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Duitsland is met meer dan 80 miljoen inwoners qua 
inwoneraantal het grootste land van Europa en kent eveneens 
de grootste economie van Europa. De Duitse winkelmarkt is, 
wat betreft omzet en winkeloppervlak, de grootste in Europa.

Met name de full-service supermarkten en 
levensmiddelendiscounters zijn zeer succesvol. Voor de 
dagelijkse boodschappen worden wijkgerichte winkellocaties 
met ruime parkeergelegenheid in de directe nabijheid van 
woonconcentraties steeds belangrijker, aangezien deze 
gemakkelijk bereikbaar zijn. Winkelobjecten op wijkgerichte 
locaties kunnen vanwege de langjarige huurcontracten (vaak 
tot 15 jaar) met doorgaans zeer kredietwaardige huurders, zoals 
Kaufland, EDEKA, REWE, Aldi, Lidl, Netto, DM en Rossmann, 
een solide belegging met stabiele kasstromen aan beleggers 
bieden.

Winkelfonds Duitsland 16 is het logisch vervolg op de eerder 
succesvol geplaatste Duitse winkelfondsen en belegt in 
drie Duitse binnenstedelijke winkelobjecten met in totaal 
drie (full-service) supermarkten (REWE, EDEKA en Netto) 
en enkele kleine winkels voor dagelijkse voorzieningen, een 
fitnessstudio (Clever Fit) en een speciaalzaak voor montage- en 
bevestigingsmateriaal (Würth). De winkelobjecten zijn gelegen 
in Hamm, Jülich en Sonnenbühl. De winkelobjecten worden op 
de dag waarop het Fonds wordt aangegaan verworven van de 
ontwikkelaar/bouwer Ten Brinke International BV.
 
De langjarige huurcontracten met grote Duitse (discount-) 
winkelketens in combinatie met de strategische binnenstedelijke 
ligging in de directe nabijheid van woonconcentraties, bieden 
een solide rendement/risicoprofiel.

INLEIDING

Kenmerken van het Fonds:
 » Verwacht gemiddeld Direct Rendement 5,5%* per jaar, uitkering per kwartaal

 » Verwacht gemiddeld Totaalrendement 6,0%* op jaarbasis

 » Verwachte looptijd 7-10 jaar

 » Totale fondsinvestering € 20.400.000

 » Hypothecaire financiering € 8.500.000 (circa 42% van de fondsinvestering)

 » Jaarlijkse aflossing hypotheek 1% van de hoofdsom

 » Eigen vermogen € 11.900.000 verdeeld over 2.380 Participaties van € 5.000

 » Deelname vanaf € 10.000 (exclusief Emissiekosten**)

*) 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.

**) De Emissiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het eigen vermogen en worden niet meegenomen in de berekening van het 
rendement.

Begrippen die in deze Brochure met een hoofdletter zijn geschreven, zijn gedefinieerd in hoofdstuk 4 van het Prospectus.



4

De grootste winkelmarkt van Europa
De Duitse winkelmarkt is, wat betreft omzet en winkeloppervlak, 
de grootste winkelmarkt in Europa. Vanwege het zeer selectieve 
en prijsgerichte koopgedrag van de bevolking heeft de afgelopen 
jaren een verschuiving plaatsgevonden van traditionele 
speciaalzaken en traditionele supermarkten naar grootschalige 
full-service supermarkten, levensmiddelendiscounters en 
andere grootschalige non-foodspeciaalzaken en ketens (zoals 
drogisterijen, slijterijen, dierenspeciaalzaken, schoenenwinkels 
en textielketens). In dit kader vond er een sterke groei van 
het winkeloppervlak plaats om invulling te geven aan de 
groeiambities van de grote Duitse retailketens.

In het algemeen valt te constateren dat bepaalde retailconcepten 
zeer succesvol zijn in de markt. Dit geldt in ieder geval voor 
full-service supermarkten en levensmiddelendiscounters, die 
zich stap voor stap tot wijkwinkelvoorziening voor dagelijkse 
boodschappen hebben ontwikkeld.

Winkels voor dagelijkse boodschappen zijn in trek
Met name voor de dagelijkse boodschappen worden wijkgerichte 
locaties met ruime parkeergelegenheid in de directe nabijheid 
van woonconcentraties steeds belangrijker, aangezien deze 
gemakkelijk bereikbaar zijn. Hoge benzineprijzen ondersteunen 
bovendien het concept van het nabijgelegen wijkwinkelcentrum 

als voorziening voor alle dagelijkse boodschappen. De grote 
ketenspeciaalzaken vestigen zich steeds vaker bij voorkeur ook 
op deze wijkgerichte locaties. Naast de voornoemde positieve 
eigenschappen van deze wijkgerichte locaties profiteren de 
speciaalzaakketens tevens van de aanwezigheid van de full-
service supermarkten en levensmiddelendiscounters die veel 
consumenten aantrekken.

Aantrekkelijke rendementen met relatief laag risicoprofiel
Winkelobjecten op deze wijkgerichte locaties kunnen vanwege 
de langjarige huurcontracten (vaak 10, 12 en 15 jaar) met 
doorgaans zeer kredietwaardige huurders (Kaufland EDEKA, 
REWE, Aldi, Lidl, Netto, DM, Rossmann et cetera) een hoge 
mate van zekerheid aan beleggers bieden. Het is dit type 
winkelbeleggingen, in de financiering waarvan het Fonds (en 
indirect de Participant) belegt, dat binnen Europese context een 
defensief risicoprofiel kent, terwijl de aanvangsrendementen 
een aantrekkelijk cashflowrendement genereren. De langjarige 
huurcontracten met grote Duitse (discount)winkelketens 
in combinatie met de strategische binnenstedelijke ligging 
aan doorgaande wegen en in de directe nabijheid van 
woonconcentraties, bieden een solide rendement/risicoprofiel.

Voor een uitgebreide beschrijving van de Duitse winkelmarkt 
verwijzen wij naar hoofdstuk 5 van het Prospectus.

 » De Duitse economie kent sinds 2010 onafgebroken economische groei (2017: 2,2%)

 » Groeiende werkgelegenheid

 » Grootste winkelmarkt van Europa 

 » Winkellocaties voor dagelijkse boodschappen zijn bij (institutionele) beleggers in trek

 » Grote Duitse winkelketens zoals Kaufland, EDEKA, REWE, Aldi, Lidl, Netto domineren de markt

DE DUITSE WINKELMARKT
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Objecten en locaties

Hamm
Het naar verwachting in maart 2019 volledig op te leveren 
winkelobject met een Netto supermarkt, een bakker, kiosk en 
een kapperswinkel is gelegen in Hamm-Oost. Sinds 2005 werd 
het object reeds grotendeels door hoofdhuurder Netto gebruikt 
als supermarkt. In de nieuwe opzet wordt o.a. de bestaande 
Netto supermarkt verder uitgebreid waarbij met Netto een 
nieuwe huurovereenkomst met een looptijd van 15 jaar is 
aangegaan. Het verzorgingsgebied van de Netto supermarkt 
bestaat uit delen van Hamm-Oost en omvat ruim 10.000 
inwoners.

Het winkelobject is na oplevering volledig herontwikkeld, 
uitgebreid en gemoderniseerd. De reeds bestaande eigen 
parkeerplaats telt circa 110 parkeerplaatsen. Het winkelobject 
is strategisch gelegen aan een wijkontsluitende weg (Marker 
Dorfstrasse) en vormt een belangrijk inkoopgebied voor 
dagelijkse boodschappen in Hamm-Oost.

De belangrijkste huurder is Netto Marken-Discount AG & 
Co. KG. In 1984 werd de eerste Netto Marken-Discount-
supermarkt geopend. Netto Marken-Discount heeft circa 
4.200 vestigingen en 75.000 medewerkers in Duitsland. 
Sinds 2005 houdt de EDEKA-Gruppe 85% van de aandelen 
in Netto Marken-Discount. De overige 15% van de aandelen 
in Netto Marken-Discount is in handen van de Tengelmann 
Unternehmensgruppe. (www.netto-online.de)

Jülich
Het naar verwachting in november 2018 volledig op te leveren 
winkelobject met een REWE supermarkt, een Clever Fit 
fitnesstudio en een Würth vestiging is gelegen in het stadsdeel 
Jülich-Zuid. De afgelopen decennia (sinds 1994) werd het object 
reeds door hoofdhuurder REWE gebruikt als supermarkt. In de 
nieuwe opzet wordt de bestaande REWE supermarkt verder 
uitgebreid. Met REWE is hiertoe een nieuwe huurovereenkomst 
met een duur van 15 jaar aangegaan. Het verzorgingsgebied 
van de REWE supermarkt bestaat uit het stadsdeel Jülich-Zuid 
en delen van kleinere omliggende gemeenten ten zuiden en 
westen van Jülich, in totaal ruim 12.000 inwoners. 

Het winkelobject is na oplevering volledig herontwikkeld, 
uitgebreid en gemoderniseerd en de reeds bestaande 
eigen parkeerplaats wordt daarbij vergroot (met circa 20 
parkeerplaatsen) tot 170 parkeerplaatsen. Het winkelobject 
is strategisch gelegen nabij de afrit van de doorgaande weg 
(Bundesstrasse B56) en vormt samen met de direct naastgelegen 
Aldi-discountsupermarkt het belangrijkste inkoopgebied 
voor dagelijkse boodschappen voor het stadsdeel Jülich-Zuid 
en delen van kleinere omliggende gemeenten ten zuiden en 
westen van Jülich.

De belangrijkste huurder zijn:
 » REWE Markt GmbH is een dochterbedrijf van de 

Duitse handels- en supermarktketen REWE-Group 
met hoofdkantoor in Keulen. REWE is de full-service 
supermarktformule van REWE-Group met circa 3.300 
supermarkten in Duitsland. (www.rewe.de). In 2017 had 
REWE-Group met circa 15.300 winkels een omzet van circa 
€ 57,8 miljard en 345.000 medewerkers wereldwijd. Tot 
REWE-Group behoren in Duitsland onder andere de REWE-
supermarkten, Penny-discountsupermarkten en Toom-
bouwmarkten. (www.rewe-group.de)

 » CF Sport und Fitness Jülich GmbH is de lokale franchisenemer 
van fitness franchiseorganisatie Clever Fit. Clever Fit is, 
naar aantal vestigingen gemeten (thans 354), de grootste 
fitnessketen van Duitsland. De keten is opgericht in 2004. 
Clever Fit werkt uitsluitend met lokale franchisenemers. 
(www.cleverfit.com)

 » Würth Group is een familieonderneming met hoofdzetel 
in het Baden-Württembergse Künzelsau, heeft zich 
sinds de oprichting in 1945 ontwikkeld tot de grootste 
handelsonderneming ter wereld op het gebied van montage- 
en bevestigingstechnieken. Zij bestaat momenteel uit meer 
dan 400 ondernemingen in meer dan 80 landen en biedt 
werk aan meer dan 74.000 medewerkers. In Duitsland 
exploiteert de Würth Group circa 470 winkels. In Nederland 
circa 25 winkels. De omzet van Würth Group bedroeg  
€ 12,7 miljard in 2017 waarvan € 5,4 miljard in Duitsland.  
(www.wuerth.com)

VASTGOEDPORTEFEUILLE

 » Drie binnenstedelijke winkellocaties voor dagelijkse boodschappen

 » 93% van de huurstroom wordt gegenereerd door grote Duitse (winkel)formules: EDEKA, REWE, Netto, 

Clever Fit en Würth

 » Langjarige huurcontracten (resterende gewogen looptijd gemiddeld ruim 14,4 jaar)

 » Onderhoud is tegen een vaste jaarlijkse vergoeding afgekocht
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Sonnenbühl 
Het naar verwachting in mei 2019 aan huurder EDEKA Südwest 
volledig nieuw op te leveren winkelobject is gelegen in de kern 
van de gemeente Sonnenbühl en betreft een verplaatsing en 
uitbreiding van een bestaande EDEKA full-service supermarkt. 
EDEKA Südwest behoort tot de EDEKA-Gruppe. Direct 
naast de nieuw op te leveren EDEKA supermarkt exploiteert 
EDEKA-Gruppe tevens een Netto-discountsupermarkt. Samen 
met deze naastgelegen Netto-discountsupermarkt, vormt de 
nieuwe EDEKA full-service supermarkt het enige inkoopgebied 
voor dagelijkse boodschappen voor de gemeente Sonnenbühl. 

Het winkelobject is strategisch gelegen aan een drukke 
doorgaande weg. De ruime eigen parkeervoorziening telt 
circa 70 parkeerplaatsen. Het verzorgingsgebied bestaat naast 

de gemeente Sonnenbühl tevens uit delen van omliggende 
gemeenten ten zuiden en westen van Sonnenbühl, in totaal 
circa 10.000 inwoners.

De huurder is EDEKA Handelsgesellschaft Südwest mbH, 
één van de zeven regionale inkoopcoöperaties die behoren 
tot de EDEKA-Gruppe. In 2017 behaalde EDEKA Südwest 
met haar circa 1.300 supermarkten en 44.000 medewerkers 
een omzet van € 8,6 miljard. De EDEKA-Gruppe is thans, 
met meer dan 369.000 medewerkers, circa 11.430 winkels 
en een jaaromzet van € 51,9 miljard in 2017, het grootste 
levensmiddelenconcern van Duitsland. (www.edeka.de) 

Een uitgebreide omschrijving van de vastgoedportefeuille vindt 
u in hoofdstuk 6 van het Prospectus.



8

JURIDISCHE STRUCTUUR

Jülich

WFD16 Duitse 
Deelnemingen BV

Holland Immo Group 
Holding 16 BV

Holland Immo Group BV

HIG Beheer BV

Nederland
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Vastgoed BV

Sonnenbühl
Vastgoed BV

10,1%10,1% 89,9% 89,9%

Het Fonds 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 van Beheerder, Stichting Winkelfonds 
Duitsland 16 (de Stichting) in haar hoedanigheid van houder van 
de activa van het Fonds en elk van de Participanten afzonderlijk. 
De juridische structuur van het Fonds is bovenstaand 
weergegeven.

Het door de Participanten in het Fonds ingelegde vermogen 
wordt door het Fonds onder een Winstdelende Lening 
uitgeleend aan Holland Immo Group Holding 16 BV (Vastgoed 
Holding). Vastgoed Holding financiert daarmee de aandelen in 
de Vastgoed BV’s. Deze Vastgoed BV’s houden het eigendom 
van de vastgoedobjecten in Hamm en Sonnenbühl en indirect 
via de Vastgoed BV het eigendom van het vastgoedobject in 
Jülich. WFD 16 Duitse Deelnemingen BV houdt uitsluitend een 

belang in de Vastgoed BV’s en in de Vastgoed KG. In economisch 
opzicht kan de belegging door het Fonds in de Winstdelende 
Lening worden vergeleken met een directe belegging in de 
Duitse winkelportefeuille. 

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. Het Fonds is geregistreerd 
bij de AFM. Het Prospectus van Winkelfonds Duitsland 16 is 
een door de AFM goedgekeurd prospectus als bedoeld in artikel 
5:2 Wet op het financieel toezicht en is geldig tot sluiting van 
de inschrijving voor deelname (naar verwachting 14 december 
2018) en uiterlijk tot 12 maanden na het uitbrengen van het 
Prospectus.

Een uitgebreide beschrijving van de juridische aspecten vindt u 
in hoofdstuk 7 van het Prospectus.
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Investeringsstructuur
De fondsinvestering bedraagt € 20.400.000 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 € 11.900.000, verdeeld over 
2.380 Participaties van € 5.000, en de hypothecaire financiering 
van € 8.500.000. De financieringskosten en de bijkomende 
kosten komen ten laste van het Fonds.

Een uitgebreide beschrijving van de fondsinvestering vindt u in 
hoofdstuk 8 van het Prospectus.

Rendementsprognoses
Het verwachte gemiddeld Direct Rendement over het maximum 
van de beoogde looptijd van het Fonds bedraagt 5,5% 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 0,5% per jaar.

Het geprognosticeerde Totaalrendement bedraagt 6,0% per 
jaar.

Een uitgebreide beschrijving van de rendementsprognose vindt 
u in hoofdstuk 9 van het Prospectus.

FINANCIËLE EN FISCALE ASPECTEN

 » Totale fondsinvestering € 20.400.000

 » Eigen vermogen (inleg Participanten) € 11.900.000 

 » Hypothecaire financiering € 8.500.000 (circa 42% van de fondsinvestering) 

 » Rentevastperiode hypotheek 7 jaar

 » Jaarlijkse aflossing hypotheek 1% per jaar

gem. 
enkelv.

2019
12 mnd.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

ontvangsten

Bruto-huurontvangsten  1.126.730  1.126.730  1.127.941  1.128.546  1.131.100  1.135.151  1.138.468  1.161.722  1.205.095  1.211.011 

renteontvangsten 
liquiditeitsreserve  681  724  887  1.062  1.243  1.449  1.692  1.967  1.241  930 

totaal  1.127.412  1.127.455  1.128.828  1.129.608  1.132.343  1.136.600  1.140.161  1.163.689  1.206.337  1.211.941 

uitgaven

uitgaven aan Rentekosten 
(hypothecaire financiering)  207.469  205.387  203.304  201.222  199.139  197.057  194.974  314.925  311.525  308.125 

uitgaven aan Exploitatie- en 
Fondskosten  176.168  166.292  168.524  170.766  173.159  175.678  178.203  181.834  186.457  189.252 

totaal  383.637  371.678  371.828  371.988  372.298  372.734  373.177  496.759  497.982  497.377 

Exploitatieresultaat  743.775  755.776  757.000  757.620  760.045  763.866  766.984  666.930  708.354  714.565 

aflossing hypothecaire 
financiering  85.000  85.000  85.000  85.000  85.000  85.000  85.000  85.000  85.000  85.000 

voor uitkering beschikbaar  654.500  654.500  654.500  654.500  654.500  654.500  654.500  654.500  654.500  654.500 

Direct Rendement 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%

liquiditeitsreserve  72.424  88.700  106.200  124.320  144.865  169.231  196.715  124.144  92.999  68.064 

Alle bedragen luiden in €.
Alle rendementen zijn berekend op jaarbasis als percentage van de inleg.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Bij de berekening is gebruik gemaakt van een rekenmodel. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Rendementsprognose 2019-2028
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 » Verwacht gemiddeld Direct Rendement (ná aflossing) 5,5% per jaar

 » Verwacht gemiddeld Totaalrendement 6,0% per jaar

 » Uitkering per kwartaal

 » Participaties vormen inkomsten uit sparen en beleggen (Box 3)

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.

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. 

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 bedraagt 25% (20% tot en met een winst van 
€ 200.000).
Participanten in dit Fonds zijn niet onderworpen aan Duitse 
inkomsten- of vennootschapsbelasting voor het houden van 
Participaties in het Fonds.

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.
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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 Duitse binnenstedelijke 
winkelobjecten voor dagelijkse voorzieningen (supermarkten).

Bij tussentijdse tegenvallers in de exploitatie kan het 
geprognosticeerde rendement mogelijk niet behaald 
worden. 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.

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 42% 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.

RISICOFACTOREN
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Winkelfonds Duitsland 16 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 middels 
M. Kühl Management BV 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).

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 middels T. Kühl Management BV 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 voltooide haar studie Master of Science 
in Real Estate aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte 
ruim vijftien jaar als property-, asset- en investmentmanager, 
onder andere bij WPM Winkelcentrummanagement alsmede de 
laatste tien jaar bij Holland Immo Group. Bij Holland Immo Group 
BV is mevrouw Goesten middels M.F.H. Goesten Management 

BV als bestuurder mede verantwoordelijk voor de acquisitie, 
dispositie en financiering van de vastgoedportefeuilles. 
Daarnaast neemt zij zitting in het bestuur van M.F.H. Goesten 
Management BV gevestigd te Kerkdriel.

Naast de heren M. Kühl en 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 sinds 
2003 verantwoordelijk voor investor relations.

DE INITIATIEFNEMER

M.F.H. Goesten MSREmr. T. Kühlmr. M. Kühl MRICS L.M. Antonis
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Deelname in Winkelfonds Duitsland 16 is mogelijk voor 
natuurlijke personen en rechtspersonen alsmede voor fiscaal 
niet-transparante personenvennootschappen en fiscaal niet-
transparante fondsen voor gemene rekening.

Het Fonds staat nu open voor inschrijving en sluit op 14 
december 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 Holland Immo Group (www.duitsesupermarkten.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
 

DEELNEMEN IN WINKELFONDS 
DUITSLAND 16

 » Eigen vermogen € 11.900.000

 » Deelnamebedrag per Participatie (excl. Emissiekosten) € 5.000

 » Aantal Participaties 2.380
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Initiatiefnemer
Holland Immo Group BV

Fonds
Winkelfonds Duitsland 16

Beheerder
Holland Immo Group Beheer BV

Stichting
Stichting Winkelfonds Duitsland 16

Bewaarder
TCS Depositary BV

Accountant
Deloitte Accountants BV

Advocaat (toezichtrechtelijke aspecten)
Brands Advocaten

Notaris
Taylor Wessing

Fiscaal Adviseur
PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV

Taxateur
Cushman & Wakefield LLP

Technisch beheer
Ten Brinke Asset Management BV

BETROKKEN PARTIJEN



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




