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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, 12 september 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 Marktstede 

Vastgoedfonds (het Fonds).

Hen wordt nadrukkelijk geadviseerd het Prospectus en het essentiële 

informatiedocument zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van 

de volledige inhoud daarvan voordat een beleggingsbeslissing 

wordt genomen. Het Prospectus (https://sectie5.nl/fondsen/

fondsenfile/17661/Prospectus_Marktstede.pdf) en het essentiële 

informatiedocument (https://sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/17652/

EID_Marktstede.pdf) worden gepubliceerd op de website van Sectie5 

Beheer BV. 

Beleggen in Marktstede 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 Marktstede Vastgoedfonds en de 

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

Het Prospectus en het essentiële informatiedocument zijn tevens 

kosteloos per post en/of e-mail verkrijgbaar via:

Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen B.V.

Handelsweg 59C

1181 ZA Amstelveen

Tel: + 31 (0)20 643 83 81

E-mail: info@reyersen.nl

Website: www.reyersen.nl

https://sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/17652/EID_Marktstede.pdf
https://sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/17652/EID_Marktstede.pdf
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Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften. Wijkwinkelcentra en supermarkten hebben dan ook een spilfunctie in dorpen, wijken en steden.

Marktstede Vastgoedfonds belegt in vijf wijkwinkelcentra (de Objecten) met daarin onder andere zes supermarkten, gelegen te Zwolle, Tilburg, 

Heemskerk, Geldrop en Emmen. Marktstede Vastgoedfonds is het negenendertigste vastgoedfonds dat Sectie5 Investments introduceert.

Op de Emissiedatum vindt er een samenvoeging plaats van Gelderstede Vastgoedfonds, Vaartstede Vastgoedfonds en Willemstede Vastgoedfonds. 

Met die samenvoeging verkrijgt het Fonds alle Objecten van die drie samen te voegen beleggingsfondsen, omdat vanaf dat moment de drie 

Houdsters de Objecten houden voor rekening en risico van het Fonds. Vanaf de samenvoeging zal het Fonds de exploitatie van die Objecten van  

de drie samen te voegen fondsen overnemen, continueren en, tegen het einde van de looptijd van het Fonds, verkopen. De Objecten bestaan uit  

vijf (wijk)winkelcentra met zes supermarkten gelegen in Zwolle, Tilburg, Heemskerk, Geldrop en Emmen. De zes supermarkten bestaan uit vier 

Jumbo-supermarkten, een Albert Heijn-supermarkt en een Lidl-supermarkt, tezamen goed voor 72% van de huurinkomsten van het Fonds. 

Participanten die voorafgaand aan de Emissiedatum participaties houden in Gelderstede Vastgoedfonds, Vaartstede Vastgoedfonds of Willemstede 

Vastgoedfonds kunnen uittreden tegen marktwaarde of kunnen hun participaties converteren naar Participaties in Marktstede Vastgoedfonds. 

Voor de conversie rekent Sectie5 geen Emissievergoeding. Verder wordt aan het Fonds geen selectie- en structureringsvergoeding en geen 

beoordelings- en onderzoeksvergoeding in rekening gebracht.

1 I Inleiding

* Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis over een veronderstelde beleggingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als  
weergegeven in het Prospectus van Marktstede Vastgoedfonds. De Emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken.  
De impact van de Emissievergoeding op het geprognosticeerde direct rendement bedraagt (maximaal) 0,3% per jaar.

Marktstede Vastgoedfonds heeft de volgende kenmerken:

➜  Juridische structuur:  Fonds voor Gemene Rekening (FGR)

➜  Fiscale status:  Transparant (belastingheffing bij Participant)

➜  Deelname:  vanaf € 5.000

➜  Verwachte Emissiedatum:  1 oktober 2022 (uiterlijk 1 maart 2023)

➜  Verwachte looptijd:  zeven tot tien jaar

➜  Beleggerskapitaal:  € 28.149.400

➜  Hypothecaire financiering:  € 32.368.000

➜  Totale Financieringsbehoefte:  € 60.517.400

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:  5,5%* (enkelvoudig) per jaar

➜  Verwacht Gemiddeld totaalrendement:  9,3%* (enkelvoudig) per jaar

➜  Rendementsuitkering  per kwartaal achteraf

Aan het beleggen in Marktstede Vastgoedfonds zijn risico’s verbonden, zoals risico van dalende huurprijzen, negatieve 

waardeontwikkelingen, renterisico, tegenpartijrisico, onderhoudsrisico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, risico  

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

van het Fonds. Beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd en  

zelfs hun gehele inleg kunnen verliezen. Raadpleeg sectie 2 van het Prospectus voor meer informatie over de  

materiële risico’s.

Marktstede 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 beleggings-

instellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft en het Fonds is 

geregistreerd bij de AFM.

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).
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2 I Supermarktvastgoed

O M Z E TO N T W I K K E L I N G

De supermarktbranche maakt deel uit van de sector detailhandel 

food en heeft daarin een omzetaandeel van ruim 51%. Circa 65% 

tot 70% van wat we eten komt via de supermarkt op ons bord. De 

verwachting is dat dit omzetaandeel in de komende jaren verder 

zal toenemen, waarbij schaalgrootte, efficiency en marketingkracht 

allesbepalende drijvers zijn voor succes en continuïteit. De groei wordt 

vooral verwacht bij de grote formules, kwaliteitsdiscounters en in het 

onlinekanaal.1

De groei van de bevolking en economie bepaalt de groei van de 

vraag naar voeding. Zowel de groei van de bevolking als de groei van 

het bruto binnenlands product vlakken af in Nederland. Het totale 

marktvolume zal de komende jaren dus maar beperkt stijgen. Hoewel 

de totale vraag naar voeding beperkt groeit, hebben supermarkten 

de laatste jaren het tij mee met jaar-op-jaar groei ten koste van 

onder meer vers speciaalzaken en foodservice. De omzet van de 

Nederlandse supermarkten bedroeg in 2021 ruim € 39,6 miljard. Dit 

is een stijging van 0,5% ten opzichte van 20202 en het negende jaar 

op rij met omzetgroei. Uit voorlopige cijfers van ING blijkt eveneens 

een omzetgroei van speciaalzaken met circa 1,5%. ING verwacht 

dat supermarkten onder meer vanwege oplopende energie- en 

transportkosten de prijzen verhogen, waardoor ondanks dalende afzet 

uiteindelijk wel een beperkte omzetgroei van ongeveer 2% kan worden 

gerealiseerd in 2022.

D E  S U P E R M A R K T B E L E G G I N G S M A R K T

Supermarkten voorzien in de dagelijkse behoeften van consumenten. 

De interesse van beleggers voor supermarkten blijkt uit het volume 

van beleggingstransacties in supermarktvastgoed en wijkwinkelcentra, 

waar veelal één of twee supermarkten gevestigd zijn die zich 

sterk richten op de dagelijkse boodschappen van de consument. 

Juist supermarktvastgoed en deze wijkwinkelcentra zullen naar 

de verwachting van de Beheerder de komende jaren sterk blijven 

functioneren in het verzorgingsgebied, terwijl winkelvoorzieningen 

zonder deze sterke dagelijkse component (zoals mode- en elektronica-

winkels) naar haar verwachting aanzienlijk minder goed gaan presteren.

Goede supermarktlocaties met de juiste afmetingen en een stabiele 

huurstroom zijn schaars. Dankzij haar ervaring, uitgebreide netwerk 

en de samenwerking met retailspecialisten Bureau Van der Weerd en 

Knowledge in Store, is Sectie5 Investments in staat deze locaties te 

verwerven en heeft zij een succesvol trackrecord opgebouwd.

Bovenstaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide 

beschrijving van de markt vindt u in het Prospectus (Sectie 4 – 

Supermarktvastgoed).

Bronnen: GfK 2021 en Retail Insiders, raming Panteia o.b.v. CBS, 2021
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1  Bron: www.rabobank.nl/kennis/tag/011085200/supermarkten/
2 Bron: Retail Insiders.

O M Z E T  E N  O M Z E TG R O E I  S U P E R M A R K T E N  I N  N E D E R L A N D
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3 I Onroerendgoedportefeuille

Het Fonds zal uitsluitend beleggen in de Objecten Zwolle, Tilburg, Heemskerk, Geldrop en Emmen. 

De Jumbo-supermarkt aan de Assendorperstraat 71 in Zwolle is 

gevestigd aan een doorgaande route en maakt onderdeel uit van een 

complex met bovengelegen appartementen. De opstallen bevinden 

zich op eigen grond. Het Object Zwolle betreft uitsluitend de Jumbo-

supermarkt. De bovengelegen appartementen maken geen onderdeel 

uit van het Object. De locatie is nabij de binnenstad van Zwolle en is 

goed bereikbaar. De supermarkt is een voormalige Super de Boer-

supermarkt, die in 2012 is omgebouwd naar een moderne Jumbo-

supermarkt, van circa 1.560 m² B.V.O.

Parkeren kan aan de achterzijde van de Jumbo op een betaald parkeer-

terrein. Hierop wordt strikt gecontroleerd, hetgeen de doorstroming 

bevordert. Het betaald parkeren-regime geldt in het gehele centrum 

van Zwolle en is op deze locatie geen beletsel voor het winkelende 

publiek. Jumbo biedt aan haar klanten een ‘eerste uur gratis parkeren- 

service’ aan. 

De supermarkt wordt geëxploiteerd door Jumbo zelf, er is geen sprake 

van een franchise. De omzet, berekend in mei 2022, bedraagt circa  

€ 355.000 per week, ofwel € 18.460.000 per jaar. Volgens Knowledge 

in Store is dit ruim voldoende voor een gezonde exploitatie. Uit het 

VPO blijkt tevens dat deze omzet op termijn nog kan oplopen wanneer 

de woningbouw rondom project De Spoorzone nabij het station 

gerealiseerd wordt.

Jumbo Supermarkten B.V. huurt circa 1.560 m² B.V.O. winkelruimte op 

de begane grond. Er is een nieuw tienjarig contract afgesloten ingegaan 

op 1 december 2017. De totale huurstroom bedraagt € 274.420 

per jaar exclusief btw en exclusief servicekosten en wordt jaarlijks 

geïndexeerd. Dit is een m²-prijs van € 176 per jaar. Het contract 

expireert op 30 november 2027 en wordt, behoudens opzegging, 

vervolgens voor perioden van telkens vijf jaar verlengd. 

Met ingang van 1 mei 2020 huurt Jumbo Supermarkten B.V. de op 

het dak geïnstalleerde PV-installatie en aanverwante apparatuur. Het 

betreft circa 388 zonnepanelen. De investering en exploitatie is voor 

rekening van het Fonds, de jaarhuur bedraagt € 17.395, uit te splitsen 

in reguliere huur (€ 5.795 die jaarlijks wordt geïndexeerd) en SDE-

subsidie (€ 11.600, niet geïndexeerd). Dit is een voorschotbedrag,  

de werkelijke huur wordt jaarlijks achteraf verrekend en is gebaseerd  

op de werkelijke energieopbrengst. De looptijd was 15 jaar bij aanvang 

in 2020.

J U M B O - S U P E R M A R K T  ( Z W O L L E ,  A S S E N D O R P E R S T R A AT  7 1 )

 Deze investering heeft de volgende kenmerken:

➜ Binnenstedelijke Jumbo-supermarkt van circa 1.560 m² B.V.O.

➜ Jumbo verhuurd tot en met 30 november 2027

➜ Locatie nabij het centrum van Zwolle, aan doorgaande route

➜ Huurder sinds de oplevering van de winkel (1999) gevestigd op deze locatie

➜  Circa 70 parkeerplaatsen voor de deur met eerste uur gratis parkeren

Assendorperstraat, Zwolle
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De Jumbo-supermarkt met twee dagwinkels aan het Bart van Peltplein 

te Tilburg maakt onderdeel uit van een complex met bovengelegen 

woningen. De opstallen bevinden zich op eigen grond. De eigenaren van 

de winkelruimtes en de bovenliggende wooneenheden hebben een VVE 

gevormd. Het Object betreft uitsluitend de winkels. De wooneenheden 

maken geen onderdeel uit van het Object. Het Bart van Peltplein ligt 

in Tilburg in het stadsdeel Oud-Noord en de wijk Groeseind. Het plein 

heeft een wijkverzorgende functie. 

De supermarkt is in 2017 uitgebreid met twee voormalige dagwinkels 

van 156 m2 B.V.O. en 180 m2 B.V.O. nieuwbouw. Hierdoor is het 

metrage met 336 m2 B.V.O. toegenomen van 2.511 m2 B.V.O. naar 

circa 2.847 m2 B.V.O. In het uitbreidingsgedeelte bevindt zich met 

name een uitgebreid versgedeelte. Ten tijde van deze nieuwbouw is 

tevens het parkeerterrein opnieuw ingericht, waardoor het aantal 

parkeerplaatsen in toegenomen van 80 naar 90.

Deze Jumbo-vestiging met twaalf kassa’s in Tilburg Oud-Noord is een 

zeer goed presterende Jumbo-vestiging. Parkeren kan hier gratis en 

direct voor de Jumbo-supermarkt zonder blauwe kaart. Het Jumbo- 

filiaal ligt enigszins afzijdig van de Ringbaan-Noord maar wel aan de 

doorgaande weg van de wijk. Deze supermarkt vervult hier dan ook een 

wijkoverstijgende functie, aldus Knowledge in Store. De supermarkt 

wordt geëxploiteerd door Jumbo en is geen franchise.  

De omzet, berekend in mei 2022, bedraagt circa € 469.000 per week, 

ofwel € 24.388.000 per jaar. Dit is ruim voldoende voor een gezonde 

exploitatie volgens Knowledge in Store.

De supermarkt genereert een huurstroom van € 551.934 per jaar 

exclusief btw en exclusief servicekosten en wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Dit is een m²-prijs van € 194 per jaar. De huren worden gefactureerd 

aan - en voldaan door - Jumbo Supermarkten B.V. Met ingang van 1 juli 

2017 is een nieuwe huurovereenkomst aangegaan voor de duur van tien 

jaar. Deze expireert derhalve op 30 juni 2027. Nadien zijn, behoudens 

opzegging, verlengingsperioden van telkens vijf jaar van toepassing.  

Voor het nieuwbouwdeel van circa 180 m2 B.V.O. geldt een huurvrije 

periode van tien jaar. Deze gaat vanaf 1 juli 2027 een huur genereren 

van € 34.560, exclusief btw en servicekosten. 

Met ingang van 1 mei 2021 huurt Jumbo de op het dak geïnstalleerde 

PV-installatie en aanverwante apparatuur. Het betreft circa 356 zonne- 

panelen. De investering en exploitatie is voor rekening verhuurder,  

de jaarhuur bedraagt € 24.372, uit te splitsen in reguliere huur 

(€ 8.479 die jaarlijks wordt geïndexeerd) en SDE-subsidie (€ 15.893, 

niet geïndexeerd). Dit is een voorschotbedrag, de werkelijke huur wordt 

jaarlijks achteraf verrekend en is gebaseerd op de werkelijke energie-

opbrengst. De looptijd van het contract was vijftien jaar bij aanvang in 

2021.

J U M B O - S U P E R M A R K T  E N  T W E E  D A G W I N K E L S  ( T I L B U R G ,  B A R T  VA N  P E LT P L E I N  1 ,  1 A ,  5 ,  7 ,  9 ,  1 0  E N  1 2 )

 Deze investering heeft de volgende kenmerken:

➜ Grote Jumbo-supermarkt van circa 2.847 m² B.V.O.

➜ Jumbo verhuurd tot en met 30 juni 2027

➜ Twee dagwinkels: DA-drogisterij, BrainWash-kapsalon

➜ Circa 90 gratis parkeerplaatsen voor de deur

Bart van Peltplein, Tilburg
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Het Object omvat circa 4.986 m² B.V.O., welke behoudens de Action is 

opgeleverd in 2013. Het Object wordt gedomineerd door een Jumbo- 

supermarkt van circa 2.669 m² B.V.O., gelegen aan het Haydnplein in 

het centrum van Heemskerk. Heemskerk is een plaats en gemeente in 

Midden-Kennemerland in de Nederlandse provincie Noord-Holland.  

De gemeente telt 39.182 inwoners.3 Het winkelcentrum heeft een 

wijkverzorgende functie. De locatie is uitstekend gelegen langs een 

belangrijke toevoerweg richting centrum vanuit de diverse woonwijken. 

Deze locatie is goed zichtbaar, vindbaar en vanuit vier zijden bereikbaar. 

Adviesbureau Knowledge in Store beoordeelt de locatie dan ook als goed 

tot zeer goed4 en Jumbo heeft een verzoek ingediend om de supermarkt 

nog verder te vergroten. 

Behalve de Jumbo-supermarkt omvat het Object aan het Haydnplein 

acht dagwinkels: een lunchroom, Trekpleister-drogisterij, kapsalon, een 

catering afhaalpunt, Primera-winkel, bakkerij, modewinkel en een dag-

markt. Het in 2013 opgeleverde winkelcentrum maakt onderdeel uit van 

een complex met bovengelegen woningen en ondergelegen parkeer-

garage. De opstallen bevinden zich op eigen grond en zijn gesplitst in 

appartementsrechten. De eigenaren van de winkelruimtes en de boven-

liggende wooneenheden hebben een VVE gevormd. Het Object betreft 

uitsluitend de winkels. Tegenover het winkelcentrum ligt een complex 

met een Action-discountmarkt, gelegen aan de Beethovenstraat te 

Heemskerk. In dit deel van het Object zijn tevens een bloemist, grillroom 

en apotheek gevestigd, die geen onderdeel vormen van het eigendom. 

De Action maakt onderdeel uit van een complex met bovengelegen 

woningen. De opstallen bevinden zich op eigen grond en zijn gesplitst in 

appartementsrechten.

De parkeerfaciliteiten zijn goed. Parkeren voor de bewoners van de 

bovengelegen appartementen vindt plaats in een ondergrondse parkeer- 

garage voor 111 auto’s onder de nieuwbouw aan het Haydnplein en het 

parkeerplein. Parkeren voor de supermarkt en overige winkels kan (gratis) 

op maaiveldniveau op het parkeerplein direct voor de winkels. Hiertoe is 

een parkeerterrein aangelegd voor in totaal circa 180 auto’s waarvan 154 

parkeerplaatsen direct voor de supermarkt en de winkels zijn gelegen.

Deze Jumbo-supermarkt is zeer goed bezocht. Parkeren kan hier gratis 

en direct voor de deur. De Jumbo is gevestigd op een voor deze formule 

toekomstbestendige oppervlakte van circa 2.669 m² B.V.O. en wordt 

geëxploiteerd door een actieve Jumbo-franchisenemer. De omzet,  

berekend in mei 2022, bedraagt circa € 577.000 per week, ofwel circa  

€ 30 miljoen per jaar. Dit is ruim voldoende voor een gezonde exploitatie 

volgens Knowledge in Store.

De supermarkt genereert een huurstroom van € 546.204 per jaar 

exclusief BTW en exclusief servicekosten. Dit is een m²-prijs van € 205 

per jaar. De huren worden gefactureerd aan - en voldaan door - Jumbo 

Supermarkten B.V. en jaarlijks geïndexeerd. De Jumbo heeft een aantal 

jaar geleden een uitbreiding gerealiseerd van 97 m² B.V.O. Het betrof een 

leegstaande unit grenzend aan de supermarkt. Hierdoor is het metrage 

toegenomen naar circa 2.669 m² B.V.O. op de begane grond. Met ingang 

van 1 februari 2014 is een huurovereenkomst aangegaan voor de duur 

van vijftien jaar. Deze expireert derhalve op 31 januari 2029. Nadien zijn, 

behoudens opzegging, twee verlengingsperioden van vijf jaar en aanslui-

tend verlengingsperioden van telkens één jaar van toepassing.

J U M B O - S U P E R M A R K T,  A C T I O N  E N  A C H T  D A G W I N K E L S  ( H E E M S K E R K ,  H AY D N P L E I N )

 Deze investering heeft de volgende kenmerken:

➜ Jumbo en acht dagwinkels in recent ontwikkeld winkelcentrum (eind 2013 opgeleverd)

➜ Action in aan overkant gelegen gerenoveerd complex

➜ Jumbo-supermarkt van circa 2.669 m² B.V.O.

➜ Jumbo-supermarkt verhuurd tot en met 28 februari 2029

➜ Circa 180 gratis parkeerplaatsen voor de deur

3 Per 1 januari 2021. Bron: allecijfers.nl/woonplaats/heemskerk.
4  Bron: Marktrapport Knowledge in Store, april 2015 welke is aangevuld in mei 2022.  

Dit marktrapport en de aanvulling zijn op verzoek van de Initiatiefnemer opgesteld.
Haydnplein, Heemskerk
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Het Object betreft een Albert Heijn-supermarkt en een Trekpleister- 

drogisterij. Beide maken onderdeel uit van winkelcentrum De Heuvel 

en zijn gelegen in het centrum van Geldrop aan de winkelstraat Heuvel. 

Geldrop maakt deel uit van de gemeente Geldrop-Mierlo, gelegen 

aan het Eindhovens Kanaal. Geldrop wordt doorsneden door de ‘Kleine 

Dommel’ en de spoorlijn Eindhoven-Weert. De plaats telt bijna 29.000 

inwoners.5 Geldrop ligt ongeveer zes kilometer ten zuidoosten van 

Eindhoven.

Grote trekker in stadswinkelcentrum De Heuvel is de Albert Heijn-su-

permarkt. Deze AH-vestiging van circa 1.826 m² B.V.O. is een 

drukbezochte supermarkt met veel faciliteiten zoals een OV-service, 

fotoservice, Bol.com-afhaalpunt, geldautomaat, bloemen en planten 

en kopieerservice. Parkeren geschiedt op de grote parkeerterreinen aan 

weerszijde van de Albert Heijn-supermarkt. In totaal zijn hier circa 112 

betaald parkeerplaatsen beschikbaar. 

Er zijn momenteel oriënterende gesprekken gaande voor een ge-

biedsontwikkeling. Daarbij is er mogelijk sprake van een ondergrondse 

parkeergarage en een aantrekkelijkere verblijfsomgeving waarbij tevens 

nieuwbouwwoningen gepland staan. Het is nog onduidelijk of en wan-

neer deze plannen doorgang zullen vinden.

De Albert Heijn-supermarkt betreft een filiaalbedrijf en wordt geëxploi-

teerd door Albert Heijn zelf. De omzet van deze supermarkt, berekend 

in mei 2022, bedraagt circa € 240.000 per week, ofwel € 12.480.000 

per jaar. Dit is voldoende voor een gezonde exploitatie volgens Know-

ledge in Store. Uit het VPO blijkt tevens dat deze omzet op termijn 

nog kan groeien wanneer de woningbouwplannen in Geldrop, Heeze en 

Mierlo worden gerealiseerd.

De Albert Heijn-supermarkt genereert een huurstroom van € 371.953 

per jaar exclusief BTW en exclusief servicekosten door de huur van de 

winkel aan de Heuvel 81. Dit is een m2-prijs van circa € 204 per jaar, 

exclusief servicekosten en exclusief BTW. De huren worden gefactu-

reerd aan - en voldaan door - Ahold Europe Real Estate & Construction 

BV en jaarlijks geïndexeerd. De Ahold-organisatie huurt circa 1.826 m² 

B.V.O. op de begane grond. 

De huurovereenkomst is aangevangen op 1 juli 1996 en expireert 

per 31 oktober 2028. Behoudens opzegging zijn nadien telkens 

verlengingsperioden van vijf jaar van toepassing. De huurder heeft 

een break-optie per 31 oktober 2023. Omdat de supermarkt goede 

omzetten behaalt op deze locatie verwacht de Beheerder dat er geen 

gebruik zal worden gemaakt van deze break-optie.

A L B E R T  H E I J N - S U P E R M A R K T  E N  E E N  D A G W I N K E L  ( G E L D R O P,  H E U V E L  8 1 ,  8 2  E N  8 3 )

 Deze investering heeft de volgende kenmerken:

➜ Albert Heijn-supermarkt van circa 1.826 m² B.V.O.

➜ Albert Heijn-supermarkt verhuurd tot en met 31 oktober 2028  

➜ Centrumlocatie met circa 112 parkeerplaatsen voor de deur

➜ Trekpleister drogisterij van circa 278 m² B.V.O.

5 Bron: allecijfers.nl/woonplaats/geldrop.

De Heuvel, Geldrop
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Object Emmen bestaat uit het in 2012 nieuw opgeleverde wijkwinkel-

centrum Emmerhout van circa 6.480 m² B.V.O. met als grote trekkers 

een Jumbo-supermarkt van circa 1.797 m² B.V.O. en een Lidl-super-

markt van circa 1.911 m² B.V.O. Daarnaast huisvest het winkelcentrum 

landelijke labels zoals Kruidvat, Wibra, Big Bazar, Mitra en Primera en 

een verscheidenheid aan lokale dagwinkels en horeca zoals een bakkerij, 

viswinkel, bloemist, lunchroom, snackbar en een wijkcentrum. Er staat 

momenteel een winkelunit van circa 74 m² B.V.O. leeg.

Winkelcentrum Emmerhout ligt in de wijk Emmerhout. Deze afgezon-

derde wijk is gelegen in de plaats Emmen en werd gebouwd in de jaren 

‘70 van de vorige eeuw. De wijk bevindt zich langs de rand van het 

bosgebied Emmerdennen, in het noordoostelijk deel van de stad, op circa 

vier kilometer afstand van het centrum. Het winkelcentrum Emmerhout 

vormt het middelpunt van de wijk. Het gebied rond het winkelcentrum 

wordt gekenmerkt door veel hoogbouw, met onder andere de Woon-

toren Emmerhout. Deze toren was, met een hoogte van 55 meter, bij 

oplevering de hoogste woontoren van Noord-Nederland.

Na de opening werd het winkelcentrum genomineerd voor de NRW 

Jaarprijs 2013, de prijs voor het beste winkelcentrum van Nederland. De 

Houtweg bestaat uit twee separate wegen die respectievelijk noordelijk 

en zuidelijk langs het winkelcentrum gelegen zijn, beide met éénrich-

tingsverkeer. De Houtweg verbindt de verschillende straten, lanen en 

andere wegen met elkaar. Het winkelcentrum Emmerhout heeft in totaal 

drie entrees, gelegen aan de noordelijke, oostelijke en zuidelijke zijde en is 

vanuit alle richtingen goed bereikbaar.

Gratis parkeren kan rondom het winkelcentrum op circa 200 parkeer-

plaatsen. De grootste concentratie parkeerplaatsen (circa 80) is voor het 

horecaplein te vinden. 

De Jumbo-vestiging is een moderne en goed bezochte supermarkt. De 

supermarkt is gevestigd op een oppervlakte van circa 1.696 m² B.V.O. 

op de begane grond en circa 101 m² B.V.O. op de eerste etage. Er is een 

semi-ambachtelijke bakkerij- en slagerijafdeling, een grote servicedesk, 

stomerijservice, een uitgebreide tijdschriftenhoek, een koffiecorner en 

zelfscan. De supermarkt betreft een filiaalbedrijf en wordt geëxploiteerd 

door Jumbo zelf. De omzet, berekend in mei 2022, bedraagt circa  

€ 272.000 per week, ofwel € 14.144.000 per jaar, ruim voldoende voor 

een gezonde exploitatie volgens Knowledge in Store.

W I N K E LC E N T R U M  E M M E R H O U T  M E T  J U M B O - S U P E R M A R K T,  L I D L - S U P E R M A R K T  E N  Z E V E N T I E N  D A G W I N K E L S 

( E M M E N ,  H O U T W E G )

 Deze investering heeft de volgende kenmerken:

➜ Jumbo-supermarkt van circa 1.797 m2 B.V.O. verhuurd tot 31 augustus 2027

➜ Lidl-supermarkt van circa 1.911 m2 B.V.O. verhuurd tot 31 augustus 2027

➜ Winkelcentrum in 2012 herbouwd

➜  Breed scala aan aanbod van overige winkels, zoals o.a. Big Bazar, Kruidvat, Mitra, Primera, Wibra, 
bakkerij, kapsalon, dierenwinkel, bloemist, viswinkel en diverse horeca  

➜  Circa 200 gratis parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum

Houtweg, Emmen
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De Jumbo-supermarkt genereert een huurstroom van € 287.209 per 

jaar exclusief BTW en exclusief servicekosten. Dit is een m2-prijs van  

€ 160 per jaar. De huren worden gefactureerd aan - en voldaan door 

- Jumbo Supermarkten B.V. en jaarlijks geïndexeerd. Jumbo huurt circa 

1.696 m² B.V.O. op de begane grond en circa 101 m² B.V.O. op de eerste 

etage. Met ingang van 1 september 2012 is een nieuwe huurovereen-

komst aangegaan voor een periode van vijftien jaar.  

De huurovereenkomst expireert derhalve op 31 augustus 2027.  

Behoudens opzegging zijn nadien verlengingsperioden van telkens vijf 

jaar van toepassing. 

De Lidl-supermarkt is in het eerste kwartaal van 2017 flink uitgebreid  

en vernieuwd. Deze nieuwe generatie winkel heeft een oppervlakte van 

circa 1.850 m² B.V.O. op de begane grond en circa 61 m² B.V.O. op de 

eerste etage. Het betreft een filiaalbedrijf en wordt geëxploiteerd door 

Lidl zelf. De omzet, berekend in mei 2022, bedraagt circa € 203.000 per 

week, ofwel € 10.556.000 per jaar, ruim voldoende voor een gezonde 

exploitatie volgens Knowledge in Store. 

Lidl Nederland GmbH exploiteert de Lidl-supermarkt. De jaarhuur  

bedraagt € 282.955 exclusief BTW en exclusief servicekosten.  

Dit is een m2-prijs van circa € 148 per jaar, exclusief servicekosten en 

exclusief BTW. De huurovereenkomst is op 1 september 2012 aange-

gaan voor vijftien jaar, derhalve tot en met 31 augustus 2027 en wordt 

jaarlijks geïndexeerd. Nadien zijn verlengingsopties van telkens vijf jaren 

van toepassing. 

TA X AT I E

De samenvoeging van de Objecten in het Fonds vindt plaats tegen een 

waarde van € 58.850.000. Taxateur Jones Lang LaSalle BV heeft de 

marktwaarde per 5 mei 2022 getaxeerd op € 58.850.000 kosten koper 

(zie sectie 15 van het Prospectus voor de vindplaats van de taxatie- 

rapporten). De taxatie van de Objecten heeft plaatsgevonden in verband 

met de hypothecaire herfinanciering van de Objecten.

Houtweg, Emmen
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tabel 1  Huuroverzicht

locatie huurder adres
opper-

vlakte in 
m2 BVO.

ingangs- 
datum  

contract

expiratie-
datum 

contract

jaarlijkse  
huuropbrengst 

(in €, excl. btw)

percentage 
totale huur 

Emmen Lidl Houtweg 147-151 en 286 1.911 01-sep-12 31-aug-27  282.955 8,7%

Emmen Anita's Dierenspeciaalzaak Houtweg 286 167 01-okt-12 31-jul-26  25.574 0,8%

Emmen Bloemenboetiek Creatief V.O.F. Houtweg 286A 70 01-okt-12 30-sep-27  11.872 0,4%

Emmen Wijkbelangen Emmerhout Houtweg 287B 97 01-sep-12 31-aug-27  20.000 0,6%

Emmen Salon Duo V.O.F. Houtweg 287A 70 01-sep-12 31-aug-27  13.685 0,4%

Emmen Wibra Houtweg 288 399 01-mei-16 30-apr-26  51.000 1,6%

Emmen Kruidvat Houtweg 290 357 10-dec-12 09-dec-23  61.241 1,9%

Emmen Smulwereld Emmerhout Houtweg 292 118 01-okt-12 30-sep-27  22.673 0,7%

Emmen Mitra Houtweg 291 120 01-aug-16 31-jul-24  15.881 0,5%

Emmen Big Bazar Houtweg 293 - 295 499 01-okt-12 30-sep-27  79.146 2,4%

Emmen Jumbo Houtweg 296(A) 1.797 01-sep-12 31-aug-27  287.209 8,8%

Emmen Snackbar Houtweg 299 - 300 186 01-okt-12 31-mei-25  37.811 1,2%

Emmen Pizzeria Da Sandro Houtweg 297 78 01-jan-18 31-dec-27  12.390 0,4%

Emmen Viszaak Houtweg 289 113 01-jan-19 31-dec-28  17.600 0,5%

Emmen Primera Houtweg 152 190 01-okt-19 30-sep-29  30.049 0,9%

Emmen kantoor Houtweg 298 70 01-sep-20 31-dec-22  10.699 0,3%

Emmen bakker Houtweg 153 164 01-okt-20 30-sep-30  32.098 1,0%

Emmen VACANT 74 - -  -   -

Geldrop Albert Heijn Heuvel 81 1.826 01-jul-96 31-okt-28  371.953 11,4%

Geldrop Trekpleister Heuvel 82 - 83 278 01-nov-18 31-okt-23  45.454 1,4%

Heemskerk Mors & Mors (lunch) Haydnplein 1 201 13-nov-13 12-nov-23  41.206 1,3%

Heemskerk Eazy Hair Haydnplein 2 98 17-jan-14 31-jul-27  22.500 0,7%

Heemskerk Trekpleister Haydnplein 3 230 15-jan-14 14-mei-24  38.063 1,2%

Heemskerk Mors & Mors (ijs) Haydnplein 4 100 01-sep-15 31-aug-25  21.537 0,7%

Heemskerk Primera Fidelio VOF Haydnplein 6 104 13-nov-13 12-nov-23  22.660 0,7%

Heemskerk Jumbo Haydnplein 3 en 8 2.669 01-feb-14 31-jan-29  546.204 16,7%

Heemskerk Goemans Versbakkerij B.V. Haydnplein 10 109 13-nov-13 12-nov-23  23.727 0,7%

Heemskerk Glanda Mode Beethv.str. 1 145 13-nov-13 31-okt-23  28.541 0,9%

Heemskerk De heer F  Rasouli Beethv.str. 5-7 203 15-jun-14 14-jun-24  30.858 0,9%

Heemskerk Action Dr.Prinsengal. 18 1.150 02-jul-14 01-jul-24  139.840 4,3%

Tilburg Jumbo Bart van Peltplein 1(a) en 5 2.847 01-apr-09 30-jun-27  551.934 16,9%

Tilburg Eazy Hair Bart van Peltplein 10 109 01-okt-10 30-jun-25  19.391 0,6%

Tilburg Drogisterij Bart van Peltplein 12 210 01-jul-14 30-jun-24  38.517 1,2%

Tilburg Jumbo PV-installatie Bart van Peltplein 1(a) en 5 1 01-mei-21 30-apr-36  24.372 0,7%

Zwolle Jumbo Assendorperstraat 71 1.560 01-nov-99 30-nov-27  274.420 8,4%

Zwolle Jumbo PV-installatie Assendorperstraat 71 1 01-mei-20 30-apr-35  17.395 0,5%

totaal 18.321  3.270.454 100%
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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 naar verwachting tussen de zeven en 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 waarschijnlijke Emissiedatum 1 oktober 2022.

De Fondsinvestering, die het Fonds doet in verband met de Emissie 

(exclusief liquiditeitsreserve), bedraagt € 60.217.400 en bestaat uit de 

Verkrijgingsprijs van de Objecten Zwolle, Tilburg, Heemskerk, Geldrop 

en Emmen, 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.

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

Beleggerskapitaal

De Participanten in Marktstede Vastgoedfonds leggen voor 

hun deelname aan de Emissie in totaal € 28.149.400 (exclusief 

Emissievergoeding) in, verdeeld over 28.149.400 Participaties van 

€ 1,00 elk.

Vreemd vermogen

Naast het Beleggerskapitaal bestaat de vermogensstructuur van het 

Fonds uit een hypothecaire financiering voor de Objecten die wordt 

verschaft door een bank ter hoogte van € 32.368.000.  

Dit is 53,5% van de Financieringsbehoefte voor de Emissie en 54,9% 

van de waarde van de Objecten (k.k.) zoals getaxeerd door Jones Lang 

LaSalle BV op € 58.850.000.

De vermogensstructuur van het Fonds is weergegeven in tabel 2.

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.

Periodieke uitkeringen

Het streven is dat eens per kwartaal het Direct rendement wordt 

uitgekeerd. Naar verwachting bedraagt deze uitkering in het eerste jaar 

5,0% (zie tabel 4). De einduitkering vindt plaats nadat alle Objecten en/

of Participaties zijn verkocht en het Fonds is vereffend.

tabel 1  Fondsinvestering 

alle bedragen in €

Verkrijgingsprijs 
waarde Objecten   58.850.000 

overname banksaldi en werkkapitaal   610.000 

Samenvoegingskosten 
adviseurskosten voor juridische en technische due diligence   106.500 

taxatiekosten   40.500 

notariskosten   45.000 

totaal Samenvoegingskosten   192.000 

totaal   59.652.000 

Initiatiekosten 

adviseurskosten   135.000 

marketingkosten en kosten prospectus   100.000 

oprichtingskosten   6.720 

totaal   241.720 

Financieringskosten   323.680 

Fondsinvestering   60.217.400 

tabel 2  Vermogensstructuur 

alle bedragen in €

Verkrijgingsprijs   59.652.000 

Initiatiekosten   241.720 

kostprijs   59.893.720 

Financieringskosten   323.680 

liquiditeitsreserve   300.000 

Financieringsbehoefte   60.517.400

Hypothecaire lening   32.368.000 53,5%

Beleggerskapitaal   28.149.400 46,5%



14

Alternatieve rendementsscenario’s 

Om inzage te geven in de wijze waarop het Gemiddeld direct 

rendement afhankelijk is van de financieringsrente, de verkoopprijs 

van de Objecten en de inflatie, wordt de invloed van veranderende 

omstandigheden in sectie 6.4 (Scenarioanalyse) van het Prospectus 

weergegeven.

Een uitgebreide beschrijving van de financiële aspecten vindt u in  

het Prospectus (Sectie 6 - Financiële aspecten en rendementsbereke-

ningen).

tabel 3  Samenvatting geprognosticeerde rendementen 

Marktstede

verwacht jaarlijks Gemiddeld exploitatierendement* 6,6%

verwacht jaarlijks Gemiddeld direct rendement* 5,5%

verwacht jaarlijks Gemiddeld totaalrendement* 9,3%

verwachte Internal Rate of Return (IRR) 8,0%

uitkeringsniveau jaar 1 5,0%

*   Enkelvoudige rendementen op basis van een beschouwingsperiode van tien jaar,  
gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het prospectus van Markt-
stede Vastgoedfonds. De emissiekosten zijn niet in de berekening van bovenstaande 
prognoses betrokken. 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.

tabel 4   Geprognosticeerd Exploitatieresultaat, Direct rendement en verloop Liquiditeitsreserve  
(rendementsprognose exclusief verrekening conversiekoers voor beleggers in de drie samen te voegen fondsen)

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

huuropbrengsten   3.305.946   3.421.723   3.520.191   3.596.042   3.669.478   3.741.249   3.790.145   3.862.607   3.939.858   4.018.656 

leegstandsvoorziening (aanname)   39.480-   39.411-   42.014-   42.878-   41.379-   42.112-   42.278-   46.244-   47.161-   48.224-

huurvrij en huurdersincentives (aanname)   15.958-   137.489-   19.021-   22.890-   221.227-   231.926-   266.957-   8.942-   9.743-   - 

totale opbrengsten   3.250.509   3.244.823   3.459.156   3.530.274   3.406.873   3.467.211   3.480.909   3.807.421   3.882.954   3.970.432 

Exploitatiekosten: 

assetmanagement   130.020-   129.793-   138.366-   141.211-   136.275-   138.688-   139.236-   152.297-   155.318-   158.817-

propertymanagement   65.010-   64.896-   69.183-   70.605-   68.137-   69.344-   69.618-   76.148-   77.659-   79.409-

eigenaarslasten   133.172-   138.046-   141.408-   144.266-   147.151-   150.094-   153.096-   156.158-   159.281-   162.466-

onderhoud   87.796-   91.010-   93.226-   95.110-   97.012-   98.952-   100.931-   102.950-   105.009-   107.109-

adviseurs   25.634-   72.114-   45.417-   37.839-   165.339-   224.050-   135.650-   36.509-   42.660-   39.343-

overig   71.275-   72.388-   75.774-   77.320-   76.538-   77.975-   78.867-   83.527-   85.190-   87.012-

rente   1.127.688-   1.116.359-   1.105.030-   1.093.701-   1.082.372-   1.071.044-   1.059.715-   1.048.386-   1.037.057-   1.025.728-

Exploitatieresultaat   1.609.914   1.560.217   1.790.751   1.870.223   1.634.047   1.637.063   1.743.796   2.151.445   2.220.780   2.310.547 

Exploitatierendement 5,7% 5,5% 6,4% 6,6% 5,8% 5,8% 6,2% 7,6% 7,9% 8,2%

Gemiddeld exploitatierendement 6,6%

Afschrijvingen: 

afschrijvingen zonnepanelen   16.400-   16.400-   16.400-   16.400-   16.400-   16.400-   16.400-   16.400-   16.400-   16.400-

afschrijvingen geactiveerde Initiatiekosten   48.344-   48.344-   48.344-   48.344-   48.344-   -   -   -   -   - 

afschrijving geactiveerde Financieringskosten   64.736-   64.736-   64.736-   64.736-   64.736-   -   -   -   -   - 

correctie afschrijvingen zonnepanelen   16.400   16.400   16.400   16.400   16.400   16.400   16.400   16.400   16.400   16.400 

correctie afschrijvingen geactiveerde Initiatiekosten   48.344   48.344   48.344   48.344   48.344   -   -   -   -   - 

correctie afschrijving geactiveerde Financieringskosten   64.736   64.736   64.736   64.736   64.736   -   -   -   -   - 

aflossing op Hypothecaire lening   323.680-   323.680-   323.680-   323.680-   323.680-   323.680-   323.680-   323.680-   323.680-   323.680-

uitkering uit liquiditeitsreserve   115.000   185.000   -   -   -   -   -   -   -   - 

voor uitkering beschikbaar   1.401.234   1.421.537   1.467.071   1.546.543   1.310.367   1.313.383   1.420.116   1.827.765   1.897.100   1.986.867 

uitkering per Participatie   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,06   0,07   0,07 

Direct rendement 5,0% 5,0% 5,2% 5,5% 4,7% 4,7% 5,0% 6,5% 6,7% 7,1%

Gemiddeld direct rendement 5,5%

liquiditeitsreserve bij aanvang periode   300.000   185.000   -   -   -   -   -   -   -   - 

onttrekking ten behoeve van uitkeringen   115.000-   185.000-   -   -   -   -   -   -   -   - 

liquiditeitsreserve bij einde periode   185.000   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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tabel 4   Geprognosticeerd Exploitatieresultaat, Direct rendement en verloop Liquiditeitsreserve  
(rendementsprognose exclusief verrekening conversiekoers voor beleggers in de drie samen te voegen fondsen)

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

huuropbrengsten   3.305.946   3.421.723   3.520.191   3.596.042   3.669.478   3.741.249   3.790.145   3.862.607   3.939.858   4.018.656 

leegstandsvoorziening (aanname)   39.480-   39.411-   42.014-   42.878-   41.379-   42.112-   42.278-   46.244-   47.161-   48.224-

huurvrij en huurdersincentives (aanname)   15.958-   137.489-   19.021-   22.890-   221.227-   231.926-   266.957-   8.942-   9.743-   - 

totale opbrengsten   3.250.509   3.244.823   3.459.156   3.530.274   3.406.873   3.467.211   3.480.909   3.807.421   3.882.954   3.970.432 

Exploitatiekosten: 

assetmanagement   130.020-   129.793-   138.366-   141.211-   136.275-   138.688-   139.236-   152.297-   155.318-   158.817-

propertymanagement   65.010-   64.896-   69.183-   70.605-   68.137-   69.344-   69.618-   76.148-   77.659-   79.409-

eigenaarslasten   133.172-   138.046-   141.408-   144.266-   147.151-   150.094-   153.096-   156.158-   159.281-   162.466-

onderhoud   87.796-   91.010-   93.226-   95.110-   97.012-   98.952-   100.931-   102.950-   105.009-   107.109-

adviseurs   25.634-   72.114-   45.417-   37.839-   165.339-   224.050-   135.650-   36.509-   42.660-   39.343-

overig   71.275-   72.388-   75.774-   77.320-   76.538-   77.975-   78.867-   83.527-   85.190-   87.012-

rente   1.127.688-   1.116.359-   1.105.030-   1.093.701-   1.082.372-   1.071.044-   1.059.715-   1.048.386-   1.037.057-   1.025.728-

Exploitatieresultaat   1.609.914   1.560.217   1.790.751   1.870.223   1.634.047   1.637.063   1.743.796   2.151.445   2.220.780   2.310.547 

Exploitatierendement 5,7% 5,5% 6,4% 6,6% 5,8% 5,8% 6,2% 7,6% 7,9% 8,2%

Gemiddeld exploitatierendement 6,6%

Afschrijvingen: 

afschrijvingen zonnepanelen   16.400-   16.400-   16.400-   16.400-   16.400-   16.400-   16.400-   16.400-   16.400-   16.400-

afschrijvingen geactiveerde Initiatiekosten   48.344-   48.344-   48.344-   48.344-   48.344-   -   -   -   -   - 

afschrijving geactiveerde Financieringskosten   64.736-   64.736-   64.736-   64.736-   64.736-   -   -   -   -   - 

correctie afschrijvingen zonnepanelen   16.400   16.400   16.400   16.400   16.400   16.400   16.400   16.400   16.400   16.400 

correctie afschrijvingen geactiveerde Initiatiekosten   48.344   48.344   48.344   48.344   48.344   -   -   -   -   - 

correctie afschrijving geactiveerde Financieringskosten   64.736   64.736   64.736   64.736   64.736   -   -   -   -   - 

aflossing op Hypothecaire lening   323.680-   323.680-   323.680-   323.680-   323.680-   323.680-   323.680-   323.680-   323.680-   323.680-

uitkering uit liquiditeitsreserve   115.000   185.000   -   -   -   -   -   -   -   - 

voor uitkering beschikbaar   1.401.234   1.421.537   1.467.071   1.546.543   1.310.367   1.313.383   1.420.116   1.827.765   1.897.100   1.986.867 

uitkering per Participatie   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,06   0,07   0,07 

Direct rendement 5,0% 5,0% 5,2% 5,5% 4,7% 4,7% 5,0% 6,5% 6,7% 7,1%

Gemiddeld direct rendement 5,5%

liquiditeitsreserve bij aanvang periode   300.000   185.000   -   -   -   -   -   -   -   - 

onttrekking ten behoeve van uitkeringen   115.000-   185.000-   -   -   -   -   -   -   -   - 

liquiditeitsreserve bij einde periode   185.000   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Albert Heijn, Geldrop

Jumbo, Heemskerk
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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:

R I S I CO  VA N  D A L E N D E  H U U R P R I J Z E N

Verhuurprijzen kunnen dalen. Bijvoorbeeld door een overschot aan 

winkelvastgoed, groei van online verkopen, krimp van de doelgroep van 

huurders of koopkrachtdaling van de doelgroep. Het Fonds is voor de 

inkomsten en het rendement in grote mate afhankelijk van het huurprijs-

niveau. Dalende huurprijzen betekenen een risico dat het Fonds minder 

inkomsten heeft en de Participanten lagere uitkeringen ontvangen.

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 winkelvastgoed. De prijzen daarvan 

kunnen door marktomstandigheden veranderen. Er is een risico dat 

door waardedaling van de Objecten het Fonds niet kan voldoen aan 

haar verplichtingen, zoals bijvoorbeeld aan de hypothecaire financier. 

Als dit risico zich voordoet kan de belegging geheel of ten dele verloren 

gaan en/of kunnen er mogelijk geen of slechts lagere uitkeringen 

plaatsvinden.

R E N T E R I S I CO

De Objecten zijn deels gefinancierd met een hypothecaire financiering 

voor rekening en risico van het Fonds. Een stijgende marktrente kan tot 

hogere kosten leiden voor het Fonds en het risico van lagere uitkeringen 

voor de Participanten. Hogere kosten kunnen tot gevolg hebben dat de 

belegging geheel of ten dele verloren gaat en/of dat er mogelijk geen 

uitkeringen kunnen plaatsvinden.

T E G E N PA R T I J R I S I CO

Dit betreft het risico dat een huurder niet (volledig) aan zijn 

betalingsverplichting aan het Fonds kan of wil voldoen. Indien een 

huurder zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt 

waardoor de huurrelatie tussen het Fonds als verhuurder en de 

huurder wordt verbroken en er (tijdelijk) geen nieuwe huurder 

gevonden kan worden, kan dat ertoe leiden dat huurderving en/

of (tijdelijke) leegstand ontstaat. Door huurderving of leegstand 

kunnen de Participaties in waarde dalen en/of kunnen geen of slechts 

lagere uitkeringen aan de Participanten plaatsvinden. Dit risico 

kan bij dit Fonds versterkt optreden omdat het Fonds 72% van de 

huuropbrengsten ontvangt van slechts drie huurders.

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

Vastgoed vergt onderhoud. De onderhoudskosten 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. Hogere kosten van onderhoud komen ten laste van 

het vermogen van het Fonds en hebben een negatief effect op 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. Dat komt ten nadele van het 

rendement voor de Participanten. Het al dan niet tijdelijk verlagen 

of stop zetten van uitkeringen zal ten koste gaan van het Direct 

rendement en zal niet in alle gevallen kunnen voorkomen dat de inleg 

van de Participanten geheel of gedeeltelijk verloren gaat.

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

De hypothecaire financiering van de Objecten heeft een kortere looptijd 

dan de beoogde looptijd van het Fonds. Er is een risico dat na afloop van 

de looptijd van een hypothecaire financiering niet voldoende Objecten 

zijn verkocht om het aflopende krediet af te lossen én geen nieuwe 

financiering met een hypothecair financier kan worden afgesloten. 

Indien een nieuwe hypothecaire financiering alleen kan worden 

afgesloten tegen minder gunstige voorwaarden, heeft dat vanwege 

hogere kosten eveneens een negatieve invloed op het rendement voor 

de Participanten.

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

Voor de hypothecaire financiering van de Objecten is met de 

hypothecair financier een debt yield-clausule overeengekomen. 

Debt yield staat voor de verhouding tussen de verwachte netto 

huuropbrengsten over de volgende twaalf maanden en de resterende 

hoofdsom van de hypothecaire financiering. Die verhouding mag niet 

lager zijn dan 6,5% gedurende de gehele looptijd van de financiering. 

Indien de debt yield lager is dan 8% kan er een zogenoemde cash 

sweep plaatsvinden. Er vindt dan een lagere of - bij een cash sweep 

- geen uitkering plaats aan de Participanten totdat de debt yield 

weer voldoet aan het maximaal toegestane percentage. De debt yield 

wordt per kwartaal door de bank getoetst. Indien door leegstand de 

huurontvangsten dalen, ontstaat het risico dat niet langer voldaan zal 

worden aan de debt yield-clausule. Dit kan tot gevolg hebben dat de 

financiering ineens opeisbaar wordt indien de debt yield lager wordt 

dan 6,5%. Dan ontstaat het aanzienlijke risico dat (een deel van) de 

5 I Risicofactoren
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Objecten gedwongen verkocht moet(en) worden wat doorgaans leidt 

tot een aanzienlijk lagere verkoopopbrengst. Dat zou ten koste gaan 

van het rendement voor de Participanten en mogelijk tot het verlies van 

de belegging.

Daarnaast is voor de hypothecaire financiering van de Objecten 

met de hypothecair financier een maximale verhouding tussen de 

hoofdsom van de hypothecaire financiering en de waarde van de 

Objecten overeengekomen van 60% (loan to value-clausule of LTV). 

Indien door waardedaling van de Objecten niet wordt voldaan aan 

de LTV, kan de jaarlijkse aflossing verhoogd worden van 1% naar 2% 

per jaar. Indien de LTV boven de 65% ligt, kan er een zogenoemde 

cash sweep plaatsvinden. Indien de loan-to-value boven de 70% 

komt, kan de financiering ineens opeisbaar worden. Dan ontstaat het 

aanzienlijke risico dat (een deel van) de Objecten gedwongen verkocht 

moet(en) worden wat doorgaans leidt tot een aanzienlijk lagere 

verkoopopbrengst. Dat zou ten koste gaan van het rendement voor de 

Participanten en mogelijk tot het 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 

Jumbo, Tilburg

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.

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

(Sectie 2 - Risicofactoren).
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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. In Box 3 geldt het 

principe van de forfaitaire rendementsheffing. Een Participant wordt 

jaarlijks, ongeacht het werkelijk behaalde rendement, belast voor 

een forfaitair rendement dat tussen de 1,82% en 5,53% (2022) 

bedraagt van het aan Box 3 toerekenbare vermogen. 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 (2022) per 

belastingplichtige ofwel voor partners € 101.300 (2022).

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

In Nederland gevestigde beleggers/ondernemers die hun Participatie 

tot hun ondernemingsvermogen rekenen, kunnen in beginsel hun 

bestaande herinvesteringsreserve aanwenden voor de aankoop 

van Participaties in het Fonds. Hiertoe is onder andere vereist dat 

de herinvesteringsreserve werd gevormd door boekwinsten op ter 

belegging gehouden verhuurd onroerend goed. Ondernemers met een 

herinvesteringsreserve wordt geadviseerd om van tevoren hierover een 

fiscaal adviseur te raadplegen.

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. Met ingang van 1 januari 2022 is de 

mogelijkheid van het verrekenen van verliezen drastisch gewijzigd. De 

verrekening van verliezen wordt beperkt tot € 1.000.000,-. Daarboven 

kunnen verliezen worden verrekend met 50% van de winst die uitgaat 

boven de € 1.000.000,-. De tijdsbeperking van de voorwaartse 

verliesverrekening is komen te vervallen, dit wordt onbeperkt.

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

Bij de verwerving van de Objecten door het Fonds is geen overdrachts-

belasting verschuldigd. Ter zake van de uitgifte van Participaties 

voorafgaand aan de verwerving 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 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).

6 I Fiscale aspecten

Houtweg, Emmen
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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 in handen van Stichting Gelderstede 

Vastgoedfonds, Stichting Vaartstede en Stichting Bewaarder 

Willemstede (de Houdsters), 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 BV, een 

100%-dochtervennootschap van Sectie5 Investments N.V. 

Sectie5 Beheer heeft een AFM-vergunning voor het beheren van 

beleggingsinstellingen. CSC Depositary BV treedt op als Bewaarder van 

het Fonds. Het Fonds is geregistreerd bij de AFM.

Het Fonds is aangegaan voor onbepaalde tijd, hoewel de 

beleggingshorizon 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).

7 I Juridische aspecten en structuur

bank / hypothecaire financiering

Participanten

Sectie5 Beheer BV
(de Beheerder)

Objecten Emmen/Geldrop Objecten Tilburg/ZwolleObject Heemskerk

Fondsvoorwaarden

CSC Depositary BV
(de Bewaarder)

juridisch eigendom

‘economisch eigendom’

Marktstede Vastgoedfonds
(het Fonds)

Stichting Gelderstede 
Vastgoedfonds*

 (Houdster)

Stichting Bewaarder 
Willemstede* 

(Houdster)

Stichting Vaartstede*  
(Houdster)

*  De statutaire namen van Stichting Gelderstede Vastgoedfonds, Stichting 
Vaartstede en Stichting Bewaarder Willemstede worden gewijzigd in 
respectievelijk Stichting Marktstede Vastgoedfonds I, Stichting Marktstede 
Vastgoedfonds II en Stichting Marktstede Vastgoedfonds III.
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S E C T I E 5  I N V E S T M E N T S

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 vastgoed-

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

een ingelegd vermogen van circa € 430 miljoen. De huidige beheerde 

portefeuille bedraagt circa € 500 miljoen, na enkele verkopen. 

Sectie5 heeft een uitgebreid trackrecord en netwerk. Het team bestaat 

momenteel uit 20 professionals.

De directie over Sectie5 Investments N.V. wordt middellijk 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. 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 GRESB. 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 managers 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).   

8 I Initiatiefnemer

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

➜  Koopprijs per Participatie € 1,00  (minimale afname 5.000 stuks)

➜  Aantal Participaties 28.149.400

Belangstellenden kunnen zich door middel van het bij het Prospectus 

gevoegde inschrijvingsformulier ‘Verklaring van Deelname in Markt-

stede Vastgoedfonds’ aanmelden voor deelname in Marktstede 

Vastgoedfonds. Het Prospectus (https://sectie5.nl/fondsen/

fondsenfile/17661/Prospectus_Marktstede.pdf) en het essentiële 

informatiedocument (https://sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/17652/

EID_Marktstede.pdf) worden gepubliceerd op de website van de 

Beheerder.

Voor de Emissie zijn in totaal 28.149.400 Participaties beschikbaar. 

Inschrijvingen van beleggers die beleggen in een of meer van de drie 

samen te voegen beleggingsfondsen, worden eerst voor de conversie 

van hun participaties in de drie samen te voegen fondsen en vervolgens 

voor aanvullende Participaties met voorrang toegekend. De verhouding 

waarin participaties in de drie samen te voegen beleggingsfondsen 

worden omgezet in één (1) Participatie is als volgt:

• één (1) participatie in Gelderstede Vastgoedfonds voor 15.102 

Participaties in het Fonds;

• één (1) participatie in Vaartstede Vastgoedfonds voor 8.385 

Participaties in het Fonds;

• één (1) participatie in Willemstede Vastgoedfonds voor 8.921 

Participaties in het Fonds.

Over het Beleggerskapitaal dat op de Emissiedatum wordt ingelegd 

in het Fonds door conversie van participaties in Gelderstede 

Vastgoedfonds, Vaartstede Vastgoedfonds of Willemstede 

Vastgoedfonds wordt geen Emissievergoeding in rekening gebracht.

Aan beleggers die op de Emissiedatum Participaties verkrijgen anders 

dan door conversie als hiervoor bedoeld, wordt de Emissievergoeding in 

rekening gebracht. De hoogte van de Emissievergoeding bedraagt 3,0% 

van het Beleggerskapitaal dat op de Emissiedatum in het Fonds door 

de hier bedoelde beleggers wordt ingelegd. De Emissievergoeding wordt 

separaat in rekening gebracht. De impact van de Emissievergoeding op 

het geprognosticeerde direct rendement op jaarbasis is (maximaal) 0,3%.

Het Inschrijvingsformulier wordt verstrekt tezamen met de beleggings- 

brochure en het Prospectus. De inschrijving start op het moment van 

uitbrengen van het Prospectus en sluit op 1 oktober 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 oktober 2022 niet alle beschikbare Participaties zijn geplaatst,  

de periode voor inschrijving te verlengen tot uiterlijk 1 maart 2023. 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Reyersen van Buuren 

Vastgoedbeleggingen B.V., geregistreerd als beleggingsonderneming 

bij de Autoriteit Financiële Markten.

De Beheerder houdt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf 

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

honoreren.

Voorgaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide beschrijving  

van de voorwaarden voor deelname vindt u in het Prospectus  

(Sectie 10 - Deelname).

Bart van Peltplein, Tilburg  Haydnplein, Heemskerk

https://sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/17652/EID_Marktstede.pdf
https://sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/17652/EID_Marktstede.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 BV

Brinklaan 134 

1404 GV Bussum

Telefoon:  088 - 204 1500

E-mail:  info@sectie5.nl

Website:  www.sectie5.nl

Houdster

Stichting Gelderstede Vastgoedfonds

Stichting Vaartstede

Stichting Bewaarder Willemstede

Woudenbergseweg 11

3953 ME Maarsbergen

Telefoon:  03434 - 30303

Website:  www.teslincs.nl

Bewaarder

CSC Depositary BV

Woudenbergseweg 13

3953 ME Maarsbergen

Telefoon:  03434 - 30303

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

Taxateur

Jones Lang LaSalle

Parnassusweg 727

1077 DG Amsterdam

Telefoon:  020 - 540 54 05

Website:  www.jll.nl

Begeleiding van de plaatsing van het Fonds 

door de Initiatiefnemer:

Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen B.V.

Handelsweg 59C

1181 ZA Amstelveen

Telefoon:  020 - 643 83 81

E-mail:  info@reyersen.nl

Website:  www.reyersen.nl

10 I Betrokken Partijen



Haydnplein, Heemskerk

De Heuvel, Geldrop

Houtweg, Emmen

Assendorperstraat, Zwolle



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.

Marktstede Vastgoedfonds is een initiatief van
Sectie5 Investments N.V. 
Brinklaan 134 I 1404 GV Bussum 
T 088 - 204 1500
E info@sectie5.nl I www.sectie5.nl

Neem voor meer informatie contact op met 
Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen B.V.
Handelsweg 59C I 1181 ZA Amstelveen
T 020 - 643 83 81
E info@reyersen.nl I www.reyersen.nl


