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ZORGWONINGFONDS

INLEIDING

Kenmerken
»» Verwacht gemiddeld Exploitatierendement 7,2%1 op jaarbasis
»» Verwacht gemiddeld Direct Rendement 5,8%1 per jaar (ná aflossing)
»» Verwacht gemiddeld Totaalrendement 7,8%1 op jaarbasis
»» Uitkering per kwartaal
»» Verwachte looptijd fonds 7-10 jaar
»» Totale fondsinvestering € 29.265.000
»» Hypothecaire financiering € 14.710.000 (circa 50% van de fondsinvestering)
»» Rentevastperiode hypotheek 7 jaar
»» Jaarlijkse aflossing hypotheek 0,75% (jaar 1) en 1,5% (jaar 2 t/m 7)
»» Eigen vermogen (inleg Participanten) € 14.555.000
»» Deelname vanaf € 10.000 (exclusief Emissiekosten)
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Enkelvoudige rendementen op jaarbasis. Omdat de waarde van de beleggingen zowel kan stijgen als dalen, bestaat het risico dat beleggers
minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per Participatie
(exclusief Emissiekosten) gedurende een veronderstelde looptijd van het Fonds van 10 jaar.

IMMO Zorgwoningfonds zal beleggen in een drietal particuliere
woonzorgcomplexen in de plaatsen Brummen, Warnsveld
(beiden gelegen in Gelderland) en Gouda (Zuid-Holland). De
Objecten omvatten in totaal 77 zelfstandige appartementen.
Deze zijn gelegen in een rustige en groene woonomgeving.
De exploitatie van de woonzorgcomplexen is in handen van
huurder Domus Magnus, marktleider in de private woonzorg in
Nederland.

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 het Prospectus (hoofdstuk 4, Definities) is toegekend.

De portefeuille bestaat uit de volgende Objecten:
»» Landgoed Klein Engelenburg te Brummen;
»» Huis Ter Weegen te Warnsveld;
»» St. Jozefpaviljoen te Gouda.
Het Fonds is een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het
financieel toezicht (Wft) en heeft de vorm van een transparant
fonds voor gemene rekening.
Het Fonds is een contractuele regeling tussen Holland Immo
Group Beheer BV in haar hoedanigheid als Beheerder,
Stichting IMMO Zorgwoningfonds in haar hoedanigheid als
juridisch eigenaar van de Objecten en elk van de Participanten
afzonderlijk.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de Beheerder een
vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen
als bedoeld in artikel 2:65 sub a Wft.
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Landgoed Klein Engelenburg (Brummen)

DE ZORGWONINGMARKT IN NEDERLAND

»» Sterke stijging aantal senioren van 65 jaar en ouder (vergrijzing)
»» Verdubbeling aantal dementerenden binnen 30 jaar en toename geriatrische aandoeningen
»» Groei van particuliere woonzorgconcepten (lang “thuis” blijven wonen) door scheiden van
wonen en zorg

Ontwikkeling zorgvraag
Door vergrijzing zal het aantal senioren (65-plussers) in
Nederland de aankomende jaren aanzienlijk stijgen. Momenteel
bestaat 18% van de totale Nederlandse populatie uit senioren
(3 miljoen personen). Het totaal aantal senioren (65-plussers) in
Nederland zal in de periode tot 2030 met 40% toenemen tot
4,2 miljoen personen. Ook het aandeel ouderen met dementie
groeit de komende jaren sterk. Uit gegevens van Stichting
Alzheimer blijkt dat het aantal personen met dementie in 2040
zal zijn gestegen naar meer dan een half miljoen.2 De grote
groei van het aantal 65-plussers gaat tevens gepaard met een
veranderende en groeiende zorgvraag (hogere zorgindicaties
en meer intensieve verzorging en verpleging) en behoefte aan
passende woonzorgconcepten.
Scheiden van wonen en zorg
De door de overheid ingezette marktwerking in de ouderenzorg,
waarbij scheiden van wonen en zorg en de kwaliteit van de te
leveren huisvesting en zorg centraal staan, heeft geleid tot
een toenemende vraag naar particuliere woonzorgconcepten.

Deze ontwikkeling is vanaf 2013 versterkt doordat lichtere
zorgindicaties niet meer in aanmerking komen voor een verblijf
in een traditioneel verpleeghuis. De wooncomponent is als
het ware geprivatiseerd doordat de (te leveren) huisvesting
weer terug gaat naar de markt (de bewoners en/of beleggers)
en de zorg binnen de eigen muren “thuis” wordt geleverd.
De particuliere woonzorg speelt enerzijds in op de wens om
langer thuis (in een “huiselijke” sfeer) te kunnen blijven wonen
en anderzijds op de noodzaak van het leveren van kwalitatief
goede zorg die 24 uur per dag, of op afroep beschikbaar is
(extramurale zorg).
Scheiden van wonen en zorg betekent dat bewoners hun eigen
huisvesting (huur en service) betalen en dat de financiering van
de zorg vanuit het zorgstelsel plaatsvindt. Dit wordt extramurale
zorg genoemd. Daarbij wordt de verleende zorg steeds meer
gekoppeld aan meetbare kwaliteitsnormen.3 Bij de traditionele
verpleeghuizen wordt zowel de zorg als de huisvesting via het
zorgstelsel gefinancierd (intramurale zorg).

2

Cijfers en feiten over dementie, Stichting Alzheimer, 2017.
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Nieuwsbrief Actiz 9 november 2017 - Kwaliteitsplan: datum nadert (kwaliteitskader verantwoorde zorg).
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Groeipotentie particuliere woonzorg (Cushman& Wakefield)

Bewoners (en hun familie) zijn steeds kritischer ten aanzien
van de kwaliteit (“huiselijkheid en servicegerichtheid”) van
de huisvesting, service en zorg. Deze ontwikkeling naar
vraaggestuurde ouderenzorg is de basis voor de opkomst van
particuliere woonzorgexploitanten, die gericht zijn op een
betere kwaliteit/prijsverhouding ten opzichte van traditionele
(intramurale) verpleeghuizen. Het aantal bestaande particuliere
woonzorglocaties voor intensieve ouderenzorg (dementie en/
of somatiek) bedroeg in 2017 ca. 250 locaties en zal tot 2040
moeten groeien tot ca. 1.100 locaties.4

Beleggingsvolume zorgvastgoed
Niet alleen onder bewoners wint de extramurale particuliere
woonzorg aan populariteit, ook bij (institutionele) beleggers is
dit het geval.
Door de verwachte toename van het aantal senioren en
veranderende zorgvraag is het investeringsvolume van
(institutionele) beleggers in Nederlands zorgvastgoed
toegenomen tot ruim € 600 miljoen, met als grootste aandeel in
2017 (ca. 70%) de particuliere woonzorg en seniorenwoningen.

Overheid zet in op extramurale woonzorg
Het kabinet Rutte III heeft voor de periode 2018 - 2021 extra
middelen voor ouderenzorg, waaronder extramurale zorg,
beschikbaar gesteld. Belangrijk is de inzet op investeringen
in personeel door woonzorgexploitanten om toegewijde
en vakbekwame zorg te kunnen leveren, die voldoet aan
het nieuwe kwaliteitskader.5 Hiermee is een extra budget
gemoeid dat in 2021 oploopt naar een totaalbedrag van
€ 2,1 miljard. Hiervan is € 100 miljoen opgenomen voor 2017 en
€ 335 miljoen voor 2018.6
Door tariefsverhoging vanuit het zorgstelsel, stimulering van
opleiding en scholing etc., komt deze budgetverhoging in het
bijzonder ten goede aan de particuliere woonzorgexploitanten,
die als zorginstelling zijn toegelaten onder de Wet toelating
zorginstelling (WTZi).
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Cushman & Wakefield - Particuliere Woonzorgkaart 2017, 2020, 2030, 2040.
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Beleidskader contractering Wlz 2018, Zorgverzekeraars Nederland, versie 1 juni 2017.
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Aangepaste Beleidsregels Wlz 2017 en 2018, NZa 13 juli 2017.
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Huurders (particuliere woonzorgexploitanten)
In tegenstelling tot het reguliere woningsegment worden
particuliere woonzorglocaties langjarig verhuurd (10 - 20 jaar) aan
particuliere woonzorgexploitanten, die zelf onderhuurcontracten
sluiten met de bewoners (naast het afsluiten van een
zorgcontract). De door de particuliere woonzorgexploitant
te leveren zorg wordt aan hen vergoed vanuit het zorgstelsel.
De zorgexploitant draagt het mutatieleegstandrisico van de
individuele woonzorgappartementen. Daarnaast draagt deze
ook veelal het volledige (of een belangrijk gedeelte van het)
onderhoudsrisico.

Deze woonzorgexploitanten zullen in de aankomende
jaren profiteren van de extra middelen die kabinet Rutte
III ter beschikking stelt voor de periode 2018 - 2021 voor
ouderenzorg, waardoor de zorgomzet stijgt en er extra ingezet
kan worden op kwaliteit.7
Enkele grote particuliere woonzorgexploitanten in Nederland
zijn: Domus Magnus, Stepping Stones Home & Care, Martha
Flora en Wonen bij September.
Een uitgebreide beschrijving van de ontwikkelingen op de
zorgwoningmarkt vindt u in hoofdstuk 5 van het Prospectus.

Beleggingsvolume zorgvastgoed door commerciële beleggers

Bron: CBRE Research, 2018
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Zie de Prestatiebeschrijving en tarieven volledig pakket thuis 2018 van de NZa.
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OBJECTEN

»» Landgoed Klein Engelenburg - Brummen (Gelderland)
»» Huis Ter Weegen - Warnsveld (Gelderland)
»» St. Josefpaviljoen - Gouda (Zuid-Holland)
»» Langjarig verhuurd (15 jaar) op basis van ‘triple-net’
»» Huurder/exploitant Domus Magnus is marktleider in private woonzorg in Nederland

De te verwerven portefeuille bestaat uit de volgende particuliere
woonzorgcomplexen (de Objecten):
»» Landgoed Klein Engelenburg te Brummen;
»» Huis Ter Weegen te Warnsveld;
»» St. Jozefpaviljoen te Gouda.
De Objecten zullen bij de start van het Fonds op 1 juni
2018 worden verworven van drie tot het Domus Magnus
concern behorende vennootschappen. De drie Objecten
omvatten in totaal 77 particuliere woonzorgappartementen,
waarvan reeds 45 appartementen in exploitatie zijn en 32
tot 34 woonzorgappartementen in Gouda nog zullen worden
gerealiseerd. Het complex in Gouda betreft een herontwikkeling
van het voormalig ziekenhuis St. Jozefpaviljoen, sinds 1992
bekend als Het Groene Hart Ziekenhuis, waarvan de oplevering
en ingebruikname op 1 juni 2019 is gepland. Vanaf 1 juni 2018
tot aan de oplevering van het complex in Gouda ontvangt het
Fonds een gedeeltelijke huurcompensatie van Domus Magnus.

komen van of worden doorbelast aan de huurder.
Jaarlijks wordt de staat van onderhoud door de Beheerder
getoetst aan de hand van een Conditiemeting Onderhoud
conform NEN-2767. Hiermee wordt aangesloten bij de
systematiek die ook door het Rijksvastgoedbedrijf voor
meting van de staat van onderhoud van haar gebouwen wordt
gehanteerd.
De concern-top, Domus Magnus Holding BV, heeft aan het
Fonds een concerngarantie afgegeven voor alle verplichtingen
(huurprijs, onderhoud en de overige ‘triple-net’ verplichtingen)
uit de huurovereenkomsten. De hoogte van de concerngaranties
zijn gemaximeerd op een bedrag gelijk aan één jaarhuur per
Object.

De koopprijs bedraagt in totaal € 26.870.000 vrij op naam
en ligt € 70.000 onder de getaxeerde waarde vrij op naam.
Het taxatierapport met peildatum 21 november 2017, zoals
opgesteld door CBRE Advisory & Valuation Services BV, is
opgenomen in bijlage III bij het Prospectus.
Ieder Object wordt langjarig (15 jaar) gehuurd en geëxploiteerd
door een lokale groepsvennootschap van het Domus
Magnus concern. De huurovereenkomsten betreffen ‘triplenet’ overeenkomsten, wat inhoudt dat alle eigenaarslasten,
waaronder groot- en klein onderhoud, vervanging en
vernieuwing, alle zakelijke lasten (OZB, rioolheffing,
waterschapslasten etc.) en verzekeringspremies (opstal-,
huurdervings-, en aansprakelijkheidsverzekering) voor rekening
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Locaties van de Objecten van het IMMO Zorgwoningfonds

Landgoed Klein Engelenburg

Huis Ter Weegen

St. Jozefpaviljoen

Het Landgoed Klein Engelenburg
is gelegen aan de Spoorstraat in de
Gelderse plaats Brummen en betreft
een in 2004 compleet gerenoveerd
landhuis met bijbehorende oranjerie.
In 2011 zijn twee nieuwe vleugels
aangebouwd en in 2017 heeft er een
verdere uitbreiding plaatsgevonden.

Het Huis Ter Weegen betreft een
klassiek herenhuis dat gebouwd is in
1848. Het herenhuis is in 2005 volledig
gerenoveerd naar de huidige staat en
functie. Het kleinschalige woonhuis
omvat 12 woonzorgappartementen
en is gelegen aan de rand van het
oude centrum van het dorp Warnsveld
(gemeente Zutphen).

Het St. Josefpaviljoen betreft een
voormalig rooms-katholiek ziekenhuis
dat is gebouwd in 1929. Tot begin
2014 werd dit Object gebruikt door
het Groene Hart Ziekenhuis. Domus
Magnus hertontwikkelt het gebouw
zelfstandig conform de Domus Magnus
wensen en eisen. De locatie zal bestaan
uit 32 tot 34 woonzorgappartementen
variërend van 45 tot 75 m² met
gezamenlijke ruimten, zoals een
restaurant en activiteitenruimte.

Het geheel omvat 33 zelfstandige
woonzorgappartementen,
variërend
van 40 tot 85 m2. De buitenplaats van
Klein Engelenburg is gesticht in 1835
en omvat ruim 3,5 hectare grond die
aangelegd is als park in landschapsstijl.
In 2001 is het landgoed uitgeroepen
tot Rijksmonument. Sinds 2004 is Klein
Engelenburg in exploitatie bij Domus
Magnus, waarmee het de eerste
vestiging van Domus Magnus betreft.
De
bewoners
van
de
33
woonzorgappartementen in Landgoed
Klein Engelenburg betalen voor huur
en aanvullende welzijnsservices een
bedrag vanaf € 3.500 per maand aan
Domus Magnus. Het Fonds heeft een
15 jarige ‘triple-net’ huurovereenkomst
gesloten tegen een jaarhuur van
€ 600.000 op jaarbasis (prijspeil 1 juni
2018).

De woonzorgappartementen bij Huis
ter Weegen zijn sfeervol en hebben
een huiselijke uitstraling. In het huis is
een gemeenschappelijke woonkamer
waar bewoners elkaar kunnen treffen
voor ontbijt, lunch, diner of voor het
recreatieve programma. Het Object is
omgeven door een tuin waarin diverse
zitjes zijn gerealiseerd. Sommige
appartementen
beschikken
over
een balkon of terras. Sinds 2009 is
het Object in eigendom van Domus
Magnus.
De
bewoners
van
de
12
woonzorgappartementen
in
Huis
ter Weegen betalen voor huur en
aanvullende
welzijnsservices
een
bedrag vanaf € 2.750 per maand aan
Domus Magnus. Het Fonds heeft een
15 jarige ‘triple-net’ huurovereenkomst
gesloten tegen een jaarhuur van
€ 180.000 op jaarbasis (prijspeil 1 juni
2018).

Op
het
terrein
achter
het
St. Jozefpaviljoen worden door
ontwikkelaar
AM
nieuwbouwwoningen gerealiseerd. De nieuwe
buurt
‘Goudshof’
krijgt
veel
groenplekken en een waterrijke singel.
De bewoners van de 32 tot 34
woonzorgappartementen in het St.
Jozefpaviljoen betalen voor huur en
aanvullende welzijnsservices
een
bedrag vanaf € 3.500 per maand aan
Domus Magnus. Het Fonds heeft een
15 jarige ‘triple-net’ huurovereenkomst
gesloten
per
opleveringsdatum
(verwachte oplevering: 1 juni 2019)
tegen een jaarhuur van € 710.400
op jaarbasis (prijspeil 1 juni 2018 en
wordt derhalve op huuringangsdatum
geïndexeerd). Vanaf 1 juni 2018
tot aan opleveringsdatum ontvangt
het Fonds van Domus Magnus een
huurcompensatie ter grootte van
€ 571.050 op jaarbasis.
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Domus Magnus private woonzorgconcept
Het Domus Magnus concern begon in 2004 met Landgoed Klein
Engelenburg en exploiteert inmiddels 14 woonzorglocaties in
Nederland en er zijn er thans 3 in ontwikkeling. Domus Magnus
richt zich op kwalitatief hoogstaande zorg en heeft al vier jaar
op rij de officiële erkenning van het Gouden Prezo Keurmerk,
het hoogste keurmerk voor verantwoorde zorg én verantwoord
ondernemerschap.
De bewoners van deze woonzorglocaties bestaan hoofdzakelijk
uit senioren met een (grote) zorgbehoefte en een indicatie van
het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) op basis van de Wet
langdurige zorg (Wlz).
Domus Magnus (onder)verhuurt de woonzorgappartementen
aan de individuele bewoners en ontvangt van hen een vast
maandbedrag voor huur (inclusief gas, water en elektra) en
aanvullende welzijnsservices, waaronder:
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»» 24-uurs beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel;
»» Persoonlijke begeleiding als eerste aanspreekpunt voor
familie en externe zorgverleners (zoals artsen, diëtisten en
fysiotherapeuten)
»» Maaltijden (ontbijt, lunch en diner), koffie en thee, de was
van de persoonlijke/individuele kleding van de bewoners;
»» Recreatieve en sociaal-culturele activiteiten.
Voor de uit het publieke zorgstelsel te ontvangen vergoeding
voor de zorgverlening maakt Domus Magnus voor ruim 80%
van haar bewoners/onderhuurders aanspraak op vergoedingen
vanuit de Wlz. Het restant wordt vanuit de Zorgverzekeringswet
vergoed. Omdat de bewoner zelf zijn huisvestingskosten en
aanvullende welzijnsservices betaalt, valt de eigen bijdrage voor
zorgverlening aan het Centraal Administratie Kantoor in de lage
schaal.
Een uitgebreide beschrijving van de Objecten vindt u in
hoofdstuk 6 van het Prospectus.

JURIDISCHE STRUCTUUR

IMMO Zorgwoningfonds is een beleggingsinstelling en heeft
de vorm van een transparant fonds voor gemene rekening.
Het Fonds is een contractuele regeling tussen Holland Immo
Group Beheer BV in haar hoedanigheid als Beheerder, Stichting

IMMO Zorgwoningfonds (de Stichting) in haar hoedanigheid als
houder van de activa van het Fonds en elk van de Participanten
afzonderlijk. De juridische structuur van het Fonds is
onderstaand weergegeven.

Het Fonds is een closed-end beleggingsfonds in de zin van de
Wft en zal op of rond 1 juni 2018 voor onbepaalde tijd worden
aangegaan. De uitgifte van de Participaties vindt plaats bij
het aangaan van het Fonds. Het Fonds zal 2.911 Participaties
uitgeven van € 5.000 elk (exclusief Emissiekosten). Participaties
luiden op naam. Er worden geen participatiebewijzen
uitgegeven. Alle Participaties hebben dezelfde rechten.

Participanten naar evenredigheid van hun deelname aan het
Fonds.

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 (Holland Immo Group Beheer BV) en de
Stichting (Stichting IMMO Huurwoningfonds Nederland) zijn
rechtspersonen en kunnen als zodanig wel overeenkomsten
aangaan, activa verkrijgen of onder zich houden en op eigen
naam overeenkomsten aangaan.

De looptijd van het Fonds is naar verwachting een middellange
termijn (van zeven tot tien jaar). Na afloop van deze termijn zullen
de Objecten worden verkocht. Eerdere of latere verkoop is niet
uitgesloten en is afhankelijk van de marktomstandigheden. Na
de verkoop van de Objecten wordt het Fonds ontbonden.

Door de gekozen fondsstructuur kunnen de Participanten niet
aansprakelijk gehouden worden voor de verplichtingen van het
Fonds en kunnen Participanten niet méér verliezen dan hun
inleg (inclusief de Emissiekosten).

Een uitgebreide beschrijving van de juridische structuur vindt u
in hoofdstuk 7 van het Prospectus.

Het beheer van het Fonds wordt uitgevoerd voor rekening
en risico van de Participanten. Dienovereenkomstig komen
alle winsten, verliezen, schulden en kosten die voortvloeien
uit het beheer van het Fonds ten gunste of ten laste van de
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FINANCIËLE EN FISCALE ASPECTEN

»» Verwacht gemiddeld Exploitatierendement 7,2% per jaar
»» Verwacht gemiddeld Direct Rendement (ná aflossing) 5,8% per jaar
»» Verwacht gemiddeld Totaalrendement 7,8% per jaar
»» Uitkering per kwartaal
»» Participaties vormen inkomsten uit sparen en beleggen (Box 3)

Investeringsstructuur
De fondsinvestering bedraagt € 29.265.000 en bestaat uit
de koopsom van de vastgoedportefeuille, vermeerderd met
financieringskosten, bijkomende kosten en de aan te houden
liquiditeitsreserve. De fondsinvestering wordt gefinancierd
door de inleg van de Participanten van € 14.555.000, verdeeld
over 2.911 Participaties van € 5.000, en de hypothecaire lening
van € 14.710.000. De financieringskosten en de bijkomende
kosten komen ten laste van het Fonds.
Fiscale aspecten
Het Fonds wordt voor de Nederlandse belastingheffing
aangemerkt als een transparant fonds voor gemene rekening.
Dit betekent dat het Fonds niet zelf aan belastingheffing
wordt onderworpen. Alle resultaten van het Fonds worden
toegerekend aan de Participanten naar rato van deelname aan
het Fonds.
Inkomstenbelasting (Box 3)
Bij in Nederland woonachtige natuurlijke personen zullen
de Participaties worden belast als “inkomen uit sparen en
beleggen” (Box 3), tenzij de Participaties tot het vermogen
van een onderneming behoren of een overige werkzaamheid
vormen.
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Vennootschapsbelasting
Voor Nederlandse vennootschappen zullen de inkomsten uit
de Participaties worden belast met vennootschapsbelasting.
Eventuele verliezen zijn aftrekbaar. Op Participaties in het
Fonds is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing. Het
standaardtarief in 2018 bedraagt 25% (20% tot en met een
winst van € 250.000).
Herinvesteringsreserve
In Nederland gevestigde beleggers/ondernemers die hun
Participaties tot hun ondernemingsvermogen rekenen, kunnen
in beginsel onder bepaalde voorwaarden hun bestaande
herinvesteringsreserve aanwenden voor de aankoop van
Participaties in het Fonds. Beleggers/ondernemers met een
herinvesteringsreserve wordt geadviseerd om van tevoren
hierover een fiscaal adviseur te raadplegen.
De fiscale behandeling van een belegging in het Fonds hangt af
van de individuele omstandigheden van de Participant en kan in
de toekomst aan wijziging onderhevig zijn.
Een uitgebreide beschrijving van de fiscale aspecten vindt u in
hoofdstuk 10 van het Prospectus.

»» Totale fondsinvestering € 29.265.000
»» Eigen vermogen (inleg Participanten) € 14.555.000
»» Hypothecaire financiering € 14.710.000 (circa 50% van de fondsinvestering)
»» Rentevastperiode hypotheek 7 jaar
»» Jaarlijkse aflossing hypotheek 0,75% (jaar 1) en 1,5% (jaar 2 t/m 7)

Rendementsprognose
Het verwachte gemiddeld Exploitatierendement over het
maximum van de beoogde looptijd van het Fonds bedraagt 7,2%
per jaar. Het geprognosticeerde gemiddeld Direct Rendement
over deze periode bedraagt 5,8% per jaar. Het Fonds zal er naar
streven het Direct Rendement per kwartaal uit te keren aan
de Participanten, telkens binnen vier weken na afloop van het
kalenderkwartaal.

De portefeuille zal in beginsel voor een periode van 7 tot
10 jaar worden geëxploiteerd. Bij de berekening van de
geprognosticeerde verkoopopbrengst wordt uitgegaan van
verkoop van de portefeuille na tien jaar. Het geprognosticeerde
Indirect Rendement (uit verkoop) over de verwachte maximale
beleggingsperiode (10 jaar) bedraagt 20%, oftewel 2,0%
enkelvoudig rendement per jaar.
Een uitgebreide beschrijving van de rendementsprognose vindt
u in hoofdstuk 8 van het Prospectus.

Rendementsprognose 2018-2028
gem.
enkelv.

(bedragen in €)
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7 mnd
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1.537.944

1.568.703
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1.105

1.105
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1.450.587
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1.699.119

1.733.079

1.767.719

742.613

211.395

Opbrengsten
Bruto-huuropbrengsten
Rentebaten
liquiditeitsreserve
Totaal

Kosten

**

Hypotheekrente

264.680

450.725

444.407

437.592

430.777

423.961

417.146

480.723

522.573

513.747

63.839

96.688

101.130

103.152

105.215

107.320

109.466

111.655

113.889

116.166

57.744

Totaal

328.519

547.413

545.537

540.744

535.992

531.281

526.612

592.379

636.461

629.913

269.139

Exploitatieresultaat

460.238

903.173

993.329

1.029.064

1.065.190

1.101.902

1.139.212

1.106.740

1.096.618

1.137.806

473.474

5,4%

6,2%

6,8%

7,1%

7,3%

7,6%

7,8%

7,6%

7,5%

7,8%

7,7%

64.356

174.681

220.650

220.650

220.650

220.650

220.650

220.650

220.650

220.650

91.938

0,75%

1,19%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

420.277

722.394

754.383

808.414

844.540

881.252

918.562

886.090

875.968

917.156

381.537

5,0%

5,0%

5,2%

5,6%

5,8%

6,1%

6,3%

6,1%

6,0%

6,3%

6,3%

86.108

92.206

110.502

110.502

110.502

110.502

110.502

110.502

110.502

110.502

110.502

Exploitatie- en Fondskosten*

Exploitatierendement

7,2%

Aflossing hypothecaire lening
Aflossing als %

Voor uitkering beschikbaar
Direct Rendement

Liquiditeitsreserve

5,8%

* Inclusief niet-aftrekbare BTW (21%).
** Vanaf 1 juni 2025, 4% rekenrente op de hypothecaire lening.
Alle rendementen zijn berekend op jaarbasis als percentage van de kapitaalinleg participanten exclusief Emissiekosten.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van een rekenmodel. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
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RISICOFACTOREN

Beleggen in het fonds brengt risico’s met zich mee, waaronder
het risico van marktwaardedaling, huurderving, leegstand,
rentefluctuaties en (her)financiering. Deze risico’s, alsmede
andere (markt)omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat
negatieve waardefluctuaties optreden en rendementen lager
uitkomen dan het geprognosticeerde rendement.
Het is af te raden een substantieel gedeelte van het vermogen in
dit product te beleggen. Deze vorm van beleggen moet gezien
worden als onderdeel van een gespreid belegde portefeuille.
Het Fonds richt zich op beleggers, zowel natuurlijke - als
rechtspersonen, die interesse hebben voor de langere termijn
- in beginsel 7 tot 10 jaar - te beleggen in Nederlandse
zorgwoningcomplexen.
Bij tussentijdse tegenvallers in de exploitatie kan het
geprognosticeerde rendement in gevaar komen. Gedurende
de looptijd van het Fonds wordt een liquiditeitsreserve
aangehouden. Deze kan onder meer worden aangewend ter
dekking van onvoorziene uitgaven of huurderving bij leegstand.
Er is evenwel een risico dat op enig moment de liquiditeitsreserve
onvoldoende blijkt te zijn.
Er kunnen zich wijzigingen voordoen in de wet- en regelgeving
die ziet op de financiering van extramurale particuliere
woonzorg. Hoewel het kabinet Rutte III voor de periode 2018 -

Huis Ter Weegen (Warnsveld)
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2021 extra middelen voor ouderenzorg, waaronder extramurale
zorg, beschikbaar heeft gesteld, is er geen garantie dat dit beleid
na die periode of zelfs tijdens die periode niet zal wijzigen.
Bezuinigingen op de ouderenzorg of meer specifiek op de
extramurale zorg kan voor ouderen tot gevolg hebben dat zij de
kosten voor het wonen in de Objecten niet meer kunnen betalen
of de interesse in het bewonen van de Objecten afneemt. Dat
zou ten koste gaan van het rendement.
In het bijzonder hebben de mate waarin de vastgoedportefeuille
wordt geconfronteerd met leegstand, de hoogte van de
diverse kosten en lasten voor het Fonds en de hoogte van de
huurinkomsten uit de vastgoedportefeuille, een belangrijke
invloed op het rendement. Aangezien de hypothecaire
financiering een wezenlijk deel van dit product uitmaakt (van
het totale investeringsbedrag voor de vastgoedportefeuille zal
circa 50% hypothecair worden gefinancierd), zullen negatieve
ontwikkelingen in (onder meer) genoemde factoren versterkt
doorwerken in de resultaten van het Fonds. Dat geldt in het
bijzonder voor de situatie dat diverse factoren zich gelijktijdig
in negatieve zin zullen voordoen. Het maximale verlies dat de
Participant kan lijden is het bedrag van zijn deelname (inclusief
Emissiekosten).
Een uitgebreide beschrijving van de risico’s verbonden aan deze
belegging vindt u in hoofdstuk 2 van het Prospectus.

DE INITIATIEFNEMER

IMMO Zorgwoningfonds is een initiatief van Holland Immo
Group BV (Initiatiefnemer).
Holland Immo Group BV stelt zich ten doel het initiëren van
beleggingen voor particuliere en institutionele beleggers door
hen te laten participeren in vastgoed gerelateerde beleggingen
met een stabiel rendement. De directie van Holland Immo
Group BV bestaat uit de volgende personen:
mr. M. Kühl MRICS, directievoorzitter, was in het verleden
werkzaam als belastingadviseur bij Arthur Andersen met
specialisatie in de onroerend goed transactiepraktijk
alsmede specialist in beursgangen en bedrijfsovernames.
Hij begeleidde vanaf medio 1998 als zelfstandig fiscalist
een groot aantal vastgoedtransacties voor (institutionele)
beleggers. Bij Holland Immo Group BV gevestigd te
Eindhoven is de heer Kühl als bestuurder verantwoordelijk
voor investeringsanalyses en vastgoedfinanciering alsmede
fondsstructurering. Daarnaast neemt hij zitting in het bestuur
van Holland Immo Group Beheer BV. Tot slot is de heer Kühl
bestuurslid en vice-voorzitter van de branchevereniging voor
aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten (FORUMVAST
Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten).

Bij Holland Immo Group BV is mevrouw Goesten als bestuurder
mede verantwoordelijk voor de acquisitie, dispositie en
financiering van de vastgoedportefeuilles.
Naast de heren M. Kühl , T. Kühl en mevrouw M.F.H. Goesten
wordt het management team van Holland Immo Group BV
gevormd door de heer L.M. Antonis.
L.M. Antonis was ruim zeventien jaar verbonden aan Janssen
& Tempelaars Groep BV gevestigd te Eindhoven, een
gerenommeerde organisatie op het gebied van assurantiën en
financiële planning in Zuid-Nederland, waarvan de laatste tien
jaar als directeur-aandeelhouder (sinds 2001 onderdeel van
Cantos - Malherbe BV, zijnde een dochtermaatschappij van
ING Groep). Bij Holland Immo Group BV is de heer Antonis
verantwoordelijk voor investor relations.

mr. T. Kühl, directeur, was eveneens in het verleden werkzaam als
belastingadviseur, waaronder de laatste jaren bij Ernst & Young
in de internationale belastingpraktijk en als regiocoördinator
van de Onroerend Goed Groep in Eindhoven. Bij Holland Immo
Group BV is de heer Kühl als bestuurder verantwoordelijk voor
het financiële en operationele fondsbeheer. Daarnaast neemt
hij zitting in het bestuur van Holland Immo Group Beheer BV.
M.F.H. Goesten MSRE, directeur, voltooide haar studies Master
of Science in Real Estate aan de Universiteit van Amsterdam,
Commercieel Vastgoedmanagement aan de Hanze Hogeschool
alsmede Small Business aan de Haarlem Business School. Werkte
ruim vijftien jaar als property-, asset- en investmentmanager,
onder andere bij WPM Winkelcentrummanagement alsmede
de laatste tien jaar bij Holland Immo Group.

mr. M. Kühl MRICS

mr. T. Kühl

M.F.H. Goesten MSRE

L.M. Antonis
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DEELNEMEN IN IMMO
ZORGWONINGFONDS

»» Eigen vermogen: € 14.555.000
»» Aantal Participaties: 2.911 van € 5.000 per stuk
»» Deelname vanaf € 10.000 (excl. Emissiekosten)

Deelname in IMMO Zorgwoningfonds is mogelijk voor
natuurlijke personen en rechtspersonen alsmede voor fiscaal
niet-transparante personenvennootschappen en fiscaal niettransparant fondsen voor gemene rekening.
Het Fonds staat nu open voor inschrijving en sluit op 1 juni
2018, of zoveel eerder als alle participaties zijn toegewezen. U
kunt deelnemen met Participaties van € 5.000 (te vermeerderen
met Emissiekosten) met een minimum van twee Participaties.
Het Prospectus en het essentiële informatie document zijn op te
vragen bij Holland Immo Group of te downloaden op de website
van IMMO Zorgwoningfonds (www.immozorgwoningfonds.nl).
Een uitgebreide beschrijving van de voorwaarden voor
deelname vindt u in hoofdstuk 13 van het Prospectus.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Holland Immo Group BV
Flight Forum 154
Postbus 8734
5605 LS Eindhoven
Tel. +31 (0)40 235 26 35
info@hollandimmogroup.nl
www.hollandimmogroup.nl
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BETROKKEN EXTERNE PARTIJEN

Initiatiefnemer
Holland Immo Group BV
Fonds
IMMO Zorgwoningfonds
Beheerder
Holland Immo Group Beheer BV
Stichting
Stichting IMMO Zorgwoningfonds

Accountant
Deloitte Accountants BV
Advocaat (toezichtrechtelijke aspecten)
Brands Advocaten
Fiscaal Adviseur
PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV
Taxateur
CBRE Valuation Advisory BV

Bewaarder
TCS Depositary BV
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Holland Immo Group BV
Flight Forum 154, Eindhoven
Postbus 8734
5605 LS Eindhoven
t: +31 (0) 40 235 26 35
e: info@hollandimmogroup.nl
i: www.hollandimmogroup.nl

