van Sectie5 Investments N.V.

D U U R Z A A M H E I D

De speerpunten van de duurzaamheidsambitie van de Initiatiefnemer en 

Beheerder zijn samengevat in de thema’s people, planet en prosperity.  

Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar onze eigen werkomgeving, de CO2 

uitstoot van onze organisatie, de energielabels van onze portefeuilles 

en het onderhoud aan onze gebouwen. Voor deze onderwerpen hebben 

we KPI’s opgesteld om er doelstellingen aan te koppelen en om onze 

voortgang op het gebied van duurzaamheid te monitoren. In 2020 

heeft Sectie5 daarom haar eerste stappen gezet om deel te nemen 

aan de GRESB benchmark. Sectie5 profileert zich al enkele jaren als 

een duurzame organisatie en wil nu de stap zetten om deze ambities te 

vatten in een internationale benchmark. 

De grootste duurzaamheidsbenchmark in de mondiale vastgoedsector 

is GRESB: de Global Real Estate Sustainability Benchmark, oorspronkelijk 

opgezet door enkele institutionele partijen met het doel om hun mana-

gers beter te betrekken bij het duurzaamheidsthema. Momenteel heeft 

GRESB een coverage van circa 5.300 miljard dollar en wordt gebruikt 

door meer dan 100 institutionele partijen.

GRESB beoordeelt fondsen op de zogeheten ESG-variabelen: 

Environmental, Social & Governance. De Environmental variabele is 

het meest op het Fonds gericht en baseert zich vooral op rapportage 

over de assets: de grootte van de assets, het risicomanagement, het 

energie-/waterverbruik en de energielabels. De 

Social en Governance variabelen worden vooral 

gebaseerd op de sociale activiteiten en interne 

structuur van Sectie5.

Bovenstaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide beschrijving 

over de Initiatiefnemer vindt u in het Prospectus (Sectie 9 – 

Initiatiefnemer en Beheerder).

9 I Initiatiefnemer

V.l.n.r. Bart Bearda Bakker, Jeroen van Valen, Wibo van Ommeren
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10 I Deelname

➜ Koopprijs per Participatie € 25.000 

➜ Aantal Participaties 316

➜ Geen emissievergoeding van toepassing

Belangstellenden kunnen zich door middel van het bij het Prospectus 

gevoegde inschrijvingsformulier ‘Verklaring van Deelname in Veststede 

Vastgoedfonds’ aanmelden voor deelname in Veststede Vastgoedfonds. 

Het Inschrijvingsformulier wordt verstrekt tezamen met de 

beleggingsbrochure en het Prospectus. Het Prospectus (https://

sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/17211/Prospectus_Veststede.pdf) 

en het essentiële informatiedocument (https://sectie5.nl/fondsen/

fondsenfile/17213/EID_Veststede.pdf) zijn op te vragen bij Connect 

Invest B.V. en FTAC B.V. en worden gepubliceerd op de website van de 

Beheerder. 

De inschrijving start op het moment van uitbrengen van het Prospectus 

en sluit op 1 april 2022 of, indien eerder, op het moment dat alle 

beschikbare Participaties zijn toegewezen. De Beheerder behoudt zich 

echter het recht voor om, indien op 1 april 2022 niet alle beschikbare 

Participaties zijn geplaatst, de periode voor inschrijving te verlengen tot 

uiterlijk 1 juni 2022.

De Beheerder houdt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf 

van redenen geheel of gedeeltelijk niet in aanmerking te nemen of te 

honoreren.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Connect Invest B.V.   

Straatweg 90   

3621 BS Breukelen    

Telefoon: 085 - 047 75 53  

E-mail: info@connectinvest.nl 

Website: www.connectinvest.nl

Voorgaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide beschrijving  

van de voorwaarden voor deelname vindt u in het Prospectus  

(Sectie 10 - Deelname).

FTAC B.V.

Tielweg 16

2803 PK Gouda

Telefoon: 088 - 778 8400

E-mail: info@ftac.nl

Website: www.ftac.nl

https://sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/17211/Prospectus_Veststede.pdf
https://sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/17211/Prospectus_Veststede.pdf
https://sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/17213/EID_Veststede.pdf
https://sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/17213/EID_Veststede.pdf
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Initiatiefnemer

Sectie5 Investments N.V.

Brinklaan 134 

1404 GV Bussum

Telefoon:  088 - 204 1500

E-mail:  info@sectie5.nl

Website:  www.sectie5.nl

Beheerder

Sectie5 Beheer B.V.

Brinklaan 134 

1404 GV Bussum

Telefoon:  088 - 204 1500

E-mail:  info@sectie5.nl

Website:  www.sectie5.nl

Propertymanager

Hoen Vastgoedbeheer B.V.

Cronenburg 154

1081 GN Amsterdam

Telefoon:  020 - 305 4477

E-mail:  beheer@hoen.nl

Website:  www.hoen.nl

Houdster

Stichting Veststede Vastgoedfonds

Woudenbergseweg 11

3953 ME Maarsbergen

Telefoon:  0343 - 430 303

Website:  www.teslincs.nl

Bewaarder

CSC Depositary B.V.

Woudenbergseweg 13

3953 ME Maarsbergen

Telefoon:  0343 - 430 303

Website:  www.teslincs.nl

Accountant

Deloitte Accountants B.V.

Gustav Mahlerlaan 2970

1081 LA Amsterdam

Telefoon:  088 - 288 2888

Fax:  088 - 288 9747

Fiscaal Adviseur

RechtStaete vastgoedadvocaten & 

belastingadviseurs B.V.

Emmaplein 5

1075 AW Amsterdam

Telefoon:  020 - 573 03 60

Fax:  020 - 570 96 70

Website:  www.rechtstaete.nl

Juridisch Adviseur  

(toezichtrechtelijke aspecten)

FMLaw

Tivolilaan 205

6824 BV  Arnhem

Telefoon:  026 - 445 2085

Juridisch Adviseur (vastgoed)

Lexence N.V.

Amstelveenseweg 500 

1081 KL Amsterdam

Telefoon:  020 - 5736 736

Website:  www.lexence.com

CVS Management & Legal

Valeriusstraat 142hs

1075 GE Amsterdam

Notaris

Lexence N.V.

Amstelveenseweg 500 

1081 KL Amsterdam

Telefoon:  020 - 5736 736

Website:  www.lexence.com

Taxateur

Jones Lang LaSalle

Parnassusweg 727

1077 DG Amsterdam

Telefoon: 020 - 540 54 05

Website: www.jll.nl

Begeleiding van de structurering van  

het Fonds en tevens financieel intermediairs 

die het Prospectus mogen gebruiken

Connect Invest B.V.

Straatweg 90

3621 BS Breukelen

Telefoon:  085 - 047 7553

Website:  www.connectinvest.nl  

First Table Asset Consultants B.V. (FTAC)

Tielweg 16

2803 PK Gouda

Telefoon:  088 - 778 8400

Website:  www.ftac.nl

11 I Betrokken Partijen



De waarde van uw belegging kan fluctueren. Risico’s van  
beleggen in commercieel onroerend goed zijn onder meer  
leegstand en waardefluctuaties. In het verleden behaalde  
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Veststede Vastgoedfonds is een initiatief van

Sectie5 Investments N.V.

Brinklaan 134  I  1404 GV Bussum

T +31 (0)88 204 1500

E info@sectie5.nl  I  www.sectie5.nl 


