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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 be-

leggingsbrochure niet volledig is en niet alle informatie bevat die van belang 

is om een afgewogen oordeel te vormen over het aanbod tot deelname aan 

Emmastede Vastgoedfonds (het Fonds).

Hen wordt nadrukkelijk geadviseerd het Prospectus zorgvuldig te lezen en  

kennis te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus.  

Het Prospectus wordt gepubliceerd op de website van zowel Adviesgroep  

Reyersen van Buuren (www.reyersen.nl) als van Sectie5 Investments NV  

(www.sectie5.nl). Iedere beslissing omtrent het aanbod dient te zijn  

gebaseerd op de bestudering van het gehele Prospectus.

Het Prospectus is kosteloos verkrijgbaar via:

Adviesgroep Reyersen van Buuren bv

Handelsweg 59C

Postbus 275

1180 AG Amstelveen

Tel.: +31 (0)20 643 83 81

Fax: +31 (0)20 645 55 32

E-mail: info@reyersen.nl

Website: www.reyersen.nl

Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat beleggen in 

het algemeen risico’s met zich meebrengt. Dat geldt ook voor het beleggen 

in Emmastede Vastgoedfonds. De waarde van de beleggingen kan zowel stij-

gen als dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder 

terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het Prospectus bevat de gegevens die 

voor beleggers noodzakelijk zijn om zich een oordeel te vormen over Emma-

stede Vastgoedfonds en de daaraan verbonden kosten en risico’s.

Op deze beleggingsbrochure is slechts het Nederlandse recht van toepas-

sing. Potentiële beleggers kunnen generlei recht aan deze beleggingsbro-

chure ontlenen. Slechts de inhoud van het Prospectus is bindend. Niemand 

is gemachtigd in verband met de plaatsing 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.

Amsterdam, 24 november 2014, 

Sectie5 Investments NV
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1 I Inleiding

Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften. Supermarkten hebben dan ook een spilfunctie in dorpen, 

wijken en steden.

Emmastede Vastgoedfonds zal beleggen in het vastgoed van twee goedgelegen en goedlopende 

supermarkten.  

In Zeist wordt een Albert Heijn-supermarkt met een tienjarige huurovereenkomst verworven en  

in Borne wordt een Plus-supermarkt aangekocht met een huurovereenkomst die voor het eerst 

expireert per 31 juli 2021.

De twee naast de Plus-supermarkt gelegen dagwinkels, waaronder een Trekpleister, worden  

eveneens verworven. De winkels liggen in uitstekende verzorgingsgebieden en genereren een  

stabiele kasstroom. 94% van de totale huurstroom wordt gegenereerd door landelijke labels. 

Emmastede Vastgoedfonds is het 13e supermarkt gerelateerde vastgoedfonds dat Sectie5 Investments, 

in samenwerking met Adviesgroep Reyersen van Buuren, introduceert. 

Met de lopende supermarktfondsen worden uitstekende rendementen behaald.

➜  Deelname vanaf  € 15.000 (excl. Emissievergoeding)

➜  Verwacht Direct rendement 7,2%1 (ná aflossing van 0,8%)

➜  Verwacht Totaalrendement 8,5%1

➜  Rendementsuitkering per kwartaal achteraf

➜   Verwachte looptijd  5 - 10 jaar

➜  Totale Financieringsbehoefte € 9.300.000

➜  Eigen vermogen  € 4.150.000 

➜  Hypothecaire financiering € 5.150.000

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden 

behaalde  resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

1  Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis over een veronderstelde beleggingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de 

veronderstellingen als weergegeven in het Prospectus van Emmastede Vastgoedfonds. De Emissievergoeding is niet in de berekening 

van bovenstaande prognoses betrokken.  De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. 
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Emmastede 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. Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de in  

deze beleggingsbrochure gebruikte woorden en uitdrukkingen 

die met een hoofdletter zijn geschreven, de betekenis die 

daaraan in hoofdstuk 11 is toegekend.



➜

6

2 I Markt

De Nederlandse supermarktensector2

Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel kent 

Nederland met zo’n 4.300 supermarkten de unieke situatie 

dat iedereen op korte afstand boodschappen kan doen. 

Supermarkten bieden werk aan circa 260.000 mensen en hebben 

een spilfunctie in steden, dorpen en wijken. Het marktaandeel 

van supermarkten binnen de totale consumentenuitgaven 

aan eten en drinken ligt rond de 50%. Momenteel besteedt de 

Nederlandse consument circa de helft van elke ‘foodeuro’ in de 

supermarkt.

De omzetten van supermarkten zijn in de periode van 2007 tot 

en met 2013 flink toegenomen. Waar in 2011 de omzet € 33 

miljard bedroeg, is in 2012 circa € 700 miljoen meer omgezet. 

In 2013 is een stijging van de omzet gerealiseerd van 1,5% ten 

opzichte van 2012. Die toename in 2013 is goeddeels het gevolg 

van hogere prijzen van bijvoorbeeld groenten, hogere accijnzen 

en de BTW-verhoging voor non-food die een groot deel van het 

jaar van kracht was3. In oktober 2014 is de supermarktomzet met 

0,5% gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar van 

€ 3,12 miljard (oktober 2013) naar € 3,14 miljard. De omzet per 

kassabon bleef gelijk (€ 21,62 versus € 21,65 vorig jaar) maar er 

werden 0,6% meer kassabonnen afgerekend. In 2013 is 2,7% van 

de supermarktomzet op zondag gerealiseerd, dit komt neer op  

€ 900 miljoen. Dit is een stijging van 23% ten opzichte van 2012. 

Vooral jongeren maken gebruik van de zondagsopening4.  

Voor 2014 wordt een groei verwacht van 1,8%5.

Anno 2014 kan men vijf grote stromingen van aanbieders 

benoemen:

•	 Full-servicesupermarkten met als kenmerk grote winkels  

met uitgebreide assortimenten van verse en droge kruide-

nierswaren aangevuld met service elementen, zoals Albert 

Heijn, Plus en Coop;

•	 EDLP (Every Day Low Pricing) als antwoord op de full-service-

supermarkten, met een gelijkwaardig aanbod, maar zonder, 

of met minder, weekaanbiedingen en een lager algemeen 

prijspeil. Hieronder valt Jumbo;

•	 Soft-discounters met ook flinke assortimenten maar door 

goedkoper werken enigszins lagere prijzen en een groot actie 

aanbod. Tot deze categorie behoren de regionale aanbieders 

en nog maximaal anderhalf jaar de C1000-formule;

•	 Hard-discounters met vooral artikelen van Duitse herkomst, 

veelal beperkt versaanbod en flink assortiment non-food 

tegen lage prijzen, zoals Aldi en Lidl; en

•	 Kleinere servicesupermarkten zoals AH to Go, Spar City 

Store, Spar, Troefmarkt, Attent, CoopCompact, Dagwinkel en 

dergelijke.

Behoudens trendy en gespecialiseerde stadscentrum- en 

stationswinkels zoals “AH to Go” en “Spar City Store” is deze 

laatste categorie in een fase van neergang. 

Recente ontwikkelingen6

De laatste jaren hebben er grote verschuivingen op het gebied 

van supermarktformules plaatsgevonden. De omzetten zijn de 

afgelopen jaren flink toegenomen, zij het met een afnemende 

groeicurve. Reden hiervoor is de stabilisatie van het aantal 

inwoners, vergrijzing en de economische omstandigheden. Dit 

heeft er mede toe geleid dat er een aantal supermarktformules 

door overnames in de markt zijn verdwenen of gaan 

verdwijnen. De grote merken hebben daarentegen een groei 

doorgemaakt van het aantal winkels en de marktaandelen. 

Albert Heijn is in Nederland marktleider met ruim 850 winkels 

en een marktaandeel van 34%.7 Jumbo heeft de nummer 

twee positie in Nederland ingenomen met ruim 400 winkels 

en een marktaandeel van 12,6% in 2013,8 maar ook Coop 

heeft in 2012 en 2013 groei bewerkstelligd. Met een totale 

2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013

28,7 30,6 31,4 32,1 33,0 33,7 34,2

+4,7% +6,6% +2,6% +2,5% +2,7% +2,1% +1,5%

Jaaromzet supermarkten (bedragen in miljarden euro)

2  Bron: Centraal bureau levensmiddelenhandel 

(www.cbl.nl/de-supermarktbranche/feiten-en-cijfers).
3 Bron: Distrifood (www.distrifood.nl).
4 Bron: GfK (www.gfk.com).
5 Bron: ING
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consumentenomzet van meer dan € 1 miljard in 2013 tegenover 

€ 907 miljoen in 2012 realiseerde Coop Supermarkten een 

groei van circa 10% consumentenomzet. Het winkelbestand 

van de supermarktketen groeide in 2013 per saldo uit naar 229 

supermarkten.9 De resterende C1000-winkels zullen voor eind 

2015 worden omgebouwd. Daarmee zal de C1000-formule 

binnen afzienbare tijd uit het straatbeeld verdwijnen. Aldi en 

Lidl zijn in aantal verkooppunten flink gestegen naar circa 900 

vestigingen.

In het algemeen loopt het aantal verkooppunten langzaam 

terug, maar de vestigingen worden wel steeds groter.

Inkoopbundeling

Inkopen zijn steeds meer geconcentreerd gaan plaatsvinden, 

waarbij deze ‘inkoopmacht’ vooral het te hanteren prijspeil  

en daarmee samengaande marge beïnvloedt. Feitelijk zijn er  

vier partijen die deze inkoopmarkt domineren: Albert Heijn,  

Jumbo inclusief de overgenomen inkoop van de C1000-

winkels, Sligro (groothandelsactiviteiten van Sligro en EMTÉ 

Supermarkten) en Superunie waarbij het merendeel van de 

overige supermarktketens is aangesloten om zodoende 

scherpe inkoopcondities te kunnen bedingen.

De supermarktbeleggingsmarkt

Cushman & Wakefield VOF stelt in haar retail marktrapportage10 

dat van het totaal geïnvesteerde beleggingsvolume in retail  

(€ 725,8 miljoen), er in het eerste kwartaal van 2014 in totaal  

€ 16,9 miljoen in supermarkten werd geïnvesteerd.

Beleggingen in supermarkten, als niche in de retail vastgoed-

beleggingsmarkt, zijn sinds 2010 steeds aantrekkelijker 

geworden. Een oorzaak van deze aantrekkende markt is de 

economische crisis en het feit dat consumenten eerder geneigd 

zijn relatief meer geld uit te geven in de supermarkt dan in non-

food. De omvang van beleggingen in deze sector bereikte een 

voorlopige top in het jaar 2013, waar er in totaal € 74 miljoen  

in supermarkten werd geïnvesteerd9.

De supermarktbranche is een solide, conjunctuur ongevoelige 

branche, waar de consumenten in goede tijden, maar ook in 

slechte tijden, dagelijkse aankopen blijven doen. Hierdoor 

ontstaat een langdurige stabiele omzet. Huurders van 

supermarkten zijn doorgaans grote en solvabele partijen. 

Hierdoor is het solvabiliteitsrisico in deze beleggingscategorie 

beperkt.

De voorkeur van beleggers gaat uit naar supermarkten met 

een groot verzorgingsgebied en beperkte concurrentie, maar 

daarnaast is het ook belangrijk dat de supermarkt aansluit 

bij het type inwoners in het verzorgingsgebied. Voorts, zo 

stelt Knowledge in Store (een specialist op het gebied van 

retail research) bepaalt de maat van een supermarkt het 

succes op de middellange en lange termijn.11  Vanwege de 

toegenomen vraag naar grotere supermarktmetrages (minimaal 

1.500 m² B.V.O.) en het beperkte aanbod hiervan zijn goede 

supermarktlocaties schaars. Dit heeft een positieve invloed op 

de waardeontwikkeling van deze onroerende goederen.  

Goede parkeermogelijkheden zijn een voorwaarde. Bij voorkeur 

op maaiveld niveau of door middel van parkeergarages/

daken en voorzien van een tapis-roulant. Supermarkten zullen 

daarnaast goed bereikbaar en zichtbaar moeten zijn alsmede 

evenwichtig verdeeld over het marktgebied.

6  Bron: Marktbeschrijving supermarkt onderzoeksbureau Knowledge in Store, juli 2014. 
Deze marktbeschrijving is op verzoek van de Initiatiefnemer opgesteld.

7 Bron: Ahold (www.ah.nl/albertheijn/feiten).
8 Bron: Jumbo (www.jumbosupermarkten.nl/Bedrijf/Over-Jumbo/Feiten-en-cijfers/).
9 Bron: Persbericht Coop Supermarkten, 1 januari 2014.
10 Bron: Cushman en Wakefield Retail rapport 11 juli 2014.
11  Bron: Marktbeschrijving supermarkt onderzoeksbureau Knowledge in Store, mei 2012. 

 Deze marktbeschrijving is op verzoek van de Initiatiefnemer opgesteld.
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3 I Objecten

Z E I S T,  E M M A P L E I N

De Albert Heijn-supermarkt maakt deel uit van het winkel-

centrum Belcour en is gelegen aan Emmaplein 2 in het centrum 

van Zeist. In de directe omgeving vindt men formules als V&D, 

HEMA en H&M. Deze hebben, naast de AH zelf, een functie als 

trekker. Daarnaast zijn fashion (bijvoorbeeld McGregor,  

Anna van Dorp, Open 32), dagwinkels (bijvoorbeeld Etos, 

Gall&Gall, Xenos), maar ook elektronica (bijvoorbeeld BCC, 

Dixons, Phonehouse) vertegenwoordigd.

De Albert Heijn-supermarkt maakt onderdeel uit van een 

complex met bovengelegen woningen en naast en onder-

gelegen parkeergarage. De opstallen bevinden zich op eigen 

grond en zijn gesplitst in appartementsrechten. De eigenaren 

van de winkelruimtes, de wooneenheden en de parkeergarage 

zijn derhalve van rechtswege lid van een vereniging van 

eigenaren. De aankoop betreft uitsluitend de supermarkt.  

De overige winkels, wooneenheden en parkeergarage maken 

geen onderdeel uit van het gekochte.

Het Emmaplein ligt in het winkelcentrum van Zeist. Zeist is een 

plaats en gemeente in de provincie Utrecht. De gemeente telt circa 

61.235 inwoners.12 Naast de hoofdplaats Zeist telt de gemeente 

vier dorpen: Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter 

Heide. Het winkelcentrum heeft een stadsverzorgende functie. 

De locatie is uitstekend gelegen in het centrum. Deze locatie is 

goed zichtbaar, vindbaar en bereikbaar, per fiets, auto of met 

openbaar vervoer. Adviesbureau Knowledge in Store beoordeelt 

de locatie dan ook als een sterke positie.13

De parkeerfaciliteiten zijn goed. Onder en naast winkelcentrum 

Belcour ligt een grote parkeergarage. Er is sprake van betaald 

parkeren. Dit is in het hele centrum van Zeist het geval. 

Bezoekers aan de Albert Heijn die voor minimaal € 15 bood-

schappen afrekenen, ontvangen een kortingscoupon van € 1 

(gelijk aan 36 minuten parkeerkosten) voor het parkeerkaartje.

Arcadis Nederland BV heeft een technische en bouwkundige 

inspectie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen structurele 

gebreken zijn.

Koopprijs, taxatie

Het vastgoed wordt verworven van Aberdeen Shopping Holland 

2 BV voor € 4.250.000 kosten koper. Verkoper is niet aan Sectie5 

Investments NV gelieerd. Cushman & Wakefield VOF heeft de 

onderhandse verkoopwaarde getaxeerd op € 4.260.000 kosten 

koper (zie bijlage 3 bij het Prospectus).

Albert Heijn-supermarkt aan het Emmaplein 2 in Zeist14

Deze Albert Heijn-vestiging is qua omzet een uitstekend 

draaiende en bovendien frequent bezochte supermarkt die 

hier is gevestigd sinds 1991. Parkeren kan in een parkeergarage 

direct naast en onder de supermarkt. De supermarkt is gevestigd 

op een voor deze formule zeer goede oppervlakte van circa 

1.786 m² B.V.O.

De winkel is modern, zeer ruim gesorteerd en heeft onder meer 

een slagerij, een bakkerij, een grote servicedesk, een uitgebreide 

➜  Centrumlocatie in Zeist

➜  Grote Albert Heijn-supermarkt van circa 1.786 m² B.V.O.

➜  Huurcontract recent verlengd tot en met 31 oktober 2024

➜  Grote parkeergarage naast en onder de supermarkt

12 Bron: www.stadsindex.nl.
13 Bron: Marktrapport Knowledge in Store, augustus 2014.
14 Bron: Marktrapport Knowledge in Store, augustus 2014.
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tijdschriftenhoek, bloemenverkoop, een koffiecorner en een 

ING-pinautomaat.

Knowledge in Store schat de huidige omzet van de Albert Heijn-

supermarkt in op een goede € 16,6 miljoen per jaar. Hiermee 

is deze supermarkt marktleider in Zeist. Gezien haar locatie in 

het centrum, direct omgeven door enkele landelijk opererende 

ketenbedrijven zoals V&D en H&M, worden de passantenlijnen 

als sterk beoordeeld.

Supermarkten in Zeist15

Volgens Knowledge in Store bestaat in Zeist een goede 

verdeling van supermarktformules waarbij full-service met drie 

Albert Heijn- en twee Jumbo-vestigingen, soft-discount met een 

C1000 en een Nettorama en hard-discount met een Lidl en twee 

Aldi’s, alle zijn vertegenwoordigd. De C1000 zal nog worden 

omgebouwd naar de Jumbo-formule.

Onder de voorzienbare en mogelijk toekomstige ontwikkelingen 

op het vlak van supermarkten in Zeist vallen de vestiging 

van additionele supermarkten, waaronder een vestiging van 

Hoogvliet aan de andere zijde van het centrum van Zeist. 

Vanwege de ligging van die vestiging van Hoogvliet zal die 

slechts een beperkte invloed hebben op de Albert Heijn-locatie 

aan het Emmaplein. De eventuele vestiging van verdere, 

additionele supermarkten in Zeist zal weliswaar de druk op 

de supermarkten in het marktgebied Zeist opvoeren, doch zal 

naar verwachting eveneens van beperkte invloed zijn op de 

omzet van Albert Heijn aan het Emmaplein. Het zal mogelijk wel 

negatieve invloed hebben op een aantal andere supermarkten 

zoals de matig presterende MCD-supermarkt aan het 

Vrijheidsplein en kan zelfs tot gevolg hebben dat de Jumbo aan 

de Korte Steynlaan tot sluiting wordt gedwongen.

Huurder

Albert Heijn-supermarkt (Ahold Vastgoed BV)

De Albert Heijn-supermarkt genereert een huurstroom van 

€ 311.890 per jaar exclusief BTW en exclusief servicekosten. Dit 

is een m²-prijs van € 175 per jaar. De huren worden gefactureerd 

aan en voldaan door Ahold Vastgoed BV en jaarlijks geïndexeerd

(met uitzondering van 2015 en 2016). Ahold Vastgoed BV huurt 

circa 1.786 m² B.V.O.

Met ingang van 1 november 2014 is de lopende huurovereen-

komst verlengd voor de duur van tien jaar. Deze expireert 

derhalve op 31 oktober 2024. 

15 Bron: Marktrapport Knowledge in Store, augustus 2014.

Zeist

Centrum
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Nadien zijn vier verlengingsperioden van vijf jaar voor de 

huurder van toepassing. In 2015 en 2016 vindt geen indexering 

plaats. Onder deze huurovereenkomst is een clausule van 

toepassing die bepaalt dat het Fonds het niet is toegestaan om 

de huurovereenkomst op te zeggen vanwege dringend eigen 

gebruik of op grond van belangenafweging en Ahold Vastgoed 

BV het recht heeft op onderverhuur van de ruimte waar een 

pinautomaat is gevestigd.

Albert Heijn is marktleider op supermarktgebied in Nederland 

met ruim 850 winkels, waarvan 260 franchisewinkels. De ge- 

schiedenis van Albert Heijn gaat terug tot 1887.  Albert Heijn  

is daarmee de oudste nog bestaande supermarktketen in 

Nederland. 

In 1973 werd moedermaatschappij Ahold opgericht. Eind 2013 

werkten er in Nederland circa 110.000 mensen voor het Albert 

Heijn-merk. Het leeuwendeel daarvan is in eigen dienst, zo’n 

30.000 hiervan werken voor franchisers die een Albert Heijn-

winkel exploiteren.

Ahold werkt met winkelformules Albert Heijn wijkwinkel, Albert 

Heijn XL, Albert Heijn to go en Albert Heijn Online. Zij hanteert 

als eigen merken: AH Huismerk, AH puur&eerlijk, AH Excellent  

en AH BASIC. Uitgave Allerhande verschijnt 12 maal per jaar in 

een oplage van circa 2 miljoen en heeft ruim 4,5 miljoen lezers.

Albert Heijn had volgens onderzoeksbureau Nielsen in 2013  

in Nederland een marktaandeel van 34%.
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B O R N E ,  D E  H Ö F T E

De Plus-supermarkt aan De Höfte 4  in Borne is gevestigd aan 

een doorgaande route richting het centrum van Borne. Plus 

Vastgoed BV is de huurder ten behoeve van de exploitatie van 

een Plus-supermarkt. De Plus-supermarkt is een filiaalbedrijf.

De Trekpleister-drogisterij aan De Höfte 2 wordt gehuurd door 

A.S. Watson Property Continental Europe BV De drogisterij is 

eveneens een filiaalbedrijf. Daarnaast wordt een unit te huur 

aangeboden. Voor deze unit heeft de verkoper Green Retail 

House BV een huurgarantie van 60 maanden afgegeven die 

afloopt op 30 november 2019.

De winkels maken onderdeel uit van een complex met boven-

gelegen woningen. De locatie is goed te bereiken. Voor de 

winkels is een gratis parkeerterrein gesitueerd met voldoende 

plaatsen. Het complex is ontstaan door de herontwikkeling 

van een voormalige Aldi-supermarkt. Deze herontwikkeling 

vond plaats in 2010/2011, waarna zich de moderne Plus-

supermarkt en de Trekpleister-drogisterij hebben gevestigd 

in de nieuwbouw. De Aldi is nu vlak ertegenover gevestigd en 

heeft met haar discount-formule een versterkende werking voor 

de Plus-supermarkt.

De opstallen bevinden zich op eigen grond. De eigenaren van 

de winkelruimtes en de bovenliggende wooneenheden hebben 

een vereniging van eigenaren gevormd. De aankoop betreft 

uitsluitend de winkels. De wooneenheden en het parkeerterrein 

maken geen onderdeel uit van het gekochte.

Borne is een forensengemeente ten noordwesten van Hengelo 

in de provincie Overijssel en ligt centraal in de landstreek 

Twente. De gemeente telde op 1 mei 2014 21.919 inwoners 

(bron: CBS). Tot de gemeente Borne behoren verder de 

dorpskernen Hertme en Zenderen.

Arcadis Nederland BV heeft een technische en bouwkundige 

inspectie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen structurele 

gebreken zijn.

Vanwege de oplevering van het onroerend goed in 2011 zijn  

alle gebruikelijke garanties op het bouwwerk van toepassing.

Koopprijs, taxatie

Het vastgoed wordt verworven van Green Retail House BV 

voor € 3.875.000 kosten koper. Verkoper is niet aan Sectie5 

Investments NV gelieerd. Cushman & Wakefield VOF heeft de 

onderhandse verkoopwaarde getaxeerd op € 3.850.000 kosten 

koper (zie bijlage 3 bij het Prospectus).

Plus-supermarkt aan De Höfte 4 in Borne16

In Borne is aan De Höfte 4 een Plus-supermarkt van circa  

1.555 m² B.V.O. gevestigd. De Plus-supermarkt ziet er verzorgd 

uit en heeft een ruim assortiment. Er zijn vier kassa’s en er is een 

kassa bij de servicebalie aanwezig. De winkel heeft, naast een 

bakkerij en een slagerij, een kleine, inpandige slijter. Knowledge 

in Store stelt dat de supermarkt een keurig verzorgde Plus-

supermarkt is, voldoende ruim van opzet.

➜  Locatie tegen het centrum van Borne, aan doorgaande route

➜  Plus-supermarkt van circa 1.555 m² B.V.O. verhuurd tot en met 31 juli 2021

➜  Wijkverzorgende functie met een goed verzorgingsgebied

➜  Gratis parkeergelegenheid voor de deur

16 Marktrapport Knowledge in Store, oktober 2014.
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Gratis parkeren bij Plus (en Aldi) kan geschieden op het  

parkeerterrein voor de beide supermarkten. Met ruim 70  

parkeerplaatsen kan gesteld worden dat er voldoende parkeer-

plaatsen aanwezig zijn. Er is een blauwe zone aangebracht  

om langparkeerders te weren, hetgeen overigens voor alle  

parkeerplaatsen in het centrum van Borne geldt. Voor de  

bewoners van de appartementen boven de winkels zijn  

parkeerplaatsen op het parkeerdak beschikbaar. Laden en  

lossen bij Plus gebeurt separaat van de klantenstroom in  

een overdekte laad- en lossluis.

Knowledge in Store schat de huidige omzet van de Plus-

supermarkt in op circa € 7,8 miljoen per jaar. Verwacht wordt  

dat deze omzet de komende jaren stabiel zal blijven. 

Supermarkten in Borne17

In Borne zijn vijf supermarkten gevestigd. Nabij de Plus-super- 

markt aan De Höfte 4 is aan het Marktplein een Aldi gesitueerd. 

Voorts is aan de oostzijde van het centrum een AH gevestigd, in 

een westelijk gelegen wijkwinkelcentrum met een Nettorama en 

tenslotte aan de Oude Hengeloseweg een tweede Plus-supermarkt.

17 Marktrapport Knowledge in Store, oktober 2014.

Borne

Hengelo

Tabel 1  Huuroverzicht Emmastede Vastgoedfonds 

Formule Huurder Branche Adres Oppervlak in
 m² B.V.O.

Ingangsdatum 
contract

Expiratieda-
tum contract

Jaarlijkse 
huuropbrengst
(in €, ex btw)

Zeist

Albert Heijn-supermarkt Ahold Vastgoed BV Supermarkt Emmaplein 2-8 1.786 1/11/2014 31/10/2024 311.890

Borne

Plus-supermarkt Plus Vastgoed BV Supermarkt Grotestraat 222 / De Höfte 4, Borne 1.555 1/8/2011 31/7/2021 230.979

Trekpleister A.S. Watson (Property Continental Europe) BV Drogisterij De Höfte 2, Borne 212 1/4/2012 31/3/2017 36.015

Huurgarantie Green Retailhouse BV Garantie De Höfte 8, Borne 211 1/12/2014 30/11/2019 26.903

Totaal Emmastede Vastgoedfonds 3.764 605.787
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Het marktgebied kan als gemiddeld in Nederland worden 

beschouwd. Zo heeft het totale marktgebied, van 28.700 

inwoners, persoonsbestedingen van ongeveer € 43,68 per 

persoon per week. Dat is nagenoeg gelijk aan het landelijke 

gemiddelde van € 43,89 per week. Echter de gezinsbestedingen 

zijn in dit marktgebied hoger dan het landelijke gemiddelde, 

hetgeen vooral veroorzaakt wordt door de enigszins grotere 

gezinnen van 2,4 persoon per huishouden ten opzichte van  

het landelijk gemiddelde van 2,2 persoon per huishouden.

Huurders

Plus-supermarkt (Plus Vastgoed BV)

Plus Vastgoed BV huurt circa 1.555 m² B.V.O. winkelruimte  

op de begane grond, inclusief expeditiestraat. De totale 

huurstroom bedraagt € 230.979 per jaar exclusief BTW en 

exclusief servicekosten. Dit is een m²-prijs van € 149 per jaar.  

Het huurcontract is ingegaan op 1 augustus 2011 voor een 

periode van tien jaar, derhalve tot en met 31 juli 2021.  

De huurovereenkomst kan vervolgens voor perioden van  

iedere keer vijf jaar worden gecontinueerd. 

PLUS Vastgoed BV is onderdeel van Sperwer, een coöperatieve 

onderneming van circa 255 Plus-supermarkten. Sperwer 

is de enige supermarktorganisatie die voor de volle 100% 

eigendom is van de ondernemers zelf. De Sperwer Groep is 

lid van Superunie, de inkooporganisatie die zo’n 30 procent 

van de markt vertegenwoordigt. De distributie van producten 

naar de winkels gebeurt vanuit drie landelijke distributiecentra 

voor vers, diepvries en slowmovers (producten met een lage 

omloopsnelheid zoals kruiden, ingeblikt voedsel, et cetera) en 

drie regionale distributiecentra voor fastmovers (producten met 

een hoge omloopsnelheid zoals melk, frisdrank, et cetera).

Trekpleister-drogisterij  

(A.S. Watson (Property Continental Europe) BV)

A.S. Watson (Property Continental Europe) BV huurt sinds  

1 april 2012 circa 212 m² winkelruimte B.V.O. tegen een actuele 

huursom van € 36.015 exclusief servicekosten en exclusief BTW 

per jaar (gemiddeld € 170 per m² per jaar). De overeenkomst 

eindigt per 31 maart 2017 en is vervolgens te verlengen met 

vijf jaar. Daarna wordt de overeenkomst voortgezet voor 

onbepaalde tijd.

Trekpleister is een drogisterij-formule van Kruidvat. Kruidvat 

is opgericht in 1975 door de familie De Rijcke. Sinds haar 

oprichting heeft de keten een stormachtige ontwikkeling 

doorgemaakt. Reeds acht jaar na de oprichting werd het 

100ste filiaal geopend en inmiddels telt Nederland bijna 800 

vestigingen. In 1992 werd de Belgische markt betreden en 

ook daar behoort Kruidvat met 168 filialen inmiddels tot de 

grote spelers. In 2002 werd Kruidvat overgenomen door de A.S. 

Watson Group. A.S. Watson is onderdeel van de multinationale

onderneming Hutchinson Whampoa uit Hong Kong. Met meer 

dan 7.800 winkels in 36 landen is A.S. Watson ’s werelds grootste 

health & beauty retailer.Tabel 1  Huuroverzicht Emmastede Vastgoedfonds 

Formule Huurder Branche Adres Oppervlak in
 m² B.V.O.

Ingangsdatum 
contract

Expiratieda-
tum contract

Jaarlijkse 
huuropbrengst
(in €, ex btw)

Zeist

Albert Heijn-supermarkt Ahold Vastgoed BV Supermarkt Emmaplein 2-8 1.786 1/11/2014 31/10/2024 311.890

Borne

Plus-supermarkt Plus Vastgoed BV Supermarkt Grotestraat 222 / De Höfte 4, Borne 1.555 1/8/2011 31/7/2021 230.979

Trekpleister A.S. Watson (Property Continental Europe) BV Drogisterij De Höfte 2, Borne 212 1/4/2012 31/3/2017 36.015

Huurgarantie Green Retailhouse BV Garantie De Höfte 8, Borne 211 1/12/2014 30/11/2019 26.903

Totaal Emmastede Vastgoedfonds 3.764 605.787
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Green Retail House BV

Voor de niet-verhuurde winkel van 211 m² B.V.O. heeft Green 

Retail House BV een huurgarantie afgegeven voor de duur van 

60 maanden ad € 26.902,50 per jaar exclusief BTW en exclusief 

servicekosten afgegeven (€ 127,50 per m2 per jaar). Deze 

huurgarantie gaat in op 1 december 2014. Green Retail House 

BV is een vastgoedbeleggingsbedrijf met een grote, gespreide 

vastgoedbeleggingsportefeuille. Het bedrijf is eigendom van 

de heer Jan Zeeman, tevens eigenaar van onder meer Zeeman 

Textielsupers. Green Retail House BV is thans in onderhandeling 

met Plus over de toevoeging van deze ruimte aan de Plus-

supermarkt.

In tabel 1 is een overzicht van de huurders van de Objecten,  

van de kenmerken van de huurovereenkomsten en van de 

Objecten weergegeven. De weergegeven huuropbrengsten  

zijn de huuropbrengsten per 30 juni 2014.

Bovenstaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide 

beschrijving van de Objecten vindt u in het Prospectus  

(Sectie 5 - Onroerendgoedportefeuille).



1 5

4 I Financiële aspecten en rendementsberekeningen

Het Fonds is nog niet aangegaan en heeft derhalve nog geen 

economische activiteiten ondernomen. Van het Fonds zijn dan 

ook geen historische financiële overzichten beschikbaar.

Onderstaande bedragen zijn alle exclusief BTW. Voor zover over 

de onderstaande kosten en vergoedingen niet-aftrekbare BTW 

verschuldigd is, dienen de onderstaande bedragen daarmee te 

worden vermeerderd.

➜  Verwacht jaarlijks Gemiddeld exploitatierendement18  8,2% 

➜  Verwacht jaarlijks Gemiddeld direct rendement18  7,2% 

➜  Verwacht jaarlijks Gemiddeld totaalrendement18  8,5% 

➜  Verwachte Internal Rate of Return (IRR)    8,1% 

➜  Uitkeringsniveau jaar 1      6,7%

tabel 2  Fondsinvestering    

alle bedragen in €

Verkrijgingsprijs 

Aankoopprijs  8.125.000

Aankoopkosten 

Overdrachtsbelasting 487.500 

makelaarskosten 42.500 

adviseurskosten voor juridische en technische 
due diligence

21.000 

taxatiekosten 11.000 

notariskosten 16.000 

totaal Aankoopkosten  578.000

totaal 8.703.000 

Initiatiekosten 

adviseurskosten 72.750 

Selectie- en structureringsvergoeding 239.688 

marketingkosten en kosten Prospectus 86.000 

Plaatsings- en onderzoeksvergoeding 124.500 

oprichtingskosten 8.750 

totaal 531.688 

Financieringskosten 38.625 

Fondsinvestering 9.273.313 

18  Enkelvoudige rendementen op basis van een beschouwingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het Prospectus van  

Emmastede Vastgoedfonds. De Emissievergoeding 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.
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4 . 1  I N V E S T E R I N G  E N  K O S T E N

De beleggingshorizon (looptijd van het Fonds) is gesteld op 

onbepaalde tijd, maar zal naar verwachting tussen de vijf 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 Aan-

vangsdatum 18 december 2014.

De Fondsinvestering die het Fonds doet (exclusief liquiditeitsre-

serve), bedraagt € 9.273.313 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 2.

4 . 1 . 1  V E R K R I J G I N G S P R I J S

De Verkrijgingsprijs bestaat uit de aankoopprijs van de Objecten 

(€ 8.125.000) en de Aankoopkosten.

De Aankoopkosten bestaan uit de volgende posten:

Overdrachtsbelasting

De Objecten worden kosten koper gekocht. Dit betekent dat 

over de koopprijs 6,0% overdrachtsbelasting verschuldigd is.  

De Objecten worden in beginsel in de BTW-sfeer geleverd.

De overdrachtsbelasting bedraagt € 487.500.

Makelaarskosten

Bij de verwerving van het Object in Zeist treedt Bouman Visscher 

van Limbeek BV als makelaar op. Hiervoor wordt een courtage 

van 1,0% van de aankoopprijs in rekening gebracht. Bij de ver-

werving van de Objecten in Borne is geen makelaar betrokken.

De makelaarskosten bedragen € 42.500 exclusief BTW.

Adviseurskosten voor juridische en technische due diligence

AKD NV treedt op als adviseur bij de juridische due diligence ten 

aanzien van de Objecten. Een aan AKD NV verbonden notaris 

treedt tevens op als notaris voor de levering van de Objecten.

Arcadis Nederland BV heeft een technische due diligence 

verricht en heeft tevens een meerjarenonderhoudsbegroting 

opgesteld. Wanneer dat noodzakelijk wordt geacht zullen aan-

vullende technische en milieukundige advieswerkzaamheden 

worden uitgevoerd.

De verwachte adviseurskosten bedragen € 21.000 exclusief BTW.

Taxatiekosten

Cushman & Wakefield VOF heeft de Objecten getaxeerd en 

brengt hiervoor € 3.000 per Object in rekening. Mogelijk brengt 

de hypothecaire financier additioneel door haar gemaakte taxa-

tiekosten in rekening.

De verwachte taxatiekosten bedragen € 11.000 exclusief BTW.

Notariskosten

De notariskosten hebben betrekking op het opstellen en  

passeren van de koop- en leveringsakten en de hypotheekakten. 

Deze kosten zijn vastgelegd in een offerte van de notaris.

De verwachte notariskosten bedragen € 16.000 exclusief BTW.

4 . 1 . 2  I N I T I AT I E K O S T E N

Bij aanvang van het Fonds worden diverse éénmalige kosten 

gemaakt. Tenzij hierna anders is vermeld zijn deze kosten geba-

seerd op een schatting daarvan door de genoemde partijen in 

combinatie met de ervaringen van de Initiatiefnemer uit eerdere 

vastgoedfondsen. Eventuele besparingen en overschrijdingen van 

de kosten komen voor rekening van het vermogen van het Fonds.

De Initiatiekosten bestaan uit de volgende posten:

Adviseurskosten

RechtStaete vastgoedadvocaten & belastingadviseurs adviseert 

op het gebied van fiscaliteit. Op het gebied van toezichtrechtelij-

ke aspecten treedt Brands Advocaten als adviseur op. Het bedrijf 

Knowledge in Store voert vestigingsplaatsonderzoeken uit ten 

aanzien van de Objecten.

De verwachte adviseurskosten bedragen € 72.750 exclusief BTW.
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Selectie- en structureringsvergoeding

De Selectie- en structureringsvergoeding bedraagt 2,95% 

(exclusief BTW) van de aankoopprijs van de Objecten (d.i. de  

Verkrijgingsprijs van de Objecten exclusief BTW verminderd  

met de Aankoopkosten). De Initiatiefnemer ontvangt deze  

vergoeding voor haar werkzaamheden alsmede voor de risico’s 

die zij loopt met betrekking tot het structureren van het Fonds 

en de selectie en aankoop van de Objecten.

De Selectie- en structureringsvergoeding bedraagt € 239.688 

exclusief BTW. Deze vergoeding wordt verhoogd met BTW dan 

wel met Compensatie voor niet-aftrekbare BTW.

Marketingkosten en kosten Prospectus

Deze kosten houden verband met het schrijven, ontwerpen, 

produceren en distribueren van het Prospectus en de goed-

keuring van het Prospectus door de AFM, alsmede alle marke-

tingactiviteiten en overige ondersteunende activiteiten om het 

benodigde Beleggerskapitaal te verzamelen.

De verwachte kosten voor de marketing en het Prospectus be-

dragen in totaal € 86.000 exclusief BTW. Hiervan wordt maximaal 

€ 60.000 exclusief BTW vergoed aan Adviesgroep Reyersen van 

Buuren bv ter dekking van uitgaven voor door haar verrichte 

marketingactiviteiten.

Plaatsings- en onderzoeksvergoeding

Adviesgroep Reyersen van Buuren bv zal van het Fonds een 

Plaatsings- en onderzoeksvergoeding van 3,0% (exclusief BTW) 

ontvangen over het Beleggerskapitaal voor het onderzoeken, 

beoordelen en becommentariëren van de beleggingspropositie, 

alsmede voor de begeleiding van de structurering.

De Plaatsings- en onderzoeksvergoeding bedraagt € 124.500 

exclusief BTW.

Oprichtingskosten

Oprichtingskosten zijn juridische en notariële kosten voor het 

structureren en aangaan van het Fonds en de oprichting van de 

Houdster. Voorts behoren tot deze kosten de administratieve 

kosten die in verband met de oprichting in rekening worden 

gebracht door de bestuurder van de Houdster.

De verwachte oprichtingskosten bedragen € 8.750 exclusief BTW.

4 . 1 . 3  F I N A N C I E R I N G S K O S T E N

De geschatte Financieringskosten betreft de afsluitprovisie van 

0,75% over het vreemd vermogen die door de hypothecaire 

financier in rekening zal worden gebracht.

De verwachte Financieringskosten bedragen € 38.625.

4 . 2  V E R M O G E N S S T R U C T U U R

De vermogensstructuur van het Fonds voorziet in een deel  

Beleggerskapitaal (eigen vermogen) en een deel vreemd  

vermogen (hypothecaire financiering), waaruit bij aanvang  

van het Fonds een liquiditeitsreserve wordt aangehouden.

4 . 2 . 1  B E L E G G E R S K A P I TA A L

De Participanten in Emmastede Vastgoedfonds leggen voor hun 

deelname in totaal € 4.150.000 (exclusief Emissievergoeding) in, 

verdeeld over 830 Participaties van € 5.000 elk.

4 . 2 . 2  V R E E M D  V E R M O G E N

Naast het Beleggerskapitaal is het beoogd dat een ‘non-recourse’ 

hypothecaire financiering zal worden verschaft door een bank 

ter hoogte van € 5.150.000 in totaal. Dit is 55,4% van de Financie-

ringsbehoefte en 63,5% van de indicatieve waarde van de Objec-

ten zoals getaxeerd door Cushman & Wakefield VOF.

Voor de hypothecaire financiering van de Objecten is nog geen 

overeenkomst met een hypothecair financier (bank) aangegaan.

Tabel 3  Vermogensstructuur 

alle bedragen in e

Verkrijgingsprijs  8.703.000 

Initiatiekosten  531.688 

kostprijs  9.234.688 

Financieringskosten  38.625 

Liquiditeitsreserve  26.687 

Financieringsbehoefte  9.300.000 

Hypothecaire lening  5.150.000 55,4%

Beleggerskapitaal  4.150.000 44,6%
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De hypothecaire financiering wordt aangegaan voor een peri-

ode van vijf jaar. Na deze periode dient een nieuwe financiering 

te worden aangegaan tegen de dan geldende marktcondities, 

eventueel bij een andere bank.

De rente op de hypothecaire financiering wordt gefixeerd  

voor vijf jaar. Het rentetarief zal naar verwachting bestaan uit 

een basisrente met een commerciële opslag en een liquiditeits-

opslag. Met deze liquiditeitsopslag wordt rekening gehouden 

vanwege de huidige turbulentie op de financieringsmarkt.

Hoewel het rentetarief gefixeerd zal zijn, zal de bank zich 

waarschijnlijk het recht voorbehouden om de opslag te herzien, 

wanneer de marktomstandigheden dan wel een verzuimsituatie 

hiertoe aanleiding geven. De bank kan dit onder andere doen  

op basis van de algemene bankvoorwaarden.

In geval er onder de hypothecaire financiering een verzuimsitu-

atie ontstaat dan wel in geval de Objecten verkocht worden 

binnen de rentevastperiode (van vijf jaar), kan er sprake zijn van 

een afkoopverlies. Dit afkoopverlies bestaat doorgaans uit de 

contante waarde van het verschil tussen het vijfjaarstarief van de 

hypothecaire rente en het op het moment van verkoop gelden-

de rentetarief voor vergelijkbare hypothecaire financieringen 

voor het restant van de looptijd. Wanneer dit tarief voor verge-

lijkbare hypothecaire financieringen voor de resterende looptijd 

hoger is dan het vijfjaarstarief, wordt de contante waarde op nul 

gesteld. Wanneer het tarief voor de resterende looptijd lager is 

dan het vijfjaarstarief, zal de contante waarde van dit verschil 

ten laste van het vermogen van het Fonds aan de bank moeten 

worden betaald. Dit levert liquiditeitsbeslag op voor het Fonds. 

Doorgaans wordt een boete gerekend voor vervroegd aflossen 

van circa 1% per jaar van de hoofdsom.

De veronderstelling is dat gedurende de looptijd van het Fonds 

jaarlijks 0,8% van de (oorspronkelijke) hoofdsom wordt afgelost 

op de hypothecaire financiering. Voorts wordt verwacht dat een 

loan to value-clausule zal worden overeengekomen. Met deze 

loan to value-clausule wordt echter geen rekening gehouden 

in de prognoses en rendementsberekeningen.

In verband met een loan to value-clausule wordt doorgaans 

overeengekomen dat de Objecten jaarlijks worden gewaardeerd 

door de hypothecaire financier. Op basis van die waardering 

wordt vastgesteld of wordt voldaan aan de maximaal toegestane 

verhouding tussen de hoofdsom van de hypothecaire financie-

ring en de waarde van de Objecten.

Het is niet ongebruikelijk dat op basis van een LTV die verhou-

ding niet hoger mag zijn dan 70% tot 80%, en dat die verhou-

ding telkens na verloop van een bepaalde tijd lager dient te zijn, 

derhalve in de loop der tijd ‘strenger’ wordt. Indien niet wordt 

voldaan aan de LTV kan de hypothecaire financier doorgaans 

verlangen dat een (hogere) aflossing op de financiering wordt 

gedaan of een zogenoemde cash sweep zal plaatsvinden. Er 

vindt dan een lagere of - bij een cash sweep - geen uitkering 

plaats aan de Participanten totdat de LTV weer voldoet aan het 

maximaal toegestane percentage. Indien en zolang niet wordt 

voldaan aan de loan to value-clausule kan dat leiden tot een 

(hogere) aflossingsverplichting dan wel tot het stopzetten van 

uitkeringen aan de Participanten, hetgeen zal leiden tot een 

lager dan verwacht (uitkerings- of Direct) rendement.

Het niet voldoen aan de loan to value-clausule kan ook tot ge-

volg hebben, afhankelijk van de voorwaarden van de hypothe-

caire financiering, dat de financiering ineens opeisbaar wordt. 

Dan ontstaat het aanzienlijke risico dat een of meerdere van de 

Objecten gedwongen verkocht moeten worden. De verkoop-

opbrengst bij een gedwongen verkoop is doorgaans aanzienlijk 

lager dan bij een vrijwillige verkoop. Dat zou ten koste gaan van 

het rendement voor de Participanten.

De bij aanvang van het Fonds af te sluiten hypothecaire financie-

ring kent een zogenoemde non recourse-clausule, wat betekent 

dat de bank zich uitsluitend kan verhalen op de Objecten en de 

huuropbrengsten uit de Objecten.

4 . 2 . 3  L I Q U I D I T E I T S R E S E R V E  E N  - B E H E E R

Bij aanvang van het Fonds zal een liquiditeitsreserve worden 

gevormd van naar verwachting € 26.687. De omvang van de 

liquiditeitsreserve is voor de maximale beoogde looptijd van het 
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Fonds (10 jaar) bepaald, mede aan de hand van de uitkomsten 

van het due diligence onderzoek en (de exploitatieprognose in 

combinatie met) de liquiditeitsprognose, en houdt rekening met 

een zekere marge.

Aangezien het Fonds closed-end is, hoeft in het liquiditeits-

beheer geen rekening te worden gehouden met (periodieke) 

tussentijdse inkoop- of terugbetalingsverplichtingen jegens de 

Participanten. Uitsluitend de (overige) verplichtingen op korte 

termijn, die verband houden met de exploitatie van de Objec-

ten en het beheer van het Fonds, zijn in dit verband relevant. 

Behoudens uitzonderlijke omstandigheden zijn de uitgaven en 

inkomsten van het Fonds voorspelbaar.

De liquiditeitspositie van het Fonds wordt per week gemonitord. 

Indien wordt vastgesteld dat de liquiditeit minder dan 60% ten 

opzichte van de liquiditeitsprognose is of zal gaan bedragen, 

bepaalt de Beheerder of en welke maatregelen worden geno-

men om het risico op een tekort aan liquiditeiten af te wenden. 

Die maatregelen kunnen onder meer zijn het raadplegen van de 

hypothecair financier over de mogelijkheden tot het opschorten 

van aflossingsverplichtingen (indien er aflossingsverplichtingen 

zijn) of het aangaan van een (tijdelijke) aanvullende financiering.

Indien:

•	 bijzondere	regelingen	zouden	worden	getroffen	in	verband	

met de illiquide aard van de activa van het Fonds vermeldt de 

Beheerder dat onmiddellijk op zijn website alsook in of tegelij-

kertijd met de jaarrekening, onder vermelding van de aard van 

de bijzondere regeling, het percentage van de activa waarop 

dat van toepassing is, op welke activa die bijzondere regelin-

gen van toepassing zijn, de waarderingsmethodiek die wordt 

toegepast op die activa en hoe op die activa de vergoedingen 

voor de Beheerder van toepassing zijn; en

•	 eventuele	nieuwe	regelingen	voor	het	beheer	van	de	liqui-

diteit van het Fonds in werking zouden treden die voor de 

Participanten van materieel belang zijn, meldt de Beheerder 

dat op zijn website alsook in of tegelijkertijd met de jaarreke-

ning, met een omschrijving van die wijzigingen.

Indien de Beheerder het noodzakelijk acht, zal de liquiditeitsre-

serve gedurende de looptijd worden aangevuld.

4 . 2 . 4  W E R K K A P I TA A L

De Initiatiefnemer verklaart dat het werkkapitaal van Emmastede 

Vastgoedfonds naar haar oordeel voor ten minste het eerste jaar na 

Aanvangsdatum toereikend is om aan de verplichtingen te voldoen.

4 . 3  R E N D E M E N T S P R O G N O S E S

Bij het opstellen en presenteren van de rendementsprogno-

ses van het Fonds wordt een onderscheid gemaakt tussen het 

(Gemiddeld) Direct rendement en het (Gemiddeld) Indirect 

rendement. Het totaal van deze beide gemiddelde rendementen 

geeft het Gemiddeld Totaalrendement. Bovendien wordt het 

Exploitatierendement gepresenteerd.

Daarnaast wordt een Internal Rate of Return (IRR) gehanteerd. 

Dit is een calculatiemethode waarbij het geprognosticeerde ren-

dement wordt berekend, rekening houdend met de hoogte en 

het tijdstip van alle uitgaven voor en opbrengsten van de beleg-

ging (tijdswaarde van geld), uitgaande van de veronderstelling 

dat op de uitgekeerde som een vergelijkbaar rendement kan 

worden behaald gedurende de looptijd van de belegging. Bij 

een vergelijking tussen verschillende projecten op basis van het 

te behalen rendement is het derhalve beter dat te doen op basis 

van het IRR-rendement. Bij vastgoedbeleggingen is het IRR-ren-

dement in beginsel lager dan het enkelvoudig rendement.

Tenzij anders vermeld zijn alle in het Prospectus opgenomen 

prognoses gemaakt op basis geschatte cijfers, gebaseerd op 

contracten, due diligence onderzoek, ervaringsgegevens van de 

Initiatiefnemer uit eerdere fondsen alsmede door het raadple-

gen van historische gegevens. 

Indien nieuwe informatie na het uitkomen van dit Prospectus 

leidt tot feitelijke afwijkingen van in dit Prospectus opgenomen 

variabelen (zoals de rente voor de hypothecaire financiering), zal 

deelname van reeds ingeschreven Participanten geacht worden 

onherroepelijk te zijn indien na herberekening conform het ren-

dementsmodel van het Fonds, het verwacht Gemiddeld Direct 
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rendement over een veronderstelde looptijd van het Fonds van 

10 jaar ten minste 6,5% per jaar bedraagt.

Alle vergoedingen en kosten zijn exclusief BTW en worden 

jaarlijks geïndexeerd conform tabel 5. Afwijkingen tussen de 

werkelijke opbrengsten en werkelijke kosten (realisatie) en de 

prognose zijn voor rekening van het Fonds.

4 . 3 . 1  P R O G N O S E  E X P L O I TAT I E R E N D E M E N T  E N  D I R E C T 

R E N D E M E N T

Het geprognosticeerde Gemiddeld Exploitatierendement over 

een beleggingsperiode van tien jaar bedraagt 8,2% per jaar. 

Zie tabel 4.

Het geprognosticeerde Gemiddeld Direct rendement over een 

beleggingsperiode van tien jaar bedraagt 7,2% per jaar. Zie tabel 4.

De volgende factoren zijn van invloed op het Exploitatieresultaat:

Tabel 4   Geprognosticeerd Exploitatieresultaat, Direct rendement en verloop liquiditeitsreserve 

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

huuropbrengst  614.580  620.576  627.740  640.295  653.101  666.163  679.486  693.076  706.937  721.076 

totale opbrengsten  614.580  620.576  627.740  640.295  653.101  666.163  679.486  693.076  706.937  721.076 

Exploitatiekosten: 

beheervergoeding  36.875-  37.235-  37.664-  38.418-  39.186-  39.970-  40.769-  41.585-  42.416-  43.265-

eigenaarslasten  32.500-  32.780-  33.127-  33.790-  34.466-  35.155-  35.858-  36.575-  37.307-  38.053-

onderhoud  18.437-  18.617-  18.832-  19.209-  19.593-  19.985-  20.385-  20.792-  21.208-  21.632-

adviseurs  13.000-  13.260-  18.067-  13.796-  18.777-  14.353-  46.167-  14.933-  15.232-  15.536-

overig  18.000-  18.360-  18.727-  19.102-  19.484-  19.873-  20.271-  20.676-  21.090-  21.512-

rente  175.100-  173.699-  172.298-  170.898-  169.497-  211.762-  209.997-  208.233-  206.469-  204.705-

Exploitatieresultaat  320.668  326.625  329.024  345.083  352.099  325.065  306.039  350.281  363.215  376.374 

Exploitatierendement 7,7% 7,9% 7,9% 8,3% 8,5% 7,8% 7,4% 8,4% 8,8% 9,1%

Gemiddeld exploitatierendement 8,2%

Afschrijvingen: 

afschrijvingen Objecten  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

afschrijvingen geactiveerde Aankoopkosten  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

afschrijvingen geactiveerde Initiatiekosten  106.338-  106.338-  106.338-  106.338-  106.338-  -  -  -  -  - 

afschrijving geactiveerde Financieringskosten  7.725-  7.725-  7.725-  7.725-  7.725-  7.725-  7.725-  7.725-  7.725-  7.725-

Exploitatieresultaat na Afschrijvingen  206.605  212.562  214.961  231.021  238.036  317.340  298.314  342.556  355.490  368.649 

correctie afschrijvingen Objecten  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

correctie afschrijvingen geactiveerde Aankoopkosten  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

correctie afschrijvingen geactiveerde Intiatiekosten  106.338  106.338  106.338  106.338  106.338  -  -  -  -  - 

correctie afschrijving geactiveerde Financieringskosten  7.725  7.725  7.725  7.725  7.725  7.725  7.725  7.725  7.725  7.725 

aflossing op hypothecaire lening  41.200-  41.200-  41.200-  41.200-  41.200-  41.509-  41.509-  41.509-  41.509-  41.509-

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

voor uitkering beschikbaar  279.468  285.425  287.824  303.883  310.899  283.556  264.530  308.772  321.707  334.865 

uitkering per Participatie  337  344  347  366  375  342  319  372  388  403 

Direct rendement 6,7% 6,9% 6,9% 7,3% 7,5% 6,8% 6,4% 7,4% 7,8% 8,1%

Gemiddeld direct rendement 7,2%

liquiditeitsreserve bij aanvang periode  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687 

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

onttrekking ten behoeve van investeringen in Objecten  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

liquiditeitsreserve bij einde periode  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687 
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Huuropbrengsten

De huren worden jaarlijks geïndexeerd volgens de consumen-

tenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 

de prognoses is gerekend met de jaarlijkse indexeringen zoals 

weergegeven in tabel 5.

Gekozen is voor een benadering van de inflatieontwikkeling 

in lijn met de streefnorm van de Europese Centrale Bank en 

de Consensus Forecast van de IPD/ROZ van 2,0% per jaar voor 

de periode 2013 tot en met 2027. In het eerste beleggingsjaar 

wordt een indexatie op de huren toegepast die rekening houdt 

met de onderscheiden indexeringsmomenten in de huurover-

eenkomsten. Omdat de huurovereenkomst met Ahold in Zeist in 

2015 en 2016 geen indexering kent, werkt dit door in gecalcu-

leerde indexeringsvoet van de huren. Vanaf jaar vier en verder 

wordt met 2,0% per jaar gerekend. Het twintigjarige gemiddelde 

inflatiepercentage (over 1988 - 2007) bedroeg volgens het CBS 

2,27%. De gekozen indexeringsvoet van 2,0% wordt eveneens 

toegepast op de Exploitatiekosten, behalve voor de eigenaars-

lasten in jaar 1 die in dat jaar worden geïndexeerd met 0,86%. 

Tabel 4   Geprognosticeerd Exploitatieresultaat, Direct rendement en verloop liquiditeitsreserve 

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

huuropbrengst  614.580  620.576  627.740  640.295  653.101  666.163  679.486  693.076  706.937  721.076 

totale opbrengsten  614.580  620.576  627.740  640.295  653.101  666.163  679.486  693.076  706.937  721.076 

Exploitatiekosten: 

beheervergoeding  36.875-  37.235-  37.664-  38.418-  39.186-  39.970-  40.769-  41.585-  42.416-  43.265-

eigenaarslasten  32.500-  32.780-  33.127-  33.790-  34.466-  35.155-  35.858-  36.575-  37.307-  38.053-

onderhoud  18.437-  18.617-  18.832-  19.209-  19.593-  19.985-  20.385-  20.792-  21.208-  21.632-

adviseurs  13.000-  13.260-  18.067-  13.796-  18.777-  14.353-  46.167-  14.933-  15.232-  15.536-

overig  18.000-  18.360-  18.727-  19.102-  19.484-  19.873-  20.271-  20.676-  21.090-  21.512-

rente  175.100-  173.699-  172.298-  170.898-  169.497-  211.762-  209.997-  208.233-  206.469-  204.705-

Exploitatieresultaat  320.668  326.625  329.024  345.083  352.099  325.065  306.039  350.281  363.215  376.374 

Exploitatierendement 7,7% 7,9% 7,9% 8,3% 8,5% 7,8% 7,4% 8,4% 8,8% 9,1%

Gemiddeld exploitatierendement 8,2%

Afschrijvingen: 

afschrijvingen Objecten  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

afschrijvingen geactiveerde Aankoopkosten  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

afschrijvingen geactiveerde Initiatiekosten  106.338-  106.338-  106.338-  106.338-  106.338-  -  -  -  -  - 

afschrijving geactiveerde Financieringskosten  7.725-  7.725-  7.725-  7.725-  7.725-  7.725-  7.725-  7.725-  7.725-  7.725-

Exploitatieresultaat na Afschrijvingen  206.605  212.562  214.961  231.021  238.036  317.340  298.314  342.556  355.490  368.649 

correctie afschrijvingen Objecten  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

correctie afschrijvingen geactiveerde Aankoopkosten  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

correctie afschrijvingen geactiveerde Intiatiekosten  106.338  106.338  106.338  106.338  106.338  -  -  -  -  - 

correctie afschrijving geactiveerde Financieringskosten  7.725  7.725  7.725  7.725  7.725  7.725  7.725  7.725  7.725  7.725 

aflossing op hypothecaire lening  41.200-  41.200-  41.200-  41.200-  41.200-  41.509-  41.509-  41.509-  41.509-  41.509-

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

voor uitkering beschikbaar  279.468  285.425  287.824  303.883  310.899  283.556  264.530  308.772  321.707  334.865 

uitkering per Participatie  337  344  347  366  375  342  319  372  388  403 

Direct rendement 6,7% 6,9% 6,9% 7,3% 7,5% 6,8% 6,4% 7,4% 7,8% 8,1%

Gemiddeld direct rendement 7,2%

liquiditeitsreserve bij aanvang periode  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687 

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

onttrekking ten behoeve van investeringen in Objecten  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

liquiditeitsreserve bij einde periode  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687  26.687 
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De beheervergoeding is een vast percentage van de huur. Ten 

aanzien van de eigenaarslasten en het onderhoud is de indexe-

ringsvoet gerelateerd aan het percentage waarmee de huur-

stroom wordt aangepast.

Rentebaten

In verband met de zeer lage rentestand, wordt in de prognoses 

geen rekening gehouden met eventuele rentebaten vanuit de 

cashposities in het Fonds.

Beheervergoeding

Conform de Fondsvoorwaarden ontvangt de Beheerder jaarlijks 

een beheervergoeding van 6,0% (exclusief BTW) over de jaarlijks 

totaal gefactureerde netto huursom van de Objecten. Dit is de 

per jaar aan huurders gefactureerde huursom, exclusief BTW, 

exclusief servicekosten en exclusief promotiebijdragen en  

gecorrigeerd voor incentives. Deze vergoeding wordt verhoogd 

met BTW dan wel met Compensatie voor niet-aftrekbare BTW.

Het beheer bestaat uit alle handelingen om het Fonds naar 

behoren te laten functioneren zoals het factureren en incasseren 

van de huursommen, het voeren van de dagelijkse administratie 

en het doen van aangiften, het opstellen van de conceptjaar-

rekening, het verzorgen van het dagelijks technisch beheer, het 

dagelijks commercieel beheer en de communicatie met Partici-

panten, de Houdster, de Bewaarder en de huurders.

Er kunnen additionele werkzaamheden voorkomen die niet tot 

de standaard beheeractiviteiten van de Beheerder behoren maar 

wel worden uitgevoerd. Dit betreft onder andere werkzaamheden  

met betrekking tot grootschalige onderhouds- en renovatie-

werkzaamheden, (weder)verhuur en huurverlengingstrajecten, 

afhandeling van juridische geschillen en (her)financierings-

trajecten. Hiervoor worden additionele vergoedingen gerekend, 

overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de Fondsvoor-

waarden (artikel 13.3). In de prognose voor de exploitatie (tabel 4) 

is onder de post ‘overig’ een schatting van de eventuele onvoor-

ziene vergoedingen inbegrepen voor de begeleiding van deze 

werkzaamheden door de Beheerder.

Voorts kunnen zich mogelijkheden voordoen waarbij de 

Beheerder door extra inspanningen substantiële (rendements)-

verbeteringen kan realiseren die niet zijn geprognosticeerd, 

zoals herontwikkeling en uitbreiding van de Objecten. Bedoelde 

werkzaamheden worden per geval, met de bijkomende extra 

vergoedingen voor de Beheerder, vooraf ter goedkeuring voor-

gelegd aan de vergadering van Participanten.

Eigenaarslasten

Tot de eigenaarslasten behoren diverse kostenposten, zoals 

onroerendezaakbelasting, precario, bijdragen aan verenigingen 

van eigenaren, waterschapslasten, rioolrechten en verzekerings-

premies. Naast de kosten voor het verzekeren van de Objecten 

betreft dit een bijdrage van € 3.000 per jaar in de kosten voor 

een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de Beheer-

der. Onroerendezaakbelasting wordt door de gemeente bere-

kend over de door haar getaxeerde waarde van de Objecten.

Onderhoud

Door middel van een gedetailleerde meerjarenonderhouds- 

begroting heeft Arcadis Nederland BV een inschatting gemaakt 

van de jaarlijkse onderhoudskosten. Geprognosticeerde on-

derhoudsbedragen zullen door middel van een dotatie onder-

houdsvoorziening ten laste van het jaarresultaat van het Fonds 

worden gebracht. De dotatie onderhoud in tabel 4 is gebaseerd 

op ervaringsgegevens van de Initiatiefnemer in eerdere fondsen 

en bedraagt in jaar 1 voor de gezamenlijke Objecten € 18.437.

De feitelijke kosten voor het onderhoud zullen jaarlijks voldaan 

worden uit deze voorziening.

Adviseurs

De post adviseurs betreft de vergoedingen die zijn verschuldigd 

aan adviseurs in verband met de controle van de jaarrekening en 

overige werkzaamheden op financieel, juridisch of fiscaal gebied 

Tabel 5   Indexeringen huuropbrengst

 Jaar 1  Jaar 2  Jaar 3  Jaar 4  Jaar 5  Jaar 6  Jaar 7  Jaar 8  Jaar 9  Jaar 10 

1,5% 1,0% 1,2% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
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en een jaarlijkse waardering van de Objecten door Cushman & 

Wakefield VOF. Voor de waardering van de Objecten zal eens 

in de drie jaar een volledige taxatie plaatsvinden en de overige 

jaren een desktoptaxatie.

Overig

Overige kosten hebben betrekking op onvoorziene lasten 

(waaronder additionele vergoedingen voor de Beheerder, zie 

onder ‘beheervergoeding’ hiervoor), de jaarlijkse kosten van de 

Houdster en van de Bewaarder en een jaarlijkse bijdrage aan de 

AFM in verband met de kosten van permanent toezicht op het 

Fonds en de Beheerder. De geschatte jaarlijkse kosten van de 

Houdster bedragen € 5.000 en worden in rekening gebracht op 

basis van het werkelijk aantal bestede uren door de bestuurder 

van de Houdster. De geschatte jaarlijkse kosten van de Bewaar-

der bedragen € 10.000 en worden in rekening gebracht op basis 

van het werkelijk aantal bestede uren door de Bewaarder. De 

jaarlijkse bijdrage in de kosten van het toezicht van de AFM 

bedragen € 3.000.

Rente

Over de opgenomen hypothecaire financiering is rente verschul-

digd. In de prognose is gerekend met een hypotheekrente van 

3,4% per jaar voor de duur van vijf jaar. Voor de tweede periode 

van vijf jaar is gerekend met een hypotheekrente van 4,25% per 

jaar. Aangezien de feitelijke rente voor de eerste vijf jaar pas kort 

voor de Aanvangsdatum van het Fonds definitief wordt bepaald, 

kan de in de rendementsprognose gehanteerde rente afwijken 

van de feitelijke rente. Ook de hypotheekrente voor de tweede 

periode van vijf jaar is onzeker en de in de rendementsprognose 

gehanteerde rente voor die periode kan eveneens afwijken van 

de feitelijke rente.

Naast voornoemde factoren zijn de navolgende factoren van 

invloed op het Direct rendement:

Aflossingen

De veronderstelling is dat gedurende de looptijd van het Fonds 

jaarlijks 0,8% van de (oorspronkelijke) hoofdsom wordt afgelost 

op de hypothecaire financiering. Deze veronderstelling is in de 

prognose verwerkt.

Wanneer een loan to value-clausule wordt overeengekomen en 

die zou worden geschonden (omdat de waarde van de Objecten 

onvoldoende is om aan de overeengekomen verhoudingen te 

voldoen), zullen naar verwachting verhoogde aflossingsverplich-

tingen ontstaan of een cash sweep worden ingesteld. Bij een 

cash sweep ontvangen de Participanten geen uitkering meer 

totdat weer aan de gestelde voorwaarden onder de loan to 

value-clausule wordt voldaan. Met deze eventuele aflossingen 

wordt in de geprognosticeerde rendementsberekeningen geen 

rekening gehouden.

Het niet voldoen aan een overeengekomen loan to value-

clausule kan ook tot gevolg hebben, afhankelijk van de voor-

waarden van de hypothecaire financiering, dat de financiering 

ineens opeisbaar wordt. Dan ontstaat het aanzienlijke risico dat 

een of meerdere van de Objecten gedwongen verkocht moeten 

worden. De verkoopopbrengst bij een gedwongen verkoop is 

doorgaans aanzienlijk lager dan bij een vrijwillige verkoop. Dat 

zou ten koste gaan van het rendement voor de Participanten.

Afschrijvingen Objecten

Bij de bepaling van de residuwaarde van de Objecten wordt een 

inschatting gemaakt van de huidige waarde van de Objecten in-

dien de geschatte economische levensduur (welke gelijk gesteld 

is aan de looptijd van het Fonds) is bereikt. Indien deze waarde 

nagenoeg gelijk is aan de aankooprijs zal de afschrijving nul 

bedragen. Aangezien dit het uitgangspunt is bij aanvang van het 

Fonds is er geen afschrijvingslast opgenomen in het geprognos-

ticeerd resultaat uit exploitatie van de Objecten.

Tabel 5   Indexeringen huuropbrengst

 Jaar 1  Jaar 2  Jaar 3  Jaar 4  Jaar 5  Jaar 6  Jaar 7  Jaar 8  Jaar 9  Jaar 10 

1,5% 1,0% 1,2% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
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Afschrijvingen geactiveerde Aankoopkosten

Indien de opbrengstwaarde hoger is dan de verkrijgingprijs van 

de Objecten en de geactiveerde Aankoopkosten, wordt er niet 

afgeschreven. Aangezien dit het uitgangspunt is bij aanvang van 

het Fonds is er geen afschrijvingslast opgenomen in het gepro-

gnosticeerd resultaat uit exploitatie van de Objecten.

Afschrijvingen geactiveerde Initiatiekosten

De geactiveerde Initiatiekosten worden in vijf jaar ten laste van 

het resultaat afgeschreven.

Afschrijvingen geactiveerde Financieringskosten

De geactiveerde Financieringskosten worden over de looptijd 

ten laste van het Exploitatieresultaat gebracht. Er is van uitge-

gaan dat na de looptijd van de initiële hypothecaire financiering 

(vijf jaar) wederom Financieringskosten van € 38.625 betaald 

dienen te worden. Uitgangspositie daarbij is dat deze Financie-

ringskosten worden gefinancierd door de bank.

4 . 3 . 2  P R O G N O S E  V E R K O O P R E S U LTA AT

De beleggingsperiode (de looptijd van het Fonds) zal naar 

verwachting liggen tussen de vijf en tien jaar, afhankelijk van het 

optimale moment van verkoop van de Objecten. De Beheerder 

zal vanaf het vijfde beleggingsjaar jaarlijks advies uitbrengen 

over het ideale verkoopmoment. De Participanten beslissen  

met volstrekte meerderheid over de feitelijke verkoop van  

de Objecten, nadat de Beheerder en de Houdster daartoe  

gezamenlijk het voorstel hebben gedaan.

Het geprognosticeerde Indirect rendement over een veronder-

stelde beleggingsperiode van tien jaar bedraagt 13%, oftewel 

1,3% per jaar.

De volgende factoren bepalen het verkoopresultaat:

Verkoopprijs

De verkoopprijs van de Objecten is afhankelijk van diverse op 

het toekomstige moment van verkoop zich voordoende omstan-

digheden, zoals de economische situatie, de rente, de huuront-

wikkelingen, de inflatie, de situatie op de onroerendgoedmarkt 

en de ontwikkeling van de locatie van de Objecten.

De geprognosticeerde verkoopprijs van de Objecten is bepaald 

op basis van een bruto-aanvangsrendement (BAR) van ongeveer 

7,5%. Deze aanvangsrendementen zijn gelijk aan de BAR ten 

tijde van de aankoop van de Objecten.

De huuropbrengsten worden jaarlijks geïndexeerd. 

tabel 6  Geprognosticeerd verkoopresultaat

 alle bedragen in €

 verkoopprijs 9.667.321 

 Verkrijgingsprijs inclusief eventuele investeringen in Objecten 8.703.000-

 brutoverkoopresultaat 964.321 

 Verkoopkosten 145.010-

 verkoopresultaat voor Performance fee 819.311 

 Performance fee 

 verkoopprijs 9.667.321 

 Verkoopkosten 145.010-

 Verkrijgingsprijs inclusief eventuele investeringen in Objecten 8.703.000-

 Inititiatiekosten 531.688-

 Financieringskosten 38.625-

 Gerealiseerde winst 248.998 

 Bevoorrechte opbrengst - 

 onttrekkingen uit initiële liquiditeitsreserve ten behoeve van onderhoud - 

 onttrekkingen uit initiële liquiditeitsreserve ten behoeve van uitkeringen - 

 Gerealiseerde winst na correcties 248.998 

 Performance fee (25% van de gerealiseerde winst na correcties) 62.250-

 verkoopresultaat na Performance fee 757.061 
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Verkoopkosten

De Verkoopkosten worden begroot op 1,50% van de verkoop-

prijs van de Objecten (exclusief BTW) en bestaan uit twee 

componenten.

Ten eerste brengt de Beheerder bij verkoop en levering een  

begeleidingsfee van 1,25% over de verkoopprijs van de  

Objecten (exclusief BTW) in rekening die ten laste komt van het 

vermogen van het Fonds. Deze begeleidingsfee is ook verschul-

digd indien de Objecten worden vervreemd door middel van  

de overdracht van de Participaties. Ook is de begeleidingsfee  

verschuldigd in geval van de verkoop en levering van een deel 

van de Objecten. Uit de begeleidingsfee zal de Beheerder de  

kosten van de eventueel in te schakelen makelaar voldoen,  

voor zover die kosten niet meer bedragen dan bedoelde  

begeleidingsfee. Indien de kosten van een ingeschakelde  

makelaar meer bedragen dan 1,25% van de verkoopprijs van  

de Objecten (exclusief BTW), komt het meerdere ten laste van 

het vermogen van het Fonds.

Ten tweede komen naast de begeleidingsfee eventuele additi-

onele advieskosten in verband met de verkoop en levering (van 

een deel) van een Object en/of boetes bij vervroegde aflossing 

van de hypothecaire financiering ten laste van het vermogen 

van het Fonds. Deze zijn begroot op 0,25% van de verkoopprijs 

(exclusief BTW), maar kunnen afhankelijk van de omstandig-

heden hoger of lager uitvallen.

Performance fee

Bij verkoop van de Objecten, of delen daarvan, ontvangt de 

Beheerder een Performance fee , rekening houdend met de  

Bevoorrechte opbrengst waartoe de Participanten gerechtigd 

zijn. Het toekennen van een Performance fee waarborgt een 

blijvende betrokkenheid van de Beheerder, alsmede een  

gelijke focus van alle betrokken partijen. Deze vergoeding  

wordt verhoogd met BTW dan wel met Compensatie voor  

niet-aftrekbare BTW.

4 . 3 . 3  P R O G N O S E  G E M I D D E L D  T O TA A L R E N D E M E N T

Over een beleggingsperiode van tien jaar wordt een Gemiddeld 

totaalrendement geprognosticeerd van 8,5% (enkelvoudig) per 

jaar. Zie tabel 7.

4 . 3 . 4  U I T K E R I N G E N

Periodieke rendementsuitkering

Het streven is dat eens per kwartaal het Direct rendement wordt 

uitgekeerd. Naar verwachting bedraagt de rendementsuitkering 

in jaar één 6,7% per jaar. Het is de verwachting dat de uitkering 

zal groeien naar 8,1% in jaar tien. Zie tabel 4.

Einduitkering

De einduitkering vindt plaats na realisatie van de verkoop van 

de Objecten en/of Participaties en de vereffening van het Fonds. 

Voor verdere informatie omtrent de einduitkering wordt verwe-

zen naar de Fondsvoorwaarden (artikel 20). De post restschuld 

hypotheek is inclusief de herfinancieringskosten welke vallen in 

jaar 6 ter grootte van € 38.625. Zie tabel 8.

4 . 3 . 5  G E P R O G N O S T I C E E R D E  K A S S T R O O M

De geprognosticeerde kasstroom is bepaald en opgenomen in 

tabel 9.

Tabel 7  Geprognosticeerd Gemiddeld totaalrendement 

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

uitkering per Participatie 337 344 347 366 375 342 319 372 388 403 

einduitkering per Participatie  
(exclusief inleg) 

                                    677 

Direct rendement per Participatie 6,7% 6,9% 6,9% 7,3% 7,5% 6,8% 6,4% 7,4% 7,8% 8,1%

Indirect rendement per Participatie          13,5%

Gemiddeld direct rendement 7,2%

Gemiddeld indirect rendement 1,3%

Gemiddeld totaalrendement 8,5%
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4 . 3 . 6  G E P R O G N O S T I C E E R D E  I R R

Over een beleggingsperiode van tien jaar wordt een Internal 

Rate of Return (IRR) geprognosticeerd van 8,1%.

4 . 4  S C E N A R I O A N A LY S E

De rendementsprognoses zijn met de grootst mogelijke zorgvul-

digheid opgesteld en zijn gebaseerd op de aannames zoals die 

hiervoor zijn toegelicht en die bij het schrijven van het Prospec-

tus reëel werden verondersteld.

De Beheerder of zijn bestuurders kunnen op een aantal factoren 

betreffende deze aannames in enige mate invloed uitoefenen. 

Dat betreffen, met betrekking tot de verkrijging van de Objec-

ten, de aankoopprijs, de makelaarskosten en de notariskosten, 

met betrekking tot de Initiatiekosten, de adviseurskosten, de 

makelaarskosten, taxatiekosten, Selectie- en structureringsver-

goeding, marketingkosten en kosten voor het Prospectus, de 

Plaatsings- en onderzoeksvergoeding en de oprichtingskosten, 

de Financieringskosten, met betrekking tot de exploitatie van 

de Objecten, de huuropbrengst, de kosten van leegstand, de 

beheervergoeding, eigenaarslasten (voor zover dat betreft de 

bijdragen aan een vereniging van eigenaren en verzekeringspre-

mies), kosten van onderhoud, adviseurskosten, de hypothecaire 

rente en de overige kosten en, tot slot met betrekking tot de 

verkoop van de Objecten, de verkoopprijs, de Verkoopkosten en 

de Performance fee.

Daartegenover staan factoren waarop de Beheerder of zijn 

bestuurders geen enkele invloed op kunnen uitoefenen. Dat 

betreffen de factoren die van overheidswege worden bepaald 

of anderszins buiten de invloedssfeer van de Beheerder of zijn 

bestuurders liggen, zoals wijzigingen in de wet- en regelge-

ving, de solvabiliteit van huurders (die tot huurderving of zelfs 

leegstand kan leiden), ontwikkelingen op de financiële markten 

(die gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de hypothe-

caire rente en/of de commerciële opslag en/of de liquiditeits-

opslag die de hypothecaire financier bovenop de hypothecaire 

rente in rekening kan brengen), economische ontwikkelingen, 

inflatie (waarop de indexering van de huurprijzen is gebaseerd 

en derhalve in belangrijke mate bepalend is voor de huur- en 

verkoopopbrengsten van de Objecten en waarvan tevens het 

niveau van de kosten die het Fonds zal maken van afhankelijk 

Tabel 8  Geprognosticeerde einduitkering 

alle bedragen in 

verkoopprijs  9.667.321 

Performance fee  62.250-

Verkoopkosten  145.010-

restschuld hypotheek  4.775.080-

nettokasstroom uit verkoop  4.684.982 

saldo liquiditeitsreserve  26.687 

beschikbaar voor uitkering  4.711.669 

einduitkering per Participatie (inclusief inleg)  5.677 

Tabel 9  Geprognosticeerde kasstroom 

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

Exploitatieresultaat 206.605 212.562 214.961 231.021 238.036 317.340 298.314 342.556 355.490 368.649 

correctie afschrijvingen Objecten - - - - - - - - - - 

correctie afschrijvingen geactiveerde Aankoopkosten - - - - - - - - - - 

correctie afschrijvingen geactiveerde Intiatiekosten 106.338 106.338 106.338 106.338 106.338 - - - - - 

correctie afschrijving geactiveerde Financieringskosten 7.725 7.725 7.725 7.725 7.725 7.725 7.725 7.725 7.725 7.725 

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

terugbetaling op Participaties - - - - - - - - - 4.150.000 

aflossing op hypothecaire lening 41.200- 41.200- 41.200- 41.200- 41.200- 41.509- 41.509- 41.509- 41.509- 41.509-

einduitkering - - - - - - - - - 561.669 

beschikbaar voor uitkering 279.468 285.425 287.824 303.883 310.899 283.556 264.530 308.772 321.706 5.046.534 

kasstroom per Participatie 5.000- 337 344 347 366 375 342 319 372 388 6.080 

cumulatieve kasstroom per Participatie 5.000- 4.663- 4.319- 3.973- 3.607- 3.232- 2.890- 2.572- 2.200- 1.812- 4.268 

IRR 8,1%
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is), belastingen (zoals, met betrekking tot de verkrijging van de 

Objecten, de overdrachtsbelasting, en met betrekking tot de 

exploitatie van de Objecten, de niet-verrekenbare BTW en de 

eigenaarslasten (voor zover dat betreft de onroerende zaakbe-

lasting, precario, waterschapslasten en rioolrechten)).

Om inzage te geven in de wijze waarop het Gemiddeld Direct 

rendement en het Gemiddeld Indirect rendement afhankelijk 

zijn van enkele belangrijke aannames, wordt de invloed van 

veranderende omstandigheden hieronder weergegeven.

Financieringsrente

De rente op de hypothecaire financiering zal worden gefixeerd 

bij het aangaan van het Fonds voor een periode van vijf jaar te-

gen het dan geldende vijfjaarstarief verhoogd met een commer-

ciële - en liquiditeitsopslag. In de prognose is hiervan uitgegaan 

en is verder uitgegaan van een rekenrente van 3,4% per jaar voor 

de eerste vijf jaar, hetgeen ten tijde van het schrijven van het 

Prospectus een reële financieringsrente is. In tabel 10 staat een 

overzicht van de geprognosticeerde rendementen bij verschil-

lende financieringsrentes.

Verkoopprijs

In tabel 11 staat een overzicht van de geprognosticeerde

rendementen bij verschillende verkoopprijzen na tien jaar.

Zoals in de Fondsvoorwaarden is bepaald, kunnen de Participan-

ten, op gezamenlijk voorstel van de Beheerder en de Houdster, 

besluiten tot (voortijdige) verkoop van de Objecten. Dit besluit kan 

onder andere zijn ingegeven door verbeterde marktomstandighe-

den waardoor een hogere verkoopprijs gerealiseerd kan worden.

Inflatie

In tabel 12 staat een overzicht van de geprognosticeerde 

rendementen bij verschillende inflatiepercentages.

Hetgeen hiervoor is gemeld over de invloed van de Beheerder of 

zijn bestuurders op de factoren met betrekking tot de aannames 

van de rendementsprognose, geldt evenzeer voor de boven-

staande alternatieve aannames met betrekking tot de 

financieringsrente, verkoopprijs en inflatie.

Tabel 9  Geprognosticeerde kasstroom 

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

Exploitatieresultaat 206.605 212.562 214.961 231.021 238.036 317.340 298.314 342.556 355.490 368.649 

correctie afschrijvingen Objecten - - - - - - - - - - 

correctie afschrijvingen geactiveerde Aankoopkosten - - - - - - - - - - 

correctie afschrijvingen geactiveerde Intiatiekosten 106.338 106.338 106.338 106.338 106.338 - - - - - 

correctie afschrijving geactiveerde Financieringskosten 7.725 7.725 7.725 7.725 7.725 7.725 7.725 7.725 7.725 7.725 

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

terugbetaling op Participaties - - - - - - - - - 4.150.000 

aflossing op hypothecaire lening 41.200- 41.200- 41.200- 41.200- 41.200- 41.509- 41.509- 41.509- 41.509- 41.509-

einduitkering - - - - - - - - - 561.669 

beschikbaar voor uitkering 279.468 285.425 287.824 303.883 310.899 283.556 264.530 308.772 321.706 5.046.534 

kasstroom per Participatie 5.000- 337 344 347 366 375 342 319 372 388 6.080 

cumulatieve kasstroom per Participatie 5.000- 4.663- 4.319- 3.973- 3.607- 3.232- 2.890- 2.572- 2.200- 1.812- 4.268 

IRR 8,1%
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Tabel 10  Financieringsrente   

Gemiddelde 
financierings- 
rente

Geprognosticeerd 
Gemiddeld direct 
rendement

Geprognosticeerd 
Gemiddeld indirect 
rendement

Geprognosticeerd 
Gemiddeld 
totaalrendement

financieringsrente lager dan prognose 3,3% 7,8% 1,3% 9,1%

financieringsrente in prognose 3,8% 7,2% 1,3% 8,5%

financieringsrente hoger dan prognose 4,3% 6,6% 1,5% 8,1%

Tabel 11  Verkoopprijs  

BAR Geprognosticeerd 
Gemiddeld direct 
rendement

Geprognosticeerd 
Gemiddeld indirect 
rendement

Geprognosticeerd 
Gemiddeld 
totaalrendement

verkoopprijs gebaseerd op lagere BAR dan prognose 7,0% 7,2% 2,6% 9,8%

verkoopprijs gebaseerd op BAR in prognose 7,5% 7,2% 1,3% 8,5%

verkoopprijs gebaseerd op BAR waarbij Beleggers- 
kapitaal en lening kunnen worden terugbetaald 

8,0% 7,2% 0,0% 7,2%

Tabel 12  Inflatie 

Gemiddeld 
inflatie- 
percentage

Geprognosticeerd 
Gemiddeld direct 
rendement

Geprognosticeerd 
Gemiddeld indirect 
rendement

Geprognosticeerd 
Gemiddeld 
totaalrendement

inflatie hoger dan prognose 2,3% 7,5% 2,2% 9,7%

inflatie in prognose 1,8% 7,2% 1,3% 8,5%

inflatie lager dan prognose 1,3% 6,9% 0,4% 7,3%
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5 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 onder- 

worpen. 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 K O 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. De heffing in 

box 3 bedraagt 1,2% over de waarde van het (box 3) vermogen 

per begin van het kalenderjaar.

V E N N O O T 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 overdrachts-

belasting 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.

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 herinvesteringreserve 

wordt geadviseerd om van tevoren hierover een fiscaal adviseur 

te raadplegen.

Bovenstaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide 

beschrijving van de fiscale aspecten vindt u in het Prospectus 

(Sectie 6 - Fiscale aspecten).

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.
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6 I  Juridische aspecten en structuur

H E T  F O N D S  V O O R  G E M E N E  R E K E N I N G  A L S  

R E C H T S V O R M  E N  H E T  F O N D S

Het Fonds is een beleggingsinstelling die wordt aangegaan in  

de vorm van een transparant fonds voor gemene rekening onder 

het Nederlands recht. Het Fonds is een contractuele regeling 

tussen elk van de Participanten afzonderlijk, de Beheerder en de 

Houdster. De juridische structuur van het Fonds is onderstaand 

vereenvoudigd weergegeven.

Het Fonds is geen rechtspersoon en kan daarom zelf geen 

overeenkomsten aangaan, activa verkrijgen of onder zich houden, 

of verplichtingen aangaan onder eigen naam. De Beheerder 

en de Houdster zijn rechtspersonen en kunnen als zodanig wel 

overeenkomsten aangaan, activa verkrijgen of onder zich houden 

en schulden aangaan onder eigen naam. De Objecten worden in 

eigendom gehouden en alle verplichtingen met betrekking tot 

het Fonds worden aangegaan door de Houdster.

De Participaties in het Fonds kunnen worden gehouden door 

natuurlijke personen, rechtspersonen, fiscaal niet-transparante 

personenvennootschappen en fiscaal niet-transparante fondsen 

voor gemene rekening. De Participaties vertegenwoordigen 

een (niet nominale) vordering op de Houdster ter grootte van 

het vermogen van het Fonds, gedeeld door het totaal aantal 

uitgegeven en uitstaande Participaties. Deze (niet nominale) 

vordering op de Houdster is uitsluitend opeisbaar in verband 

met de vereffening (na ontbinding) van het Fonds. Aan de 

Participaties zijn voorts de rechten op tussentijdse uitkeringen 

alsmede een aantal zeggenschapsrechten verbonden.

Alle winsten, verliezen, schulden en kosten die voortvloeien uit 

het beheer en de administratie van het Fonds, komen ten gunste 

of ten laste van de Participanten naar evenredigheid van het 

aantal Participaties in het Fonds dat wordt gehouden, met dien 

verstande dat een Participant niet kan worden gedwongen meer 

bij te dragen aan het Fonds dan het inschrijvingsbedrag (inclusief 

de Emissievergoeding) van de desbetreffende Participant.

Het Fonds zal worden aangegaan voor onbepaalde tijd.  

De verwachte looptijd van het Fonds is vijf tot tien jaar.

De Participaties zijn uitsluitend overdraagbaar aan het Fonds 

waarvoor de toestemming van de Beheerder is vereist. 

Die toestemming wordt in elk geval onthouden indien de 

desbetreffende in te kopen Participaties niet aan een andere 

belegger kunnen worden uitgegeven. Het Fonds is niet verplicht 

om op verzoek van de Participant Participaties in te kopen. 

Verder kan een Participant niet minder dan drie Participaties 

bank / hypothecaire financiering

Stichting

Emmastede 

(de Houdster)

Sectie5 Beheer BV

(de Beheerder)

Participanten

Emmastede 

Vastgoedfonds

(het Fonds)

Objecten

economische eigendom
juridische eigendom

Intertrust Depositary 

Services BV  

(de Bewaarder)

overeenkomst van bewaring

Fondsvoorwaarden
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houden. Een Participant zal zijn Participaties derhalve niet 

kunnen laten inkopen door het Fonds indien dat ertoe zou 

leiden dat hij/zij zelf nog gerechtigd is tot slechts één of 

twee Participaties en/of dat de (aspirant) Participant waaraan 

die Participaties worden uitgegeven, gerechtigd wordt tot 

slechts één of twee Participaties. De Participaties worden niet 

genoteerd aan een gereglementeerde markt (effectenbeurs) 

en er zal geen markt worden onderhouden in de Participaties. 

De geïnteresseerde belegger dient er dan ook rekening mee te 

houden dat tussentijds niet uit het Fonds kan worden gestapt, 

ook niet als de looptijd van het Fonds langer blijkt te zijn dan de 

beoogde beleggingshorizon van vijf tot tien jaar. Verder kunnen 

Participaties niet worden bezwaard met een pandrecht of 

anderszins tot zekerheid dienen.

Indien het Fonds overgaat tot inkoop en uitgifte van 

Participaties is zowel de Participant die Participaties door 

het Fonds laat inkopen als de (aspirant) Participant waaraan 

gelijktijdig of volgtijdelijk Participaties worden uitgegeven, 

hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele belastingen die in 

verband met deze inkoop en uitgifte van Participaties ten laste 

van het Fonds mochten komen. De Beheerder brengt een 

administratievergoeding van € 250 exclusief BTW in rekening 

voor zijn werkzaamheden bij de inkoop en gelijktijdige of 

volgtijdelijke uitgifte aan de Participant aan wie Participaties 

worden uitgegeven. Participanten hebben geen recht van 

voorkeur met betrekking tot de Participaties die na inkoop 

worden uitgegeven.

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.

B E H E E R D E R

Als Beheerder van het Fonds treedt op Sectie5 Beheer BV.  

De Beheerder is belast met het beheer en de administratie  

van het Fonds. De Beheerder is gerechtigd en bevoegd in naam 

van de Houdster en voor rekening en risico van de Participanten 

rechtshandelingen te verrichten, zoals het verwerven van de  

Objecten en het aangaan van de hypothecaire financiering.

Bij het beheer en de administratie van het Fonds zal de Beheerder 

uitsluitend in het belang van de Participanten handelen.

De Beheerder is jegens de Participanten slechts aansprakelijk 

voor door de Participanten geleden schade in geval van opzet  

of grove schuld van de Beheerder.

H O U D S T E R

De Houdster (Stichting Emmastede) zal de eigendom van de 

Objecten (en eventuele andere zaken die behoren tot het 

vermogen van het Fonds) verkrijgen en houden, zal de juridisch 

rechthebbende zijn tot de rechten die onderdeel vormen van de 

vermogensbestanddelen van het Fonds en alle verplichtingen 

ter zake het vermogen van het Fonds worden op naam van de 

Houdster aangegaan, een en ander voor rekening en risico van de 

Participanten. Daarnaast verloopt het betalingsverkeer van het 

Fonds via de Houdster. De Houdster treedt op als een entiteit met 

als enig statutair doel het houden van de juridische eigendom van 

de activa van het Fonds (in de zin van artikel 4:37j lid 1 van de Wft).

De Houdster zal verder zorg dragen voor onder andere het 

volgende:

•	 het	op	eigen	naam	openen	en	aanhouden	van	geldrekenin-

gen ten behoeve (van het vermogen) van het Fonds waarop 

alle ten gunste (van het vermogen) van het Fonds (te)  

ontvangen bedragen worden gestort en aangehouden en  

het op aanwijzing van de Beheerder aanwenden van die  

bedragen ter verwezenlijking van het doel van het Fonds;

•	 het	verkrijgen	en	houden	van	de	eigendom,	in	juridische	zin,	

van de Objecten, voor rekening en risico van de Participanten;

•	 het	innen	van	de	liquide	middelen	waaronder	begrepen	de	

ontvangsten in verband met de verhuur en verkoop van de 

Objecten, en het uitkeren van liquide middelen aan de  

Participanten ingevolge de Fondsvoorwaarden; en

•	 het	op	aangeven	van	de	Beheerder	(meewerken	aan	het)	

vervreemden van (delen van) de Objecten.
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Alle kosten en baten welke de Houdster als juridisch eigenaar 

in rekening brengt of haar worden gebracht dan wel ontvangt 

ter zake van de verwerving en financiering van de Objecten, 

het beheer en exploitatie van het Fonds en van de Objecten 

alsmede de jaarlijkse vaste lasten (zoals de rente op bedoelde 

hypothecaire financiering) in verband met de Objecten, komen 

ten laste dan wel ten gunste van het vermogen van het Fonds.

De Houdster treedt bij het houden van het vermogen van het 

Fonds op in het belang van de Participanten.

De Houdster zal jegens het Fonds en de Participanten volgens 

het Nederlands recht uitsluitend aansprakelijk zijn voor door 

hen geleden schade, voor zover die de schade het gevolg is van 

opzet of grove schuld van de Houdster.

B E W A A R D E R

Als Bewaarder van het Fonds treedt Intertrust Depository 

Services BV op.

De Beheerder en de Bewaarder zijn een overeenkomst inzake 

bewaring aangegaan. Op basis van deze overeenkomst draagt 

de Bewaarder zorg voor onder andere het volgende:

•	 verifiëren	dat	de	door	de	Participanten	betaalde	uitgifteprijs	

voor de aan hen uitgegeven Participaties zijn ontvangen op 

een bankrekening van de Houdster;

•	 verifiëren dat alle gelden die behoren tot de activa van het Fonds 

worden aangehouden op een bankrekening van de Houdster;

•	 monitoren	van	de	betalingen	en	ontvangsten	van	gelden	die	

behoren tot de activa van het Fond en de aansluiting van die 

betalingen en ontvangsten op de boekhouding die voor het 

Fonds wordt gevoerd;

•	 verifiëren	dat	de	ontvangsten	als	hiervoor	bedoeld	tijdig	

plaatsvinden;

•	 verifiëren	dat	uitkeringen	aan	de	Participanten	in	overeen-

stemming zijn met de Fondsvoorwaarden;

•	 verifiëren	dat	de	activa	van	het	Fonds	op	naam	staan	van	de	

Houdster;

•	 verifiëren	dat	de	waardering	van	het	vermogen	van	het	Fonds	

plaatsvindt conform het bepaalde in de Fondsvoorwaarden en 

de toepasselijke wettelijke bepalingen;

en meer in het algemeen:

•	 verifiëren	dat	de	Beheerder	handelt	in	overeenstemming	met	

de Fondsvoorwaarden en de toepasselijke wettelijke bepalin-

gen en, indien dat naar het oordeel van de Bewaarder niet het 

geval mocht zijn, het opstarten van een zogenoemde escalatie-

procedure waarin eerst overleg met de Beheerder plaatsvindt 

waarna, als dat overleg naar het oordeel van de Bewaarder niet 

leidt tot een bevredigende maatregel of oplossing, de Bewaar-

der de AFM en/of de Participanten kan informeren.

Daarnaast is in de overeenkomst inzake bewaring - ten behoeve 

van het Fonds en de Participanten - een bepaling opgenomen 

op grond waarvan het Fonds, in geval van aansprakelijkheid van 

de Bewaarder jegens het Fonds, de Bewaarder rechtstreeks kan 

aanspreken.

Indien de overeenkomst van bewaring met de Bewaarder 

gedurende de looptijd van het Fonds eindigt, draagt de 

Beheerder zorg voor de aanstelling van een nieuwe bewaarder. 

De overeenkomst van bewaring voorziet er in dat de Bewaarder 

in functie blijft totdat een nieuwe bewaarder is aangesteld.

( J A A R ) V E R G A D E R I N G  V A N  PA R T I C I PA N T E N

De Participanten komen in ieder geval eenmaal per jaar bij 

elkaar (de jaarvergadering van het Fonds), waarin de voortgang 

binnen het Fonds en de definitieve resultaten aan de orde 

komen. Alle Participanten worden schriftelijk opgeroepen voor 

de vergadering van Participanten (waaronder mede wordt 

verstaan de oproeping per e-mail). Dat gebeurt niet later dan op 

de 15e dag voor de dag van de vergadering. Bij de oproeping 

worden de te behandelen onderwerpen en wanneer en waar de 

vergadering wordt gehouden, vermeld. De oproeping wordt 

tevens op de website van de Beheerder melding gedaan.  

Over niet of niet tijdig aangekondigde onderwerpen kunnen 

slechts geldige besluiten worden genomen met algemene 

stemmen in een vergadering van Participanten waarin alle 

Participanten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

Tijdens de jaarvergadering van Participanten worden onder 

andere de begroting en de jaarrekening besproken, die bestaat uit:
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•	de	balans;

•	de	winst-	en	verliesrekening;	en

•	de	toelichting.

Verder kan de Beheerder ook tussentijds een vergadering van 

Participanten uitroepen. De Beheerder zal ook een vergadering 

van Participanten bijeenroepen indien de Houdster of de 

Bewaarder, of een of meer Participanten die ten minste twintig 

procent (20%) van het totaal aantal uitstaande Participaties 

vertegenwoordigen, daar schriftelijk en onder vermelding 

van de te behandelen onderwerpen aan de Beheerder om 

verzoeken. Indien de Beheerder dan de verzochte vergadering 

niet bijeenroept, zodanig, dat die binnen dertig (30) dagen na het 

verzoek wordt gehouden, is de Houdster, de Bewaarder of zijn de 

verzoekende Participanten zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Alle besluiten van de vergadering van Participanten worden 

genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen, tenzij (a) de vergadering niet is 

opgeroepen conform het bepaalde in de Fondsvoorwaarden 

of het voorstel van het desbetreffende besluit niet tijdig op de 

agenda van die vergadering is geplaatst, (b) het een voorstel 

betreft tot het doen van extra betalingen door de Participanten 

om verliezen van het Fonds te delgen, in welke gevallen slechts 

geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen 

(unanimiteit) in een vergadering waarin alle Participanten 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of (c) het een besluit betreft 

tot opzegging van de Beheerder of de Houdster waarvoor een 

meerderheid van ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte 

stemmen is vereist (naast het quorumvereiste dat voor dit 

besluit geldt).

De vergadering van Participanten is bevoegd te besluiten tot:

•	 wijziging	van	de	Fondsvoorwaarden;

•	 verkoop	en	vervreemding	(van	een	deel)	van	de	Objecten;

•	 ontbinding	van	het	Fonds;

•	 opzegging	van	de	Beheerder	in	zijn	functie	van	beheerder	van	

het Fonds met inachtneming van een opzegtermijn van drie 

(3) maanden;

•	 opzegging	van	de	Houdster	in	haar	functie	van	houdster	van	

de activa van het Fonds of ontslag van de bestuurder van de 

Houdster, met inachtneming van een opzegtermijn van drie 

(3) maanden;

•	 het	verlenen	van	toestemming	voor	het	aangaan	van	een	

verplichting of verrichten van een transactie in het geval de 

Beheerder of de Houdster of hun bestuurs-, leidinggevende en 

toezichthoudende organen en bedrijfsleiding, daarbij direct 

of indirect een belang heeft dat tegenstrijdig is of kan zijn aan 

het belang van het Fonds;

•	 aangaan	van	een	andere	financiering	dan	de	hypothecaire	

financiering waarmee de Objecten (voor een deel) worden 

gefinancierd; en

•	 het	verlenen	van	toestemming	aan	de	Beheerder	tot	het	ver-

richten van werkzaamheden of diensten waarmee substan-

tiële (rendements)verbeteringen - die niet zijn geprognos-

ticeerd - voor het Fonds kunnen worden gerealiseerd (zoals 

herontwikkeling of uitbreiding van de Objecten) en het voor 

bedoelde werkzaamheden of diensten betalen van een ver-

goeding aan de Beheerder.

Besluiten tot wijziging van de Fondsvoorwaarden, besluiten 

tot verkoop en vervreemding (van een deel) van de Objecten, 

besluiten tot ontbinding van het Fonds, besluiten tot het 

aangaan van andere financieringen dan de hypothecaire  

(her)financiering waarmee de Objecten (voor een deel) worden 

gefinancierd en besluiten tot het verlenen van toestemming 

aan de Beheerder tot het verrichten van werkzaamheden 

waarmee substantiële (rendements-)verbeteringen - die niet zijn 

geprognosticeerd - voor het Fonds kunnen worden gerealiseerd, 

kunnen slechts worden genomen op gezamenlijk voorstel van 

de Beheerder en de Houdster.

Indien echter de Fondsvoorwaarden moeten worden gewijzigd 

om te (blijven) voldoen aan het bepaalde bij of krachtens de 

Wft, kan een dergelijke wijziging van de Fondsvoorwaarden 

worden doorgevoerd zonder besluit van de vergadering van 

Participanten indien dat noodzakelijk is om tijdig te voldoen aan 

het bepaalde bij of krachtens de Wft. In dat geval is de Beheerder 

gehouden om die wijzigingen binnen een maand na het besluit 

daartoe ter goedkeuring voor te leggen aan de vergadering van 

Participanten.
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Besluiten tot opzegging van de Beheerder of de Houdster in 

hun functie van beheerder respectievelijk bewaarder van het 

Fonds of ontslag van de bestuurder van de Houdster, kunnen 

door de vergadering van Participanten slechts worden genomen 

(a) indien de Beheerder respectievelijk de Houdster ernstig of 

herhaaldelijk toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming 

van zijn/haar verplichtingen, (b) met een meerderheid van 

ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen (c) in een 

vergadering van Participanten waarin ten minste een zodanig 

aantal Participanten aanwezig of vertegenwoordigd is als recht 

heeft op het uitbrengen van ten minste de helft van het aantal 

door alle Participanten uit te brengen stemmen. Zijn in een 

dergelijke vergadering van Participanten niet ten minste een 

zodanig aantal Participanten aanwezig of vertegenwoordigd 

als hiervoor bedoeld, dan zal een tweede vergadering worden 

bijeengeroepen, te houden uiterlijk 4 weken na de eerste 

vergadering waarin, ongeacht het aantal aanwezige en/

of vertegenwoordigde Participanten, het desbetreffende 

besluit met een meerderheid van ten minste 2/3 van de geldig 

uitgebrachte stemmen kan worden genomen. Bij de oproeping 

tot de tweede vergadering wordt vermeld dat en waarom 

een besluit kan worden genomen onafhankelijk van de ter 

vergadering aanwezige en/of vertegenwoordigde Participanten.

Met uitzondering van de besluiten tot opzegging van de 

Beheerder of de Houdster in hun functie van beheerder respec-

tievelijk bewaarder van het Fonds of ontslag van de bestuurder 

van de Houdster, kunnen alle besluiten van de vergadering van 

Participanten ook buiten vergadering worden genomen, mits  

het besluit schriftelijk (waaronder per e-mail) plaatsvindt. 

Alle Participanten hebben toegang tot de vergadering van 

Participanten en het recht daarin het woord te voeren, evenals 

de Beheerder, de Houdster en de Bewaarder alsmede degenen 

die door de voorzitter van de vergadering van Participanten 

daartoe wordt aangewezen. Elke Participatie geeft recht op 

één stem in de vergadering van Participanten; de Beheerder, 

de Houdster en de Bewaarder hebben geen stemrecht. Een 

Participant kan zich ter vergadering, mits bij schriftelijke 

volmacht, doen vertegenwoordigen door een andere 

Participant.

B O E K J A A R  E N  V E R S L A G G E V I N G

Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar. Het 

eerste boekjaar eindigt op 31 december 2015. De balans en de 

winst- en verliesrekening van het Fonds worden jaarlijks door 

een accountant gecontroleerd, tezamen met het jaarverslag 

met de oproep voor de jaarvergadering aan de Participanten 

toegestuurd en binnen de termijn die voor openbaarmaking 

bij of krachtens de Wft is voorgeschreven ter vaststelling aan 

de vergadering van Participanten voorgelegd. De opgemaakte 

jaarrekening, het jaarverslag en de accountantsverklaring 

van het Fonds worden vanaf de dag van de oproeping tot de 

jaarlijkse vergadering van Participanten waarin deze worden 

behandeld, gepubliceerd op de website van de Beheerder. 

Er worden ook halfjaarcijfers van het Fonds opgemaakt. Deze 

stukken worden binnen de termijn die voor openbaarmaking 

van halfjaarcijfers bij of krachtens de Wft is voorgeschreven 

gepubliceerd op de website van de Beheerder. In aanvulling 

op het voorgaande ontvangen de Participanten elk halfjaar 

schriftelijke informatie over de financiële en operationele 

voortgang van het Fonds.

S L O T U I T K E R I N G

Na ontbinding van het Fonds vindt zo spoedig mogelijk de 

vereffening plaats. Een eventueel resterend liquidatieoverschot 

komt aan de Participanten ten goede naar evenredigheid van 

het aantal Participaties dat ieder van hen houdt. De vereffening 

geschiedt door de Beheerder die in deze rekening en verant-

woording aflegt aan de Participanten.

V E R J A R I N G S T E R M I J N

De verjaringstermijn van uitkeringen ten laste van het vermogen 

van het Fonds bedraagt vijf jaar, gerekend vanaf de dag, volgende 

op die waarop de desbetreffende uitkering betaalbaar is gesteld. 

Verjaarde uitkeringen vervallen aan het Fonds.

Bovenstaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide 

beschrijving van de juridische aspecten en structuur vindt u 

in het Prospectus.
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7 I Risicofactoren

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

verbonden. Het zich realiseren van bedoelde risico’s kan 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.

De algemene risico’s die zijn verbonden aan beleggen en de 

risico’s die specifiek zijn verbonden aan het beleggen in het 

Fonds zijn als volgt samen te vatten.

A L G E M E N E  R I S I C O ’ S :

•	 Nadelige	veranderingen	in	nationale	of	internationale	econo-

mische omstandigheden;

•	 nadelige	veranderingen	in	marktomstandigheden;

•	 nadelige	gevolgen	van	eventuele	ongunstige	ontwikkelingen	

in de toepasselijke financiële, fiscale, of juridische wet- en 

regelgeving;

•	 onverzekerbare	verliezen,	kosten	en/of	schade,	bijvoorbeeld	

als gevolg van terrorisme, milieu- of natuurrampen;

•	 nadelige	gevolgen	bij	het	in	gebreke	blijven	van	de	Beheerder	

of de Houdster - of hun wederpartij (zoals een huurder van 

een Object) - waar zij (nalaten te) handelen voor rekening en 

risico van het vermogen van het Fonds;

•	 verlies	van	in	bewaring	gegeven	activa	als	gevolg	van	insolva-

biliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Houd-

ster of de Bewaarder;

•	 nadelige	gevolgen	van	de	financiering	met	vreemd	vermogen;

•	 overmacht;	en

•	 andere	factoren	die	buiten	de	invloed	van	de	Beheerder,	de	

Houdster of de Bewaarder liggen.

P R O D U C T  S P E C I F I E K E  R I S I C O ’ S :

•	 Nadelige	veranderingen	in	de	financiële	conditie	en/of	status	

van huurders, kopers en verkopers van vastgoed;

•	 nadelige	gevolgen	van	de	beperkte	spreiding	(zowel	geogra-

fisch beperkt als in soort belegging) binnen de vastgoedpor-

tefeuille van het Fonds;

•	 nadelige	gevolgen	van	eventuele	gebreken	van	de	Objecten;

•	 nadelige	gevolgen	van	eventuele	bodemverontreiniging	en/of	

asbest;

•	 nadelige	gevolgen	van	het	ontstaan	van	claims	ten	aanzien	

van de Objecten;

•	 nadelige	gevolgen	van	de	illiquiditeit	van	onroerend	goed;

•	 nadelige	gevolgen	van	het	feit	dat	de	Participaties	in	de	prak-

tijk mogelijk beperkt verhandelbaar zijn;

•	 nadelige	gevolgen	van	rentestijgingen	in	de	kapitaalmarkt;

•	 nadelige	ontwikkelingen	in	de	mogelijkheden	tot	hypothe-

caire (her)financiering van onroerend goed; en

•	 nadelige	gevolgen	van	belastinghervormingen.

M AT E R I Ë L E  R I S I C O ’ S : 

•	 Marktrisico;

•	 debiteurenrisico;

•	 leegstandsrisico;

•	 verkoopwaarderisico;

•	 onverzekerde	schade;

•	 inflatierisico;

•	 liquiditeitsrisico;

•	 rente-	en	aflossingsrisico;

•	 herfinancieringsrisico;

•	 risico	van	beperkte	verhandelbaarheid;

•	 onderhoudsrisico;

•	 milieurisico;

•	 fiscaal	risico;

•	 risico’s	van	latere	aanvangsdatum;

•	 wet-	en	regelgevingrisico;	en

•	 onvoorziene	kosten.

R E N T E -  E N  A F L O S S I N G S R I S I C O

Voor de hypothecaire financiering van de Objecten is nog geen 

overeenkomst met een hypothecair financier (bank) aangegaan. 

Risico’s in dat verband zijn de hoogte van het rentepercentage 

en de voorwaarden en condities die de bank stelt aan de lening.

R I S I C O  V A N  L AT E R E  A A N V A N G S D AT U M

Naar verwachting wordt het Fonds aangegaan op 18 december 

2014. Het is echter niet uit te sluiten dat op die datum nog 

niet alle beschikbare Participaties zijn geplaatst of nog geen 

hypothecaire financiering voor de Objecten is verkregen. 
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Voor die situatie heeft de Beheerder zich het recht voorbehou-

den de Aanvangsdatum uit te stellen tot uiterlijk 1 april 2015.

Personen die zich inschrijven voor deelname aan het Fonds 

verplichten zich tot betaling van het bedrag dat op grond 

van het aantal Participaties waarop is ingeschreven, is 

verschuldigd (€ 5.000 per Participatie, vermeerderd met de 

Emissievergoeding). Zodra de toewijzing heeft plaatsgevonden 

van Participaties waarop is ingeschreven, ontvangt de belegger 

daarvan bericht. Daarbij of daarna wordt aangegeven op 

welke uiterste datum het verschuldigde bedrag dient te zijn 

bijgeschreven op de bankrekening van de Houdster.

In het geval de Aanvangsdatum wordt uitgesteld, worden de 

bedragen die voor de toegewezen Participaties zijn ontvangen, 

aangehouden op de bankrekening van de Houdster tot dat 

het Fonds wordt aangegaan of, uiterlijk op 1 april 2015, de 

Beheerder besluit dat het Fonds niet wordt aangegaan. In de 

tussentijd is het niet mogelijk de betaalde bedragen terug 

te vorderen. Dit levert het risico op dat personen die hebben 

ingeschreven voor deelname aan het Fonds, Participaties 

toegewezen hebben gekregen en de uitgifteprijs daarvoor als 

ook de Emissievergoeding hebben betaald, tot 1 april 2015 in 

onzekerheid verkeren of het Fonds wordt aangegaan zonder 

dat zij, in de tussentijd, kunnen beschikken over de door hen 

betaalde bedragen.

Vorenstaand worden de materiële risico’s ten aanzien van  

het beleggen in het Fonds opgesomd. Deze punten staan  

nader beschreven in het Prospectus (Sectie2 - Risicofactoren).  

De informatie in Sectie 2 van het Prospectus  is niet bedoeld als 

een uitputtend overzicht van alle denkbare risico’s. 
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8 I Initiatiefnemer

De Initiatiefnemer (Sectie5 Investments NV) is opgericht in 

2007 en structureert vastgoedbeleggingsfondsen. Sectie5 richt 

zich met name op beleggingen in winkels en winkelcentra met 

minimaal een supermarkt. Bij de selectie van objecten wordt 

vooral gefocust op gebouwen op zeer goede locaties met 

voornamelijk landelijke winkelketens als huurder.

Met een uitgebreid netwerk en relevante ervaring zijn in het 

verleden uitstekende rendementen behaald. Daarnaast slaagt 

de Initiatiefnemer er voortdurend in om de juiste dynamiek 

te vinden tussen nieuwe acquisities, waardemaximalisatie 

door effectief vastgoedmanagement en het optimale 

verkoopmoment.

De directie over Sectie5 Investments NV wordt middellijk 

gevoerd door:

Drs. Jeroen H. van Valen was als directeur-eigenaar van 

Bleijenburg Vastgoed Management en als managing director 

van Akron Vastgoed Nederland betrokken bij de oprichting en 

het management van diverse onroerend goed closed-end funds. 

Drs. Gerben J.M. Vreugdenhil RA was in het verleden 

werkzaam voor Arthur Andersen, Bührmann-Tetterode en 

PricewaterhouseCoopers en opereerde voorts onder meer 

als CFO van de Nederlandse vestiging van beursgenoteerde 

fondsen ADP en Syngenta. Van 1999 tot 2005 bekleedde 

hij een positie als commissaris bij onroerendgoedbelegger 

Akron Investment. Met ingang van april 2005 tot ultimo 2007 

opereerde hij als CFO van zowel Akron Management Nederland 

als Akron Vastgoed Nederland. 

Drs. Bart U. Bearda Bakker werkte bij Fortis Bank en bij 

Westland Utrecht Hypotheekbank. Van 2004 tot en met oktober 

2007 werkte hij voor Akron Management Nederland, eerst 

als investment manager en vanaf 2006 tot aan zijn vertrek als 

managing director. 

Sectie5 Investments structureerde sinds haar oprichting 

eenentwintig vastgoedbeleggingsfondsen met een totale 

waarde van circa € 450 miljoen en een ingelegd eigen vermogen 

van circa € 155 miljoen.

Emmastede Vastgoedfonds is het tweeëntwintigste fonds dat 

de Initiatiefnemer initieert. Hiervoor werden S5 CRE Vastgoed 

CV, Willemstede Vastgoedfonds, Beekstede Vastgoed CV, 

Poortstede Vastgoed CV, Elzenstede Vastgoed CV, Zilverstede 

Vastgoed BV, Warnsstede Vastgoed CV, Roelofstede Vastgoed CV, 

Bergstede Vastgoed CV, Forumstede Vastgoed CV, Volkerstede 

Vastgoed CV, Merwestede Vastgoed CV, Annastede Vastgoed 

CV, Raadstede Vastgoed CV, Meerstede Vastgoed CV, Rijnstede 

Vastgoed CV, Mauritsstede Vastgoed CV, Laurensstede Vastgoed 

CV, Floorstede Vastgoed CV, Oirstede Vastgoed CV en Maatschap 

Schansstede met succes gelanceerd.

V E R G U N N I N G  A F M

De AFM heeft aan Sectie5 Beheer BV, een 100%-dochter van 

Sectie5 Investments NV, een vergunning verleend voor het 

beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65,  

sub a Wft.

Bovenstaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide 

beschrijving over de Initiatiefnemer vindt u in het Prospectus 

(Sectie 8 - Initiatiefnemer).

V.l.n.r. Jeroen van Valen, Gerben Vreugdenhil, Bart Bearda Bakker
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9 I Deelname

Belangstellenden kunnen zich door middel van het daarvoor 

bestemde inschrijvingsformulier aanmelden voor deelname 

in Emmastede Vastgoedfonds. Participanten kunnen zowel 

natuurlijke personen, rechtspersonen, fiscaal niet-transparante 

personenvennootschappen en fiscaal niet-transparante fondsen 

voor gemene rekening.

Deelname in Emmastede Vastgoedfonds is mogelijk met Parti-

cipaties van € 5.000 (te vermeerderen met Emissievergoeding), 

met een minimale afname van drie Participaties.

De Emissievergoeding wordt berekend volgens de volgende 

staffel:

- bij deelname van minder dan € 100.000 in het Fonds wordt 

3,0% over het bedrag van deelname aan Emissievergoeding in 

rekening gebracht;

- bij deelname van € 100.000 of meer doch minder dan 

€ 250.000 wordt 2,0% over het bedrag van deelname aan 

Emissievergoeding in rekening gebracht;

- bij deelname van € 250.000 of meer wordt 1,0% over het 

bedrag van deelname aan Emissievergoeding in rekening 

gebracht.

Het Inschrijvingsformulier wordt verstrekt tezamen met 

de beleggingsbrochure en is op te vragen bij Adviesgroep 

Reyersen van Buuren bv. Adviesgroep Reyersen van Buuren bv is 

geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM.

Het Prospectus wordt gepubliceerd op de website van zowel 

Adviesgroep Reyersen van Buuren (www.reyersen.nl) als van 

Sectie5 Investments NV (www.sectie5.nl). Iedere beslissing 

omtrent het aanbod dient te zijn gebaseerd op de bestudering 

van het gehele Prospectus. 

De inschrijving start op het moment van uitbrengen van het 

Prospectus en sluit op 18 december 2014 of, indien eerder, op 

het moment dat alle Participaties zijn toegewezen. De Beheerder 

behoudt zich echter het recht voor om, indien op 18 december 

2014 niet alle beschikbare Participaties zijn geplaatst of nog geen 

hypothecaire financiering voor de Objecten is verkregen, de 

periode voor inschrijving te verlengen tot uiterlijk 1 april 2015.

Door ondertekening van het inschrijvingsformulier verleent  

u als belegger onherroepelijk - behoudens het zich voordoen 

van de situatie als beschreven in de paragraaf ‘Herroepelijk 

worden van een inschrijving’ hierna - volmacht aan de Beheerder 

om namens u de Fondsvoorwaarden te aanvaarden en het 

Fonds aan te gaan. Voorts verplicht u zich tot betaling van het 

bedrag dat op grond van het aantal Participaties waarop is 

ingeschreven, verschuldigd is. Er geldt een volledige inlegeis, 

hetgeen inhoudt dat de inschrijver alvorens hij/zij toetreedt 

tot het Fonds het volledig verschuldigde bedrag ineens, 

onvoorwaardelijk en onherroepelijk moet hebben voldaan op  

de hierna vermelde wijze.

U kunt deelnemen door het volledig ingevulde inschrijvings-

formulier met aanvullende stukken in te sturen naar het 

➜  Koopprijs per Participatie (excl. Emissievergoeding)  € 5.000 

➜  Minimale deelname      3 Participaties  (€ 15.000)

➜  Aantal Participaties      830
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kantooradres van de Beheerder. Natuurlijke personen dienen 

een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij te sluiten. In 

het geval van deelname door middel van een rechtspersoon 

dient, naast een geldig legitimatiebewijs van de tot vertegen-

woordiging bevoegde persoon of personen, een recent 

uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

te worden bijgevoegd.

T O E W I J Z I N G

De toewijzing op de inschrijving vindt plaats op volgorde 

van binnenkomst. Na ontvangst van het volledig ingevulde 

inschrijvingsformulier met bijlagen en toewijzing van deelname 

door de Beheerder ontvangt u een bevestiging met hierin het 

aantal toegewezen Participaties. Vervolgens ontvangt u een 

betalingsverzoek. Hierin is opgenomen wanneer het door u 

verschuldigde bedrag uiterlijk dient te zijn bijgeschreven op 

de aangegeven bankrekening van de Houdster. Tegelijkertijd 

met het bericht van toewijzing van Participaties en het 

betalingsverzoek dan wel op een latere datum, wordt u 

tevens geïnformeerd over de datum van uitgifte en hoeveel 

Participaties in totaal worden uitgegeven. De uiterste datum 

waarop de Participaties worden uitgegeven is 1 april 2015  

(in het geval de beoogde Aanvangsdatum van 18 december 

2014 wordt uitgesteld).

De Beheerder houdt zicht het recht voor inschrijvingen zonder 

opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk niet in aanmerking 

te nemen of te honoreren. Voorts zal de Beheerder, uiterlijk 

op 1 april 2015, besluiten het Fonds niet tot stand te brengen 

indien niet alle beschikbare Participaties zijn geplaatst 

of geen hypothecaire financiering van de Objecten kan 

worden verkregen. Eventuele ontvangen bedragen (inclusief 

Emissievergoeding) worden alsdan - en niet eerder - onverwijld 

teruggestort. Over die bedragen wordt geen rente vergoed.

H E R R O E P E L I J K  W O R D E N  V A N  E E N  I N S C H R I J V I N G

Indien na het uitkomen van dit Prospectus nieuwe informatie 

bekend wordt die leidt tot feitelijke afwijkingen van in het 

Prospectus opgenomen variabelen (zoals de rente voor 

de hypothecaire financiering), worden reeds ingeschreven 

Participanten in de gelegenheid gesteld hun inschrijving 

te herroepen indien, na herberekening conform het 

rendementsmodel van het Fonds, het verwacht Gemiddeld 

Direct rendement over een veronderstelde looptijd van het 

Fonds van tien jaar minder dan 6,5% per jaar bedraagt.

Indien deze situatie zich voordoet worden reeds ingeschreven 

Participanten hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Binnen 

twee weken nadien kunnen inschrijvingen worden herroepen 

door de Beheerder daar schriftelijk over te berichten.

Bij het herroepen van een inschrijving worden eventuele 

ontvangen bedragen (inclusief Emissievergoeding) onverwijld 

teruggestort. Over die bedragen wordt geen rente vergoed.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: 

Adviesgroep Reyersen van Buuren bv 

Handelsweg 59 C 

Postbus 275, 1180 AG Amstelveen 

Telefoon: 020 - 643 8381 

Fax: 020 - 645 5532 

E-mail: info@reyersen.nl 

Website: www.reyersen.nl 

Bovenstaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide 

beschrijving van de voorwaarden voor deelname vindt u in het 

Prospectus (Sectie 9 – Deelname).
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10 I Betrokken Partijen

Initiatiefnemer

Sectie5 Investments NV

John M. Keynesplein 25, 1066 EP Amsterdam

Telefoon: 020 - 670 1265, Fax: 020 - 670 1266

E-mail: info@sectie5.nl

Website: www.sectie5.nl

Beheerder

Sectie5 Beheer BV

John M. Keynesplein 25, 1066 EP Amsterdam

Telefoon: 020 - 670 1265, Fax: 020 - 670 1266

E-mail: info@sectie5.nl

Website: www.sectie5.nl

Houdster

Stichting Emmastede

John M. Keynesplein 25, 1066 EP Amsterdam

Telefoon: 020 - 670 1265, Fax: 020 - 670 1266

Bewaarder

Intertrust Depositary Services BV

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam

Telefoon: 020 577 1177, Fax: 020 521 4888

Accountant

Deloitte Accountants BV

Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam

Telefoon: 088 - 288 2888, Fax: 088 - 288 9747

Fiscaal Adviseur

RechtStaete vastgoedadvocaten & belastingadviseurs BV

Emmaplein 5, 1075 AW Amsterdam

Telefoon: 020 - 573 03 60, Fax: 020 - 570 96 70

Website: www.rechtstaete.nl  

Juridisch Adviseur (toezichtrechtelijke aspecten)

Brands Advocaten

Velperweg 28, 6824 BJ Arnhem

Telefoon: 026 - 445 2085

Website: www.brandsadvocaten.nl

Juridisch Adviseur (vastgoed)

AKD NV

Orlyplein 10

Postbus 59280, 1040 KG Amsterdam

Telefoon: 088 - 253 5000, Fax: 088 - 253 5258

Notaris

AKD NV

Orlyplein 10

Postbus 59093, 1040 KB Amsterdam

Telefoon: 088 - 253 5000, Fax: 088 - 253 5258

Technisch en bouwkundig adviseur

Arcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26, 3812 GV Amersfoort

Telefoon: 033 - 477 1146

Website: www.arcadis.nl

Taxateur

Cushman & Wakefield VOF

Strawinskylaan 3125, 1077 ZX Amsterdam

Telefoon: 020 - 800 2000, Fax: 020 - 800 2100

Website: www.cushwake.com

Vestigingsplaatsonderzoek

Knowledge In Store

M. Zeldenrust-Noordanusstraat 22 

1827 MJ Alkmaar

Website: www.knowledgeinstore.nl

Begeleiding van de plaatsing van de Participaties

Adviesgroep Reyersen van Buuren bv

Handelsweg 59 C, 1181 ZA Amstelveen

Postbus 275, 1180 AG Amstelveen

Telefoon: 020 - 643 8381, Fax: 020 - 645 5532

E-mail: info@reyersen.nl

Website: www.reyersen.nl
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11 I Definities

Tenzij uit de context anders blijkt hebben de in deze brochure 

gebruikte woorden en uitdrukkingen die met een hoofdletter 

zijn geschreven, de hierna volgende betekenis (gedefinieerde 

begrippen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in 

het meervoud en vice versa).

A A N K O O P K O S T E N

De eenmalige kosten die voor en bij de aankoop van de 

Objecten worden gemaakt, zijnde: de overdrachtsbelasting, 

makelaarskosten, adviseurskosten voor de juridische en 

technische due diligence, taxatiekosten en notariskosten.  

Deze kosten zijn nader beschreven in sectie 5.1.1. van het 

Prospectus.

A A N V A N G S D AT U M

De datum waarop het Fonds zal worden aangegaan, zijnde de  

datum waarop voor het eerst Participaties worden uitgegeven. 

Naar verwachting wordt het Fonds op 18 december 2014 aange-

gaan of zoveel eerder of later als alle Participaties geplaatst zijn  

en een hypothecaire financiering van de Objecten is verkregen.

A F M

De stichting Autoriteit Financiële Markten.

A F S C H R I J V I N G E N

Afschrijvingen van de Objecten en afschrijvingen van 

de geactiveerde Aankoopkosten, Initiatiekosten en 

Financieringskosten.

B A R

Het bruto-aanvangsrendement, dat wordt uitgedrukt in 

procenten en bij aankoop van de Objecten wordt berekend 

als: (initiële huur / aankoopprijs van de Objecten) x 100; en bij 

verkoop van de Objecten wordt berekend als: (huuropbrengst 

jaar van verkoop / verkoopprijs van de Objecten) x 100.

B E H E E R D E R

Sectie5 Beheer BV, de beheerder van het Fonds in de zin 

van artikel 1:1 van de Wft. De Beheerder is een besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands 

recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan 

het John M. Keynesplein 25, (1066 EP) Amsterdam. De Beheerder 

is in Nederland opgericht op 6 september 2011 en ingeschreven 

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 53488253.

B E L E G G E R S K A P I TA A L

Het totaal van het door de Participanten bijeengebrachte 

vermogen (exclusief Emissievergoeding).

B E V O O R R E C H T E  O P B R E N G S T

De Bevoorrechte opbrengst is de opbrengst bij de verkoop van 

de Objecten waarop de Participanten (ten opzichte van het 

recht van de Beheerder op de Performance fee) een voorrecht 

hebben, zodanig dat de grondslag voor de Performance fee 

waartoe de Beheerder gerechtigd is wordt verminderd, indien 

van toepassing, totdat een Gemiddeld exploitatierendement is 

gerealiseerd van 8,2%. Dit bedrag - in euro -  wordt vastgesteld 

door toepassing van de volgende formule: [(A-B) x C x (D/E)], 

waarin:

A gelijk is aan acht twee/tiende procent (8,2%);

B voorstelt:

 het tijdens de looptijd van het Fonds gerealiseerde  

Exploitatierendement;

C voorstelt:

 het Beleggerskapitaal dat is toe te rekenen aan het desbetref-

fende Object dat wordt vervreemd (d.i. de Verkrijgingsprijs 

van het desbetreffende Object dat wordt vervreemd gedeeld 

door de Verkrijgingsprijs van alle Objecten, vermenigvuldigd 

met het Beleggerskapitaal);

D voorstelt:

 het aantal kalenderweken waarin de Houdster het desbetref-

fende Object - voor rekening en risico van de Participanten - in 

juridische eigendom heeft gehouden waarbij een gedeelte 

van een kalenderweek voor een volle week wordt gerekend; en

E voorstelt:

 het aantal kalenderweken per jaar, derhalve tweeënvijftig  

(52) weken.

De uitkomst van deze formule wordt geacht nooit kleiner dan 

€ 0,00 (nul euro) te zijn.
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B E W A A R D E R

Intertrust Depositary Services BV, de bewaarder van het 

Fonds in de zin van artikel 4:37h Wft. De Bewaarder is een 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en 

kantoorhoudend aan het Prins Bernhardplein 200, (1097 JB) 

Amsterdam. De Bewaarder is in Nederland opgericht op 14 mei 

1889 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 33008155.

B R U T O - V L O E R O P P E R V L A K T E  ( B . V. O . )

De oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten, 

gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de 

opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte 

of groep van ruimte omhullen.

C O M P E N S AT I E  V O O R  N I E T - A F T R E K B A R E  B T W

Wanneer vergoedingen die door dienstverleners in rekening 

worden gebracht aan het Fonds niet belast zijn met BTW, leiden 

de dienstverleners BTW-schade. Dit omdat zij alsdan de aan haar 

in rekening gebrachte BTW door derden niet of slechts gedeel-

telijk in vooraftrek kunnen brengen. Deze BTW-schade wordt 

gecompenseerd voor zover die direct dan wel indirect toereken-

baar is aan de niet-belaste BTW vergoeding die in rekening is 

gebracht door een dienstverlener.

D I R E C T  R E N D E M E N T

Het direct enkelvoudige rendement uit exploitatie van 

het Fonds en de Objecten gedurende een jaarperiode 

berekend door het Exploitatieresultaat, gecorrigeerd met de 

Afschrijvingen minus - indien van toepassing - aflossingen op 

de hypothecaire financiering over deze jaarperiode, inclusief 

eventueel vrijgevallen middelen uit de liquiditeitsreserve in deze 

jaarperiode, te delen door het Beleggerskapitaal, uitgedrukt in 

een percentage.

E M I S S I E V E R G O E D I N G

De vergoeding voor het bijeen brengen van het Beleggers- 

kapitaal. De Emissievergoeding maakt geen onderdeel uit van  

de prognoses en komt derhalve niet ten laste van het Beleg-

gerskapitaal of vermogen van het Fonds. De in het Prospectus 

opgenomen deelnamebedragen zijn exclusief Emissievergoeding.  

De Emissievergoeding komt ten goede aan de partij die (een deel 

van) het Beleggerskapitaal bijeen brengt, en bedraagt een per-

centage van dat bijeen gebrachte Beleggerskapitaal. De hoogte 

van de Emissievergoeding is afhankelijk van het percentage 

dat de desbetreffende financiële intermediair aan de (aspirant) 

Participant over diens bedrag van inschrijving in rekening brengt. 

De Beheerder heeft met Adviesgroep Reyersen van Buuren bv 

afspraken gemaakt over de omvang van de Emissievergoeding. 

De hoogte van de Emissievergoeding die Adviesgroep Reyersen 

van Buuren bv in rekening brengt is als volgt afhankelijk van de 

omvang van de inschrijving per Participant. Bij inschrijvingen 

van minder dan € 100.000 wordt 3,0% over het deelnamebedrag 

aan Emissievergoeding in rekening gebracht, vanaf € 100.000 

tot € 250.000 wordt 2,0% in rekening gebracht en bij inschrijvin-

gen vanaf € 250.000 wordt 1,0% over het deelnamebedrag aan 

Emissievergoeding door Adviesgroep Reyersen van Buuren bv 

in rekening gebracht. Voor de bepaling van de hoogte van de 

inschrijving via Adviesgroep Reyersen van Buuren bv geldt ieder 

individueel inschrijvingsformulier. Noch combinaties van inschrij-

vingsformulieren noch inschrijvingen in andere fondsen waarvan 

Sectie5 Investments NV als Initiatiefnemer optreedt of is opgetre-

den worden in de berekening betrokken.  

De Emissievergoeding wordt in alle gevallen separaat aan de 

Participant in rekening gebracht.
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E X P L O I TAT I E K O S T E N

Het totaal aan kosten samenhangend met de exploitatie 

van het Fonds en van de Objecten zoals (maar niet beperkt 

tot) de beheervergoeding, eigenaarslasten (zoals kosten van 

verzekeringen, onroerende zaak belasting), onderhoudskosten, 

advies- en accountantskosten, overige kosten (zoals kosten 

van toezicht door de AFM, de kosten van de Houdster) en 

hypotheekrente. Deze kosten zijn nader beschreven in sectie 5.3. 

van het Prospectus.

E X P L O I TAT I E R E N D E M E N T

Het enkelvoudige rendement dat wordt behaald met de 

exploitatie van het Fonds en van de Objecten, bepaald door 

de huuropbrengsten en de rentebaten te verminderen met 

de Exploitatiekosten, gedeeld door het Beleggerskapitaal, 

uitgedrukt in een percentage.

E X P L O I TAT I E R E S U LTA AT

Het resultaat dat wordt behaald met de exploitatie van het 

Fonds en van de Objecten, bepaald door de huuropbrengsten 

en de rentebaten te verminderen met de Exploitatiekosten.

F I N A N C I E R I N G S B E H O E F T E

Het totaal bijeen te brengen vermogen van het Fonds bestaande 

uit de som van de Fondsinvestering en de liquiditeitsreserve.

F I N A N C I E R I N G S K O S T E N

De afsluitprovisie van naar verwachting 0,75% over de hoofdsom 

van de hypothecaire financiering die door de hypothecaire 

financier in rekening zal worden gebracht.

F O N D S

Emmastede Vastgoedfonds, een fiscaal transparant fonds voor 

gemene rekening naar Nederlands recht, dat op de Aanvangs-

datum wordt aangegaan te Amsterdam (Nederland) tussen elke 

Participant afzonderlijk, de Beheerder en de Houdster en kantoor 

zal houden aan het adres van de Beheerder. Het Fonds is ingeschre-

ven in het register beleggingsinstellingen dat wordt gehouden 

door de AFM.

F O N D S I N V E S T E R I N G

Het totale bedrag van de investering door het Fonds op 

de Aanvangsdatum, opgebouwd uit de Verkrijgingsprijs, 

Initiatiekosten en Financieringskosten.

F O N D S V O O R W A A R D E N

De fondsvoorwaarden van Emmastede Vastgoedfonds, tevens 

bevattende de voorwaarden van beheer van het Fonds en 

eigendom van de Objecten (bijlage 1 bij het Prospectus). De 

Fondsvoorwaarden worden verleden ten overstaan van een 

notaris verbonden aan advocaten- en notarissenkantoor AKD NV.

G E M I D D E L D  D I R E C T  R E N D E M E N T

Het Direct rendement over meerdere jaarperiodes teruggerekend 

naar een gemiddelde per jaarperiode, dat wordt berekend door het 

totaal van het Direct rendement over bedoelde meerdere jaar-

periodes te delen door het aantal van die meerdere jaarperiodes.

G E M I D D E L D  E X P L O I TAT I E R E N D E M E N T

Het Exploitatierendement over meerdere jaarperiodes terug-

gerekend naar een gemiddelde per jaarperiode, dat wordt 

berekend door het totaal van het Exploitatierendement over 

bedoelde meerdere jaarperiodes te delen door het aantal van 

die meerdere jaarperiodes.

G E M I D D E L D  I N D I R E C T  R E N D E M E N T

Het Indirect rendement over meerdere jaarperiodes terug-

gerekend naar een gemiddelde per jaarperiode, dat wordt 

berekend door het totaal van het Indirect rendement over 

bedoelde meerdere jaarperiodes te delen door het aantal van 

die meerdere jaarperiodes.

G E M I D D E L D  T O TA A L R E N D E M E N T

Het gemiddeld totaal enkelvoudig rendement dat wordt 

berekend als de som van het Gemiddeld direct rendement over 

meerdere jaarperiodes en het Gemiddeld indirect rendement 

over dezelfde meerdere jaarperiodes.
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G E R E A L I S E E R D E  W I N S T  ( T E N  B E H O E V E  V A N 

D E  B E R E K E N I N G  P E R F O R M A N C E  F E E )

Het positieve verschil tussen de bij de verkoop en vervreemding 

van de Objecten gerealiseerde netto-opbrengst en de Fonds-

investering, vermeerderd met de geactiveerde investeringen. 

Hierbij wordt de netto-opbrengst bepaald als de verkoopprijs 

(exclusief BTW) minus de Verkoopkosten.

H O U D S T E R

Stichting Emmastede, een stichting naar Nederlands recht, 

statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan 

het John M. Keynesplein 25, 1066 EP Amsterdam. Stichting 

Emmastede is in Nederland opgericht op [datum] 2014 

en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer [nummer]. Stichting Emmastede 

treedt op als een entiteit met als enig statutair doel het houden 

van de juridische eigendom van de activa van het Fonds in  

de zin van artikel 4:37j lid 1 Wft.

I N D I R E C T  R E N D E M E N T

Het indirect enkelvoudig rendement dat wordt berekend  

als het Nettoverkoopresultaat, gecorrigeerd voor tussentijdse 

aflossingen op de hypothecaire financiering, minus de 

Performance fee, gedeeld door het Beleggerskapitaal,  

uitgedrukt in een percentage.

I N I T I AT I E F N E M E R

De initiatiefnemer van het Fonds, Sectie5 Investments NV, 

een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair 

gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan het  

John M. Keynesplein 25, (1066 EP) Amsterdam.

I N I T I AT I E K O S T E N

De eenmalige kosten die ten behoeve van het Fonds voor en 

bij aanvang zijn of worden gemaakt, zijnde: adviseurskosten, 

Selectie- en structureringsvergoeding, kosten voor het opstellen 

en goedkeuren door de AFM van het Prospectus alsmede 

marketingkosten, Plaatsings- en onderzoeksvergoeding en 

oprichtingskosten. Deze kosten zijn nader beschreven in sectie 

5.1.2. van het Prospectus.

N E T T O V E R K O O P R E S U LTA AT

Het resultaat dat wordt gerealiseerd bij verkoop van de 

Objecten, berekend door de verkoopprijs van de Objecten te 

verminderen met de Verkrijgingsprijs, de Initiatiekosten en de 

Verkoopkosten.

O B J E C T E N

De door de Houdster op de Aanvangsdatum - voor rekening en 

risico van de Participanten - in juridische eigendom te verwerven 

registergoederen die zijn beschreven in dit Prospectus.

PA R T I C I PA N T

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, fiscaal niet-transparante 

personenvennootschap of een fiscaal niet-transparant fonds 

voor gemene rekening, die deelneemt in het Fonds met drie of 

meer Participaties.

PA R T I C I PAT I E

Het recht van deelname in het Fonds, uit te geven op de 

Aanvangsdatum tegen een uitgifteprijs van € 5.000 elk, dat 

een (niet nominale) vordering in geld op de Houdster vormt 

ter grootte van het vermogen van het Fonds gedeeld door het 

totaal aantal uitgegeven en uitstaande Participaties, en waaraan 

de zeggenschapsrechten als bepaald in de Fondsvoorwaarden 

zijn verbonden. Bedoelde (niet nominale) vordering op de 

Houdster is uitsluitend opeisbaar in verband met de vereffening 

(na ontbinding) van het Fonds.

P E R F O R M A N C E  F E E

De vergoeding waartoe de Beheerder bij de verkoop en ver-

vreemding van een Object ten laste van het vermogen van het 

Fonds is gerechtigd, ter grootte van 25% exclusief BTW over de 

uitkomst van de volgende formule:

[F - G - H - I], waarin:

F   voorstelt: 

de Gerealiseerde winst van het desbetreffende (deel van het) 

Object;

G   voorstelt: 

de Bevoorrechte opbrengst;
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H   voorstelt: 

de onttrekkingen ten behoeve van onderhoud van het  

betreffende Object uit de initiële liquiditeitsreserve;

I    voorstelt: 

de onttrekkingen uit de initiële liquiditeitsreserve  

ten behoeve van uitkeringen tot dat moment en  

voor zover niet reeds eerder verrekend met een  

eerdere verkoop van het desbetreffende  

(deel van het) Object.

Deze vergoeding wordt verhoogd met BTW dan wel  

met Compensatie voor niet aftrekbare BTW.

De uitkomst van deze formule wordt geacht nooit kleiner  

dan € 0,00 (nul euro) te zijn.

P L A AT S I N G S -  E N  O N D E R Z O E K S V E R G O E D I N G

De vergoeding waartoe Adviesgroep Reyersen van Buuren bv 

ten laste van het vermogen van het Fonds is gerechtigd, ter 

grootte van 3,0% (exclusief BTW) van het Beleggerskapitaal 

voor het onderzoeken, beoordelen en becommentariëren van 

de beleggingspropositie, alsmede voor de begeleiding van de 

structurering van het Fonds.

P R O S P E C T U S

Dit Prospectus met bijlagen, inclusief de daarin door middel van 

verwijzing opgenomen documenten.

S E L E C T I E -  E N  S T R U C T U R E R I N G S V E R G O E D I N G

De vergoeding waartoe de Initiatiefnemer ten laste van het 

vermogen van het Fonds is gerechtigd, ter grootte van 2,95% 

(exclusief BTW) van de aankoopprijs van de Objecten voor haar 

werkzaamheden en risico’s in verband met het (laten) doen 

van marktonderzoek, selectie en onderhandelingen over de 

verwerving van de Objecten, begeleiding van due diligence 

processen, aanvragen en beoordelen van de hypothecaire 

financiering en verzekeringen, het begeleiden van de structu-

rering en aangaan van het Fonds en de oprichting van de 

Houdster.

V E R K O O P K O S T E N

De kosten die verband houden met de verkoop en 

vervreemding van een Object. De Beheerder brengt bij  

verkoop en levering van de Objecten een begeleidingsfee van 

1,25% over de verkoopprijs van de Objecten (exclusief BTW) in 

rekening die ten laste komt van het vermogen van het Fonds. 

Deze begeleidingsfee is ook verschuldigd indien de Objecten 

worden vervreemd door middel van de overdracht van de 

Participaties. Ook is de begeleidingsfee verschuldigd in geval 

van de verkoop en levering van een deel van de Objecten. Uit 

de begeleidingsfee zal de Beheerder de kosten van de eventueel 

in te schakelen makelaar voldoen, voor zover die kosten niet 

meer bedragen dan bedoelde begeleidingsfee. Indien de kosten 

van een ingeschakelde makelaar meer bedragen dan 1,25% 

van de verkoopprijs van de Objecten (exclusief BTW), komt het 

meerdere ten laste van het vermogen van het Fonds. Naast de 

begeleidingsfee komen eventuele additionele advieskosten 

in verband met de verkoop en levering (van een deel) van 

een Object en/of boetes bij vervroegde aflossing van de 

hypothecaire financiering voor rekening van het Fonds.  

Deze zijn begroot op 0,25% van de verkoopprijs (exclusief BTW) 

maar kunnen afhankelijk van de omstandigheden hoger of lager 

uitvallen.

V E R K R I J G I N G S P R I J S

De aankoopprijs voor de Objecten verhoogd met de Aankoop-

kosten in verband met de koop en verwerving van de Objecten.

W F T

Wet op het financieel toezicht, houdende regels met betrekking 

tot de financiële markten en het toezicht daarop, zoals deze 

op enig moment luidt of de daarvoor in de plaats tredende 

wettelijke regeling.
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C O L O F O N

Initiatiefnemer

Sectie5 Investments NV

Amsterdam

Design

Conceptcrew

Amsterdam

Fotografie

Frank Penders

Pre press

Zeeman & Burger

Schiphol



Neem voor meer informatie contact op met

Adviesgroep Reyersen van Buuren bv

Handelsweg 59 C I 1181 ZA Amstelveen

Postbus 275 I 1180 AG Amstelveen

T + 31 (0)20 643 8381 I F +31 (0)20 645 5532

E info@reyersen.nl I www.reyersen.nl

Emmastede Vastgoedfonds is een initiatief van 

Sectie5 Investments NV 

Say Gebouw B

John M. Keynesplein 25 I 1066 EP Amsterdam

T +31 (0)20 670 1265 I F +31 (0)20 670 1266

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

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.


