BELEGGEN IN DUITS
VASTGOED MET SYNVEST
GEMIDDELD RENDEMENT VAN 8,3% PER JAAR
SINDS DE OPRICHTING IN 2011

DUITSVASTGOED.NL
SYNVEST FUND MANAGEMENT IS ALS BEHEERDER INGESCHREVEN IN HET REGISTER VAN DE AFM

Beleggen in

Duits vastgoed
met het SynVest German RealEstate Fund

Waarom beleggen
in Duits vastgoed?
Het sterke economische klimaat in Duitsland,
de lage rente en de waardegroei zorgen voor
gunstige omstandigheden voor beleggers.
Vastgoed heeft zich bewezen als inflatiebestendige belegging met een hoog direct
rendement uit de huurinkomsten.

Een aanvulling op uw inkomen, een potje voor later of

Beperkt risico door landelijke spreiding,

gewoon uw vermogen laten groeien? Dat kunt u bereiken

verschillende soorten vastgoed en huurders.

met een passende belegging. U kunt kiezen uit een scala
aan mogelijkheden met meer of minder risico en een
bijbehorend verwacht rendement. Beleggen in vastgoed
is één van de opties.

De lage hypotheekrente is gunstig voor de
financiering van de panden.
Deelname vanaf 100 euro per maand of
2.500 euro eenmalig.

Investeren in Duitsland
Duitsland heeft een sterke en stabiele economie.
De sterkste van Europa zelfs. De industrie vormt de

Maandelijks voorschotdividend.
Goede resultaten sinds de start in 2011.

ruggengraat en zorgt voor veel werkgelegenheid. Door
deze gunstige werkgelegenheid besteden Duitsers
relatief veel. Deze welvaart vertaalt zich indirect in
een stabiele waardestijging van het Duitse vastgoed.

Maak een berekening

Het SynVest German RealEstate Fund heeft een belegd

Op synvest.nl/duitsvastgoed kunt u zelf een berekening

vermogen van ca €300 miljoen, met 72 objecten in heel

maken van het verwachte resultaat van uw belegging.

duitsland, 900 huurders en ruim 3.000 beleggers.

Martin van Gooswilligen
Directeur SynVest

Klant worden in 4 stappen:
1. Ga naar synvest.nl/duitsvastgoed.
2. Maak een berekening en open een rekening.

Beleggen zoals u wilt

3. Uw belegging start per de eerste van de
volgende maand.
4. Volg uw belegging online via ‘mijnsynvest’.

U kunt op verschillende manieren beleggen in dit fonds:
U kunt ook het ingevulde deelnameformulier,

1. Met een eenmalige inleg

met kopie van uw legitimatiebewijs, opsturen

U kunt al deelnemen met een eenmalig bedrag van minimaal 2.500 euro.

en het deelnamebedrag overmaken.

Later kunt u uw belegging altijd uitbreiden.

2. Met een maandelijks bedrag
U kunt een vast bedrag beleggen van minimaal 100 euro per maand.
Voorwaarde is wel dat u na twee jaar tenminste 2.000 euro heeft gestort.

3. Met een combinatie
Wilt u een eenmalige inleg combineren met een vast bedrag per maand?
Ook dat kan natuurlijk.

“Sinds 2011 investeert het SynVest German RealEstate Fund
succesvol in winkels en woningen in Duitsland.”

Een mooi rendement
Sinds 2011 investeert het German RealEstate Fund succesvol
in winkels en woningen in Duitsland, met een gemiddeld
rendement van 8,3% per jaar.

Ontwikkeling rendement afgelopen 4 jaar.
8,3%

10,5%
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Het (totaal) rendement van vastgoed

exploitatierendement (huurinkomsten

stabiel. Bovendien is Duitsland een echte

bestaat uit twee onderdelen

minus de kosten) volledig ten gunste van

huurmarkt. De winkels binnen de portefeuille

de beleggers.

bestaan vooral uit vestigingen van landelijke

Het fondsvermogen bedraagt per

Vaststelling van de koers gebeurt

soorten vastgoed zorgt voor spreiding,

Het directe rendement. Dit is het

ketens die zich richten op de dagelijkse

september 2019 circa 300 miljoen euro.

maandelijks aan de hand van de

waardoor we het risico beperken.

resultaat van de huurinkomsten minus

levensbehoefte zoals Action, Lidl en Aldi.

Door de maandelijkse instroom van

intrinsieke waarde. Dit is de waarde

Deze winkelketens kenmerken zich door

nieuwe en bestaande beleggers groeit

van alle bezittingen minus de schulden.

Woningen en winkelcentra

lange huurcontracten, 10-15 jaar is in

het fonds gestaag.

Om koerswijzigingen te minimaliseren,

De locaties van het fonds kenmerken

de kosten. Het indirecte rendement. Dit

Beleggingsstrategie

komt voort uit waardestijging of -daling
van het vastgoed.

Doelstelling fonds

Het fondsvermogen

voldoende investeringsmogelijkheden.
Beleggen in verschillende regio’s en

SynVest streeft naar een zo hoog

Duitsland normaal. Ook blijven dit soort

hanteren we bij het vaststellen van de

zich meestal door combinaties van

mogelijk rendement en overzichtelijk

winkels in economisch mindere tijden over

handelskoers een marge van 2,5% boven

winkels en woningen. Het zijn regio’s

risico. We selecteren het vastgoed zeer

het algemeen goed draaien.

of onder de intrinsieke waarde. De koers

met economische groei of gebieden die

(september 2019) bedraagt 4.550 euro

op andere manieren kansen bieden.

per aandelencertificaat.

De objecten hebben vaak meerdere

Open-end fonds

zorgvuldig en samen met twee lokale
partijen beheren we de panden. In de

Het fonds heeft een open-end structuur.

Het fonds biedt beleggers de mogelijkheid

portefeuille ligt de nadruk op woningen

Dit geeft u de mogelijkheid om toe- en uit te

huurders. Het aantal objecten, de

tegen lage kosten te investeren in een

en winkels. De woningen kennen een

treden. Hierdoor kunt u uw belegging altijd

verschillende typen vastgoed en

gespreide vastgoedportefeuille in

gezonde waardeontwikkeling en door

Duitsland. Daarbij komt het behaalde

de vele huurders zijn de inkomsten

Wat is
voorschotdividend?
Dividend is een winstuitkering van
bijvoorbeeld een beleggingsfonds

Dividendbelasting

landelijke spreiding beperken het risico.

closed-end fonds heeft deze belangrijke

Het fonds houdt 15% dividendbelasting

Belangrijke selectiecriteria:

voordelen niet.

in op de dividenduitkeringen, dit is

• Goede bereikbaarheid, parkeer-

uitbreiden of juist een deel of het geheel
verkopen. Er is geen vaste einddatum. Een

wettelijk verplicht. Nederlandse deel-

aan haar klanten. Meestal wordt

Elke maand voorschotdividend
Uniek aan dit beleggingsfonds is het maandelijkse voorschotdividend.
Het maandelijkse voorschotdividend wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt
bedraagt op dit moment (september 2019) 6,2% op jaarbasis. U heeft de
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Vaststelling koers

dit één keer per jaar uitgekeerd.
SynVest keert echter iedere maand
een bedrag uit als voorschot op de
verwachte winst over het jaar: dit
bedrag is het voorschotdividend.

nemers kunnen dit bedrag verrekenen

Dividendbeleid

met de verschuldigde inkomsten- of
vennootschapsbelasting.

Het fonds streeft naar een evenwichtige

Ook in de toekomst.
• Vastgoed moet aansluiten bij de
fondsstrategie.
• Kwaliteit en bouwjaar vastgoed.

ontwikkeling van de dividenduitkeringen. We
stellen het voorschotdividend zodanig vast

gelegenheid en infrastructuur.

• Alternatieve gebruiksmogelijkheden.

Vastgoed van het fonds

• Looptijd van de huurovereenkomst(en).
• Betrouwbaarheid van de huurders.

keuze om dit dividend te laten uitkeren of direct te laten herbeleggen in dit

dat dit over een langere periode constant kan

fonds. Bij herbeleggen ontstaat een rente op rente-effect, want over het

blijven. Door vaste inkomsten en uitgaven bij

Selectie van het vastgoed

weer geïnvesteerde dividend ontvangt u een maand later opnieuw dividend.

vastgoed is dit mogelijk. De hoogte van het

Bij de selectie van het vastgoed richten

Over een langere periode genomen, bouwt u hiermee sneller vermogen op.

voorschot- en slotdividend is afhankelijk van

wij ons nu op het midden en noorden van

het behaalde resultaat van het fonds en kan

Duitsland. Deze gebieden zijn economisch

zowel omhoog als omlaag worden bijgesteld.

sterk, volop in ontwikkeling en hebben

Wolgast - Ostrowskistrasse 1
Woningcomplex met supermarkt, winkels en artsenpraktijk.

Highlights uit onze portefeuille
Het fonds bezit nu 72 objecten. Door de groei van het fonds zijn wij continu opzoek naar
nieuwe objecten die in de portefeuille passen.

Teterow - Fischersteig 13-29
Winkelcentrum.

Overige locaties, onderdeel van het SynVest German RealEstate Fund.

HAMBURG

ELBE

Recklinghausen - Sachsen Strasse 172-176

Waren am Muritz - Neuer Markt 19

Winkelcentrum met woningen.

Monumentaal object met winkels, restaurant en woningen.
ODER

BERLIJN
Recklinghausen - Brandtstrasse 18-22
Woningcomplex met winkels en een
parkeergarage.

Borken - Butenwall 51-54

Teutoburgerwoud

Supermarkt, winkels, woningen en een parkeergarage.
WESER
Harz

Nettetal - Von-Bochholz-Strasse 23

Bochum - Hattingerstrasse 758 - 762

Twee supermarkten.

Winkelpand.

KEULEN

Bottrop - Osterfelder Strasse 9

Eifel

Wittenberge - Lenzener Chaussee 21

Winkelpand met kantoor,

Winkelcentrum.

woningen en een artsenpraktijk.

MOEZEL

Ennepetal - Voerder Strasse 67

Neumünster - Grossflecken 33

Winkelcentrum.

Waarom juist beleggen
in Duits vastgoed?

RIJN

Monumentaal pand met
winkels en woningen.

Beperkt risico door landelijke
Troisdorf - Kölner Strasse 69-81

spreiding, verschillende soorten

STUTTGART

Winkelcentrum met woningen en parkeergarage.

vastgoed en huurders.
Zwarte Woud

Kijk voor meer informatie en
DONAU

foto’s van de objecten op:
synvest.nl/objecten

Geestland-Langen - Debstedter Strasse 5a-k, 7a-i
Leher Landstrasse 2a-f, 4a-l, 6 / Ohldorpsweg 1a-i
Supermarkt, winkels, woningen en een parkeergarage.
Alpen
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Beperkt risico door landelijke
spreiding, verschillende soorten
vastgoed en huurders.

Beleggen in Duits Vastgoed met SynVest German RealEstate Fund

Belangrijk om te weten:
Risico’s
Uitstappen: kosten en termijn

Uitstaptermijn

Aankoopkosten

Onvoorziene onderhoudskosten kunnen het rendement drukken.

Om het vastgoedfonds en andere

De aankoop van vastgoed gaat gepaard met

Vastgoed is een lange termijn belegging waarmee u goede ren-

Om dit risico te beperken, inspecteren we alle vastgoedobjecten

Het is mogelijk om uit het SynVest

beleggers te beschermen, hanteren we

eenmalige vaste en variabele kosten:

dementen kunt behalen. Tegelijkertijd brengt beleggen risico’s

zeer zorgvuldig voordat we tot aankoop overgaan.

German RealEstate Fund te stappen.

een uitstaptermijn. Wanneer een aantal

• Selectie- en acquisitiekosten (1,7%)

met zich mee, ook als u belegt in vastgoed. Hieronder lichten we

Wel zijn hieraan voorwaarden

beleggers op hetzelfde moment uitstapt,

• Makelaarscourtage (2-4%)

enkele belangrijke risico’s toe. Een uitgebreider overzicht van de

Debiteurenrisico

verbonden om het fonds en andere

kan het gevolg zijn dat we vastgoed

• Notaris- en Grundbuchambt kosten

risico’s vindt u in het Prospectus.

Ondanks ons actieve screeningsbeleid kan het toch gebeuren

beleggers te beschermen:

moeten verkopen om te kunnen

dat huurders op enig moment niet langer aan hun verplichtingen

(ca. 1,2%)

uitbetalen. Dit verkoopproces duurt in

• Technische onderzoekskosten (0,5%)

Rendementsrisico

kunnen voldoen. Deze situatie kan een negatieve invloed hebben

Uitstapkosten

Duitsland veel langer dan in Nederland.

• Taxatiekosten (0,3%)

Het risico bestaat dat de rendementen op vastgoed tegenvallen.

op het rendement van het fonds.

De aankoop van vastgoed gaat gepaard

Als het fonds geen panden hoeft te

• Afsluitprovisie voor de financiering (ca. 0,7%)

De resultaten kunnen beter of slechter zijn dan in het verleden

met aanzienlijke kosten (makelaars-

verkopen en er voldoende liquiditeit is,

• Overdrachtsbelasting. Deze verschilt per

behaalde rendementen.

courtage, overdrachtsbelasting,

betaalt het na 3 maanden uit.

Liquiditeitsrisico

voor een deel afhankelijk van de inflatie. De huurcontracten van

Exploitatiekosten

Het fonds moet voldoende financiële middelen hebben om

winkels in Duitsland zijn vaak gekoppeld aan een inflatiedrempel,

Dit zijn de variabele kosten voor de vast-

aan bepaalde verplichtingen te kunnen voldoen. Daarom is het

waarna de huur met een percentage van de inflatie wordt

goedexploitatie als percentage van de huur:

belangrijk om het liquiditeitsrisico zoveel mogelijk te beperken.

aangepast. Over het algemeen werkt de inflatie gestaag door in

• Onderhoud vastgoed (ca. 4%)

Dat doen we door minimaal 10% van het totale vermogen te

zowel inkomsten als uitgaven.

• Belastingen (ca. 0,5%)

beleggen in direct opeisbare en rentedragende tegoeden. Elke

• Verzekeringspremies (ca. 0,5%)

maand beoordelen we met behulp van stresstests en liquiditeits-

Financieringsbeleid

• Vastgoedbeheer (ca. 3%)

prognoses of die 10% nog voldoende is.

Het financieringsbeleid is erop gericht de beleggingen bij
aanvang met circa 70% vreemd vermogen te financieren. Dit

In totaal bedragen de geprognotiseerde
exploitatiekosten gemiddeld 8% van de

Marktrisico

percentage houden we bewust laag omdat een relatief groter

huurinkomsten per jaar. De werkelijke kosten

De waardeontwikkeling en rentabiliteit van het vastgoed worden

financieringspercentage met vreemd vermogen meer risico’s

kunnen hoger of lager uitvallen.

bepaald door het klimaat op de vastgoedmarkt en de economische

met zich meebrengt. Ook lost het fonds verplicht af op de

omstandigheden in het algemeen. Vanzelfsprekend doen we er

lening, circa 2% op woningen en 4% op winkels. Hierdoor daalt

Management fee en algemene fondskosten

alles aan om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we

het financieringsrisico gestaag in de loop der jaren. Ook nemen

• Vergoeding voor het beheer van het fonds

door de beleggingsportefeuille te spreiden over verschillende

hierdoor de rentelasten af en stijgt het fondsrendement.

typen vastgoed en locaties, maar ook door de rente te fixeren.

over meerdere jaren moeten worden

De uitstaptermijnen zijn:

bedraagt 0,1% van het fondsvermogen

afgeschreven. Om die reden berekent het

• € 100.000 of minder:

per maand. De bestuurders van de

fonds gedurende de eerste drie jaren van
uw belegging hogere uitstapkosten door.
Zo willen we voorkomen dat deze kosten
anders door de beleggers in het fonds
betaald moeten worden.

3 maanden
• meer dan € 100.000 tot €500.000:
maximaal 6 maanden
• € 500.000 of meer:
maximaal 12 maanden

Verwacht u uw geld binnen drie jaar weer
nodig te hebben? Dan is het geen goed
idee om te gaan beleggen in dit fonds.

Stichting Administratiekantoor SynVest

Verhuur- en leegstandrisico

Beleggingsfondsen ontvangen een jaarlijkse

Verlengt een huurder het huurcontract niet of gaat hij failliet?

vaste vergoeding van in totaal € 8.000.

Dan kan tijdelijk leegstand ontstaan. Om dit risico zoveel mogelijk

• Kosten voor de AFM, accountant en

De kosten bij verkoop binnen één jaar

en continuïteit van de huurders. Ook spreiden we het risico

2% van de huurinkomsten per jaar.

door huurcontracten aan te gaan met huurders uit verschillende

Participanten

Certificaten

Stichting Administratiekantoor
SynVest Beleggingsfondsen

Gewone aandelen

Beheer

gebaseerd op het rendement van het eigen

Renterisico

vermogen per jaar.

Zolang een deel van het vermogen van het fonds is gefinancierd

bedragen 9%, binnen twee jaar 7% en

Het investeringsmodel, de fondsstructuur

binnen drie jaar 5%. Daarna zijn de kosten

en het toezicht van de AFM brengen

2,5% van de dan geldende waarde van uw

kosten met zich mee die uit het resultaat

beleggingsopbrengst hoger is dan de betaalde rente, ontstaat er

belegging. Dit bedrag komt volledig ten

van het fonds worden betaald. Deze

een positief hefboomeffect. Een rentestijging heeft een nadelige

goede aan het fondresultaat en niet aan

kosten zijn in het rendement verwerkt.

de beheerder.

Het gaat om de volgende kosten:

Meer informatie en uitleg over de kosten vindt u in
het Prospectus.

Schematisch overzicht juridische structuur

sectoren en met een groot aantal huurders.

bedraagt 20% over het meerdere van 8%,

• Het fonds berekent geen emissiekosten.

Juridische structuur

te beperken, doen we zorgvuldig onderzoek naar de solvabiliteit

administratie van het fonds bedragen circa

• Performance fee voor de beheerder

Kosten

Inflatie
De huuropbrengsten, rentelasten en waarde van het vastgoed zijn

deelstaat en bedraagt van 3,5% tot 6,5%.

onderzoeks- en juridische kosten) die
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Onderhoudskosten

SynVest Fund
Management bv

met vreemd vermogen, bestaat er een renterisico. Wanneer de
Managementovereenkomst

SynVest German RealEstate Fund nv
Gewone aandelen

SynVest German
RealEstate I bv

SynVest German
RealEstate II bv

SynVest German
RealEstate III bv

SynVest German
RealEstate IV bv

invloed op dit effect. Door een actief financieringsbeleid te
voeren, beperken we dit renterisico zoveel mogelijk.

SynVest German RealEstate V bv

Beleggen in Duits Vastgoed met SynVest German RealEstate Fund
Management

EBI en Prospectus

SynVest Fund Management bv is beheerder van

Theo Oskam

voor dit fonds verplicht. De bewaarder

de beleggingsfondsen en verantwoordelijk voor

Theo Oskam heeft sinds 1987 diverse management-

binnen de organisatie op integriteit en

heeft een aantal belangrijke taken die de

het management en de administratie daarvan. De

functies bij de Rabobank bekleed. Van 2007 tot

deskundigheid door de AFM zijn getoetst;

belegger moeten beschermen. Een van

directie beschikt over ruime specialistische kennis

2013 was hij als directeur van Ergo Insurance

deze taken is de eigendomsverificatie. De

en ervaring op het gebied van vastgoedacquisitie,

Benelux NV (dochter van Munich Re Insurance).

bewaarder controleert of de panden ook

vastgoedbeheer en fondsbeheer. De directieleden

Sinds 2013 is hij directeur van Einstein Books,

daadwerkelijk eigendom zijn van het fonds.

nemen ook privé deel in de fondsen.

uitgever van digitale smartbooks.

• Alle beleidsbepalende personen

Voor dit product is de Essentiële
Beleggersinformatie (EBI) opgesteld met
informatie over het product, de kosten

• Benoemingen van beleidsbepalers ter
goedkeuring zijn voorgelegd aan de AFM;

en de risico’s. Ook is een Prospectus

• De structuur en Prospectus van het fonds

opgesteld. SynVest adviseert u het

is beoordeeld door de AFM;

Ook kijkt de bewaarder of investeringen

volledige Prospectus zorgvuldig te lezen

• Het fonds haar jaarcijfers en halfjaar-

passen binnen de strategie die in het

Frits Panhuyzen

Jan van Besouw

alvorens u besluit deel te nemen. Als er

cijfers ter beoordeling aan de AFM

Prospectus is vastgelegd. Daarnaast

Frits Panhuyzen was vanaf 1986 mede-eigenaar van

In 1980 begon Jan van Besouw zijn carrière bij

verschillen bestaan tussen de inhoud

verstrekt;

monitort de bewaarder dagelijks alle

Nolthenius|Panhuyzen Makelaars en Beleggings-

Rabobank Nederland. Hierna werkte hij zeven jaar

geldstromen; de facturen, de bedragen en

adviseurs in Commercieel Vastgoed. Van 1995

als directeur Legal en Compliance voor ING Barings

de ontvangende partijen.

tot 2006 was hij mede-initiator en directeur bij

in Amsterdam en Londen. Van 2006 - 2012 was hij

vastgoedbeleggingsfonds FiduVast. Hij is in 2005

Directeur Juridische Zaken van Aegon Nederland

een van de grondleggers van SynVest.

N.V. en momenteel freelance adviseur van diverse

van deze brochure en het Prospectus,

• De beheerder haar jaarcijfers en

dan geldt de tekst van het Prospectus. U

halfjaarcijfers ter beoordeling aan de

kunt de EBI en het Prospectus inzien of

AFM verstrekt;

downloaden op onze website.

• Het fonds haar beleggers op integere
wijze informeert.

opdrachtgevers op het gebied van Compliance.
Martin van Gooswilligen

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De beheerder van het fonds, SynVest

Martin van Gooswilligen was 12 jaar directeur-

Alternative Investment Fund

eigenaar van een onderneming die consumenten-

Managers Directive (AIFMD)

goederen produceerde en distribueerde.

Fund Management BV heeft een

Raad van Advies

Sinds 2002 is hij actief in vastgoed en als belegger.

Jaap Koelewijn

vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft

Het fonds heeft volgens de richtlijnen van

Vanaf 2007 is hij actief bij SynVest en trad in 2009

Jaap Koelewijn is in 2000 zijn eigen adviesbureau

en staat ingeschreven in het door de AFM

de AIFMD een bewaarder aangesteld. De

toe tot de directie.

Financieel Denkwerk begonnen. Sinds 2007 is Jaap

bijgehouden register als bedoeld in 1:107

AIFMD heeft als doel meer transparantie

hoogleraar Corporate Finance aan de Nyenrode

Wft. Voor de belegger die participeert

richting investeerders en toezichthouders

Business Universiteit en doceert hij aan de UvA,

in SynVest German RealEstate Fund nv

te bieden en een versterking van de

betekent het dat de AFM erop toeziet dat:

financiële stabiliteit. Een bewaarder is

Stichtingbestuur

VU, Rijksuniversiteit Groningen en De Haagse
Hogeschool. Hij is daarnaast toezichthouder en lid

Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor

van verschillende beleggingscommissies.

SynVest Beleggingsfondsen heeft een aantal
belangrijke taken:

Jaap Gillis

• Toezicht houden op de activiteiten van het bestuur

Jaap Gillis was tot 1 januari 2019 CEO van

van de beleggingsfondsen;

Betrokken partijen

• Toekennen van certificaten van aandeel aan
de participanten;

Beheerder

Toezichthouder

Accountant en Fiscaal adviseur

Juridisch advies & Compliance

SynVest Fund Management bv

AFM

Mazars

De Monchy & Röben

Kuiperbergweg 50

T 0900 5400 540

T 088 27 71 500

T 020 67 20 183

1101 AG Amsterdam

www.afm.nl

www.mazars.nl

www.dmfa.nl

Administratiekantoor

Notaris

AIFMD bewaarder

Stichting Administratiekantoor

VAD Notarissen

TCS Depositary bv

Vastgoedbeheer

SynVest Beleggingsfondsen

T 010 24 25 400

Intercity Realestate Management bv

T 020 23 51 490

www.vadnotarissen.nl

T 020 23 51 490
www.synvest.nl

T 088 00 38 400
www.irm.nl
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• Verwerven van juridische eigendom van
gewone aandelen in de beleggingsfondsen;
• Uitkeren van dividend aan de
beleggende deelnemers.

Bouwfonds Investment Management. Daarnaast
was hij lid van de Hoofddirectie van de Rabo
Vastgoed Groep. Momenteel is hij, naast de Raad
van Advies van SynVest, ook voorzitter van de
Raad van Commissarissen van Schiphol Area
Development Company en voorzitter van de Raad
van Advies van Byldis.

Beleggen
in Duits vastgoed

SynVest
Kuiperbergweg 50
1101 AG Amsterdam
020 - 23 51 490
info@synvest.nl
synvest.nl
SynVest Fund Management BV, KvK nr. 32106705. SynVest Beleggingsfondsen NV en
SynVest German RealEstate Fund NV zijn beleggingsinstellingen onder toezicht van
de AFM. De beheerder, SynVest Fund Management BV beschikt over een vergunning
SGRFBR-201909

op grond van de Wet op het financieel toezicht.

