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1 ALGEMEEN 
 

AANLEIDING 

Het Vastgoed Fundament Fonds (‘Vastgoedfonds’) is opgericht in juli 2003. De beleggings-portefeuille 

van het Vastgoedfonds bestaat op dit moment, na verkoop van het gebouw aan de Adriaen van 

Ostadelaan 140 te Utrecht, uit 12 kantoor- en bedrijfspanden verspreid over Nederland gelegen. 

In oktober 2017 is de portefeuille geherfinancierd bij Morgan Stanley met een hoofdsom van 

€ 27,6 miljoen en een looptijd van 3 tot 5 jaar. Het fondsbeheer wordt verzorgd door 

Annexum Beheer B.V. (‘Annexum’). Per ultimo 2018 is de uitstaande hypothecaire financiering 

€ 24,2 miljoen. De portefeuille is per 31 december 2018 extern getaxeerd op circa € 39,9 miljoen. 

 

De mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen in Vastgoedobligaties van maximaal € 4,9 miljoen, 

uitgegeven door een speciaal daarvoor opgerichte Stichting Achtergestelde Lening VFF (‘Stichting’), in 

coupures van € 100.000,--. Deze zullen door de Stichting worden doorgeleend aan het Vastgoedfonds. 

Hiermee kan het Vastgoedfonds investeringen doen in de vastgoedportefeuille en kunnen certificaten 

worden ingekocht (faciliteren uitstappers tot maximaal 3,2 miljoen certificaten). De strategie is om na 

3 jaar de vastgoedportefeuille te verkopen en het Vastgoedfonds af te wikkelen. Met de opbrengst van 

de verkoop van de vastgoed objecten zullen in volgorde eerst de Hypothecaire lening van Morgan 

Stanley en daarna de Vastgoed-obligaties van de Stichting worden afgelost. De resterende netto 

verkoopopbrengst is voor de beleggers die deelnemen in het eigen vermogen van het Vastgoedfonds. 

 
In dit Informatie Memorandum wordt u geïnformeerd over de kenmerken en voorwaarden van de 

Vastgoedobligaties. 

 

DE VASTGOEDOBLIGATIES 

De Vastgoedobligaties worden aangetrokken door het Vastgoedfonds via de Stichting en is 

achtergesteld aan de Hypothecaire lening van Morgan Stanley. Met de Vastgoedobligaties kan het 

Vastgoedfonds investeringen doen in de vastgoedportefeuille en worden eveneens aandelen 

ingekocht (tot maximaal 3,2 miljoen certificaten). De Vastgoedobligaties kennen de navolgende 

kenmerken:  

• Omvang van maximaal € 4,9 miljoen; 

• Coupure grootte: € 100.000,--; 

• Aanvang looptijd Vastgoedobligaties 1 oktober 2018; 

• Vastgoedobligaties dragen rente- en aflossingspremie vanaf de kalendermaand na uitgifte; 

• Verwachte looptijd 3 jaar, maximale looptijd 5 jaar; 

• All-in rente 7,5% op jaarbasis; 

o Een vaste rente van 6,5% op jaarbasis, rentebetaling per kwartaal achteraf; 

o Aflossingspremie 1,0% op jaarbasis; 

• De Vastgoedobligaties hebben een achtergesteld karakter ten opzichte van de Hypothecaire 

lening en de kosten ten behoeve van het beheer van het Vastgoed; 

• De Vastgoedobligaties zijn verpand aan Morgan Stanley, zie artikel 8; 

• De Vastgoedobligaties zijn overdraagbaar. 
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HYPOTHECAIRE LENING 

De Hypothecaire lening is verstrekt door Morgan Stanley Bank, een Amerikaanse zakenbank. De 

voornaamste kenmerken van de Hypothecaire lening zijn: 

• Hoofdsom: € 27,6 miljoen met een looptijd tot 20 oktober 2022, per ultimo 2018 resteert een 

bedrag van € 24,2 miljoen; 

• Rentelasten: 3-maands Euribor rentetarief (met een minimum van 0,0%) vermeerderd met een 

marge van 4,0% per jaar, indien de Loan to Value (LTV), dat wil zeggen de uitstaande hoofdsom 

van de Hypothecaire lening gedeeld door de marktwaarde van de gefinancierde 

vastgoedobjecten, gedurende de looptijd zakt onder 60% wordt de rente marge verlaagd van 

4,0% naar 3,5%; 

• Aflossing: 2,5% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar; indien de LTV lager is dan 60%, zal 

(zolang dat zo blijft) gedurende de resterende looptijd geen aflossing meer verschuldigd zijn; 

• Zekerheden: hypotheekrecht op Vastgoed, pandrecht op: Prioriteitsaandelen van 

Annexum Invest B.V., huurinkomsten, verzekeringspenningen, bankrekeningen; 

• Loan to Value convenant: dit houdt in dat de uitstaande hoofdsom maximaal een vooraf 

afgesproken deel van de marktwaarde van het gefinancierde vastgoed mag bedragen. Dit wordt 

uitgedrukt in een percentage (LTV). Indien de LTV de volgende drempelwaarden overstijgt dient 

het Vastgoedfonds haar vrije cashflow (kasstroom vòòr renteverplichting Vastgoedobligaties) aan 

te wenden voor additionele aflossing: de drempelwaarde van de LTV is 70% gedurende de eerste 

drie jaar van de looptijd, 67,5% in jaar 4 en 65% in jaar 5. Indien de LTV de volgende 

drempelwaarden overstijgt levert dit een inbreuk op van de verplichtingen van het Vastgoedfonds 

onder de leningovereenkomst: 80% in jaar 1, 78% in jaar 2, 76% in jaar 3, 74% in jaar 4 en 72% in 

jaar 5. De meest recente LTV bedraagt 63,4%; 

• Het Loan to Value convenant wordt eenmaal per kwartaal getoetst. De waarde van de portefeuille 

per ultimo 2018 (op basis van een door de Annexum opgedragen taxatie) is in de Q1 toetsing nog 

niet meegenomen. Voor het bepalen van de formele LTV zal de financier in zijn opdracht een 

taxatie laten uitvoeren. Op basis van de taxatie in opdracht van de Annexum en de formele 

rekenmethodiek in de leningovereenkomst bedraagt de per ultimo LTV 59,0%. De waarde op basis 

van de formele taxatie door de financier verwacht het fonds ultimo Q1; 

• Net Debt Yield (NDY) convenant: dit houdt in dat de geprojecteerde te ontvangen netto 

huurinkomsten een minimale omvang moeten hebben ten opzichte van de uitstaande hoofdsom 

van de Hypothecaire lening. Dit wordt uitgedrukt in een percentage (NDY). Indien de NDY minder 

is dan de volgende drempelwaarden dient het Vastgoedfonds haar vrije cashflow (kasstroom vòòr 

renteverplichting Vastgoedobligaties) aan te wenden voor additionele aflossing: 10,0% gedurende 

de eerste twee jaar van de looptijd, 10,5% in jaar 3 en 11,0% in jaar 4 en 5. Indien de NDY minder 

is dan de volgende drempelwaarden levert dit een inbreuk op van de verplichtingen van het 

Vastgoedfonds onder de leningovereenkomst: 8,5% gedurende de eerste twee jaar van de 

looptijd, 9,0% in jaar 3, 9,5% in jaar 4 en 5. De meest recente NDY bedraagt 10,7%. Het Net Debt 

Yield convenant wordt eenmaal per kwartaal getoetst. 
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FINANCIEEL OVERZICHT 

In onderstaande tabellen wordt de prognose weergegeven voor de komende drie jaar, gerekend vanaf 

31 december 2018. 

 

Prognose balans 

 
 

• Het vrij beschikbare eigen vermogen bedraagt, na volledige uitgifte van de Vastgoedobligaties, 

circa 31% van het balanstotaal; 

• De Vastgoedobligaties worden gebruikt voor investeringen in het Vastgoed van circa 

€ 1,2 miljoen, een inkoopprogramma van circa 3,2 miljoen certificaten (24,3%) en het vormen van 

een verplichte liquiditeitsbuffer van € 0,5 miljoen uit hoofde van de Hypothecaire lening; 

• Het investeringsprogramma zal in de komende drie jaar uitgevoerd worden om de portefeuille 

verkoop klaar te maken. 

 

Operationele kasstroom 

 
 

• Op 20 oktober 2017 is het fonds geherfinancierd door Morgan Stanley; 

• De rente op de Hypothecaire lening bedraagt sinds 20 oktober 2017 circa 4% (dit was 10%). 

  

31-dec-18** Lening 31-dec-18 Na 3 jaar

Vastgoed 39.860              -                     39.860              94% 39.860              89%

Investeringen -                     1.200                1.200                3% 1.200                3%

Werkkapitaal 834                    500                    1.334                3% 3.634                8%

Totaal 40.694              1.700                42.394              100% 44.694              100%

Eigen vermogen* 16.502              -3.200               13.302              31% 15.602              35%

Obligatielening -                     4.900                4.900                12% 4.900                11%

Hypothecaire lening 24.192              -                     24.192              57% 24.192              54%

Totaal 40.694              1.700                42.394              100% 44.694              100%

* Het eigen vermogen wordt weergegeven op basis van vrij beschikbaar eigen vermogen. Alle kosten zijn hierin verwerkt. 

** De cijfers per 31 december 2018 zijn nog niet gecontroleerd door de accountant en exclusief de al toegewezen lening van € 1,5 miljoen.

Actueel Actueel Verwachting

2016 2017 2018

Opbrengsten 4.069                3.998                3.970                

Operationele kosten (2.135)               (1.785)               (1.796)               

Exploitatieresultaat 1.934                2.213                2.174                

Rentelasten Hypothecaire lening (2.811)               (2.823)               (1.123)               

Rentelasten Obligatielening -                    -                    (9)                       

Aflossingspremie Obligatielening -                    -                    -                    

Direct Beleggingsresultaat (877)                  (610)                  1.041                

Mutatie werkkapitaal 201                   (247)                  (462)                  

Operationele kasstroom (676)                  (857)                  579                   
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Prognose 

 
 

• Huuropbrengsten op basis van een gemiddelde bezettingsgraad van 83% per jaar; 

• Rentelasten op de Hypothecaire lening op basis van 3,5% per jaar. 

 

FISCALE ASPECTEN 

Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) 

Bij in Nederland woonachtige natuurlijke personen zullen de Vastgoedobligaties worden belast als 

“inkomen uit sparen en beleggen” (box 3). Het belastbare inkomen in box 3 wordt bepaald op basis 

van drie schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over het berekende fictieve 

rendement wordt 30% inkomstenbelasting betaald. In de tabel hieronder is te zien hoe de schijven 

voor 2018 zijn opgebouwd. 

 

 
bron: Belastingdienst, april 2018 

 

Vennootschapsbelasting 

Rechtspersonen zullen over het algemeen belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting 

overeenkomstig het voor hen geldende regime. 

 

Voorbehoud 

Het voorgaande vormt een beknopte beschrijving van de relevante fiscale aspecten bij de huidige 

stand van wetgeving en jurisprudentie. Het voorgaande gaat niet in op alle mogelijke consequenties 

van deelname in de Vastgoedobligaties. Deze beschrijving mag niet worden opgevat als een advies dat 

op individuele omstandigheden toegesneden is. Beleggers wordt dan ook aangeraden hun fiscaal 

adviseur te raadplegen over hun individuele belastingpositie. 

  

Prognose Prognose Prognose

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Opbrengsten 3.611                3.450                3.602                

Operationele kosten (1.633)               (1.524)               (1.518)               

Exploitatieresultaat 1.978                1.926                2.084                

Rentelasten Hypothecaire lening (904)                  (840)                  (840)                  

Rentelasten Obligatielening (319)                  (319)                  (319)                  

Aflossingspremie Obligatielening -                    -                    (147)                  

Direct Beleggingsresultaat 755                   767                   778                   

Mutatie werkkapitaal -                    -                    -                    

Operationele kasstroom 755                   767                   778                   
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JURIDISCHE ASPECTEN 

In onderstaande figuur is de structuur van het Vastgoedfonds weergegeven. 

 

 
De Stichting Achtergestelde Lening VFF (‘Stichting’) geeft de Vastgoedobligaties uit aan de 

Leninggevers en verstrekt een lening aan het Vastgoedfonds. De Stichting ontplooit geen andere 

commerciële activiteiten. Annexum treedt op als beheerder van het Vastgoedfonds. SGG Depositary 

BV is de bewaarder van het Vastgoedfonds. De looptijd van het Vastgoedfonds is voor onbepaalde 

duur. De verkoopstrategie is verkoop van de portefeuille en afwikkeling van het fonds na 2,5 à 3 jaar. 

 

DEELNAME 

De inschrijving staat open vanaf 12 september 2018 totdat alle Vastgoedobligaties zijn geplaatst en het 

lening bedrag van de Vastgoedobligaties is ontvangen door de Stichting. De Stichting is gerechtigd het 

aantal Vastgoedobligaties (naar beneden) aan te passen. 

 

Deelname kan in Vastgoedobligaties van € 100.000,-- door het inzenden van het inschrijfformulier 

inclusief de daarop genoemde overige documenten (kopie legitimatie en eventueel uittreksel uit het 

handelsregister). Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn. Op het 

inschrijfformulier dient te worden aangegeven voor hoeveel Vastgoedobligaties de potentiële 

Leninggever in aanmerking wil komen. 
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Op het inschrijfformulier staat aangegeven op welke bankrekening kan worden gestort. Storting van 

het bedrag waarop is ingetekend kan meteen plaatsvinden conform de betalingsinstructies. 

 

Toewijzing van Vastgoedobligaties vindt plaats op volgorde van het moment waarop de betaling van 

de Vastgoedobligaties door de Stichting is ontvangen. De Stichting is gerechtigd de toewijzing uit te 

stellen of niet in aanmerking te nemen indien het inschrijfformulier of overige daarop genoemde 

documenten nog niet door haar ontvangen zijn. De Stichting behoudt zich daarnaast het recht voor om 

inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk niet in aanmerking te nemen. De 

uiterste stortingsdatum voor de Coupures is 15 maart 2019, dan wel een nader door de Stichting aan 

de inschrijvers op te geven datum. De maximale looptijd van de Vastgoedobligaties eindigt op 

30 september 2023. Het is de verwachting dat de Vastgoedobligaties circa twee jaar voor het 

verstrijken van de looptijd (boetevrij) zullen worden afgelost. Na de start van de looptijd 

(1 oktober 2018) uitgegeven Vastgoedobligaties dragen rente- en aflossingspremie vanaf de 

kalendermaand na uitgifte. 

 

Het te betalen bedrag is € 100.000,-- per Vastgoedobligatie. Indien het verschuldigde bedrag niet 

uiterlijk op de uiterste stortingsdatum op de aangegeven bankrekening is bijgeschreven, behoudt de 

Stichting zich het recht voor om zonder opgave van redenen de inschrijving niet in aanmerking te 

nemen en de eventuele reeds gedane toewijzing in te trekken. Annexum en de Stichting aanvaarden 

geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die een gegadigde daardoor lijdt. 

Door ondertekening van het inschrijfformulier machtigt Leninggever Annexum de Leningovereenkomst 

(bijlage A) met de Stichting namens Leninggever af te sluiten. Leninggever verklaart ermee bekend te 

zijn dat deze gelden door de Stichting zullen worden aangewend voor de lening aan het 

Vastgoedfonds. 
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2 HET VASTGOED 
 

In het fonds zijn in totaal 12 kantoorpanden verspreid over Nederland met een totaal verhuurbaar 

vloeroppervlak van 46.647 m2 vvo (zie tabel 1). De panden worden planmatig onderhouden en voldoen 

aan regelgeving met betrekking tot energieverbruik. 

 

Tabel 1 

Locatie  Straatnaam m² vvo Bouwjaar 

Almere  Bakkenzuigerstraat 1 857 2001 

Almere  Transistorstraat 18 1.524 1990 

Amersfoort Databankweg 20-22 9.042 2001 

Amsterdam Naritaweg 211 2.943 2001 

Arnhem  Kronenburgersingel 17 

Schepen Bierwischstraat 5 - 15 

3.987 1987 

Groningen  Boumaboulevard 63- 109 6.016 2006 

Houten  De Molen 65-67 2.530 1990 

Naarden  Gooimeer 8 1.550 1992 

Nieuwegein Binnenwal 2-10 2.314 1988 

Roosendaal  Hogerwerf 8-10 3.022 2003 

Rotterdam  Albert Plesmanweg 35-43 6.176 2000 

Schiedam  De Brauwweg 74-82 6.686 1981 

Totaal  46.647  
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3 RISICOFACTOREN 
 

Het in dit Informatie Memorandum beschreven aanbod tot het deelnemen in de Vastgoedobligaties en 

doorlenen via de Stichting aan het Vastgoedfonds is in het bijzonder gericht op Nederlandse 

particuliere beleggers. Om het aanbod goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat de belegger 

zich bewust is dat het verstrekken van deze Vastgoedobligaties risico’s met zich meebrengt. Daarnaast 

vloeien bepaalde risico’s voort uit de specifieke karakteristieken van het Vastgoed. Beleggers die 

deelname aan de Vastgoedobligaties overwegen, wordt geadviseerd deskundig financieel, juridisch en 

fiscaal advies in te winnen zodat - gegeven de persoonlijke inkomens- en vermogenspositie van de 

individuele belegger - het risicoprofiel van deelname in de Vastgoedobligaties individueel gewogen kan 

worden in de beslissing van de belegger. 

Het risico bestaat dat Leninggevers minder terugkrijgen dan waarmee zij hebben deelgenomen of dat 

zelfs het gehele bedrag van de Vastgoedobligaties verloren gaat. 

 

ACHTERSTELLINGSRISICO 

De lening die door de Stichting aan het Vastgoedfonds wordt verstrekt is achtergesteld bij de 

Hypothecaire lening. De achterstelling houdt in dat betaling van rente en aflossing op de 

Vastgoedobligaties slechts kan plaatsvinden als dit is toegestaan onder de voorwaarden van de 

Hypothecaire lening. Dit is het geval als het Vastgoedfonds heeft voldaan aan de volgende 

betalingsverplichtingen: 1) rente, aflossing, kosten en vergoedingen aan de verstrekkers van de 

Hypothecaire lening, 2) operationele kosten en belastingen, 3) het opbouwen van een reserve van 

€ 0,5 miljoen. Tevens mag het Vastgoedfonds niet in verzuim zijn met betrekking tot de Hypothecaire 

lening. Het risico bestaat daarom dat de Stichting geen rente en aflossing ontvangt, omdat dit niet is 

toegestaan onder de Hypothecaire lening. Dan is de Stichting op haar beurt niet in staat om aan haar 

betalingsverplichting aan de Leninggevers te voldoen. Hier kunnen Leninggevers geen (juridische) 

maatregelen tegen nemen, omdat hun verhaal beperkt is tot hetgeen de Stichting daadwerkelijk van 

het Vastgoedfonds ontvangt. 

 

In het geval dat er na uitwinning van het hypotheekrecht gevestigd op het Vastgoed door de Bank en 

betaling door het Vastgoedfonds van alle vorderingen hoger in rang (waaronder die van de Bank en de 

crediteuren in verband met het beheer van het Vastgoed) onvoldoende gelden overblijven om de 

lening volledig af te lossen dan wordt het restant door de Stichting kwijtgescholden; in dit geval wordt 

de vordering van de obligatiehouder op de Stichting eveneens kwijtgescholden. Dat betekent dat een 

obligatiehouder dit deel van zijn Coupure kwijt is. 

 

Tegenover de achterstelling staat dat de Vastgoedobligaties in rang komt voor het eigen vermogen van 

het Vastgoedfonds. Dat wil zeggen dat er geen (dividend)betalingen aan beleggers in het eigen 

vermogen worden gedaan voordat de opeisbare verplichtingen aan de Stichting zijn voldaan. Het eigen 

vermogen bedraagt € 16.501.824 per 31 december 2018; de waarde van het Vastgoed bedraagt 

€ 39.860.000. 

 

 



10 

 
 

FINANCIERINGS- EN RENTERISICO 

Het Vastgoedfonds is met ingang van 3 oktober 2017 een Hypothecaire lening aangegaan bij Morgan 

Stanley Bank. Uit deze financiering vloeien bepaalde risico’s voor die hieronder worden toegelicht en 

dienen te worden beoordeeld in samenhang met de achterstelling zoals in het vorige kopje 

beschreven.  

 

De rentelasten die het Vastgoedfonds in verband met de Hypothecaire lening verschuldigd is, bestaan 

uit: het variabele 3-maands Euribortarief vermeerderd met een marge van 4,0%. Daardoor loopt het 

Vastgoedfonds een risico op stijgende rentelasten doordat het 3 maands Euribortarief stijgt. Dit risico 

is deels afgedekt door een rentehedge. Deze rentehedge houdt in dat voor 70% van de hoofdsom het 

3 maands Euribortarief is gemaximeerd op 0,5%. Voor de overige 30% van de hoofdsom is dit risico dus 

niet afgedekt. 

 

MARKTRISICO 

De marktwaarde van het Vastgoed is in hoge mate afhankelijk van de huidige en toekomstige 

marktomstandigheden op de vastgoedmarkt en de (macro-)economische ontwikkelingen die de 

marktomstandigheden bepalen. Het risico bestaat dat de marktomstandigheden op de vastgoedmarkt 

of de (macro-) economische ontwikkelingen zullen verslechteren. Daardoor kan het Vastgoed in 

waarde dalen. 

 

RISICO BEPERKTE VERHANDELBAARHEID 

Vastgoedobligaties zijn slechts met toestemming van de Stichting overdraagbaar. Ook is er geen markt 

voor Vastgoedobligaties beschikbaar waar een Leninggever zijn Coupure kan verkopen. 
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4 DEFINITIES 
 

Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis zowel in enkelvoud als in meervoud 

worden gebruikt. Deze definities hebben geen betrekking op de bij het Informatie Memorandum 

gevoegde bijlagen.  

 

Lening De lening van maximaal € 4.900.000 die het 

Vastgoedfonds van de Stichting aantrekt in 

aanvulling op de Hypothecaire lening. 

 

Aflospremie Een aanvullende vergoeding die aan de 

Leninggever wordt uitgekeerd bij het aflossen 

van de lening door de Stichting, ter grootte van 

1,0% op jaarbasis over de Coupure(s). 

 

Annexum  Annexum Beheer B.V., een besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

naar Nederlands recht, statutair gevestigd te 

Amsterdam en met adres: Strawinskylaan 485, 

1077 XX  Amsterdam.  

 

Hypothecaire lening  De hypothecaire geldlening(en) van 

€ 27,6 miljoen die ter financiering van het 

Vastgoed zijn aangetrokken van Morgan 

Stanley Bank, dan wel de herfinanciering 

daarvan. 

 

Vastgoedobligatie Vastgoedobligatie uitgegeven door de Stichting 

ter grootte van € 100.000,- waarvan de 

voorwaarden in de Leningovereenkomst staan. 

 

Leningovereenkomst  De overeenkomst tussen Obligatiehouder en de 

Stichting waarin de voorwaarden van de lening 

worden vastgelegd (bijlage A). 

 

Looptijd  De looptijd van de Vastgoedobligatie; zie nader 

de Leningovereenkomst (bijlage A). 

 

Stichting 

 

Stichting Achtergestelde Lening VFF, een 

stichting naar Nederlands recht, statutair 

gevestigd te Amsterdam en met adres: 

Strawinskylaan 485, 1077 XX  Amsterdam. 
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Vastgoed 12 kantoorpanden verspreid over Nederland 

met een totaal verhuurbaar vloeroppervlak van 

46.647 m² als omschreven in dit Informatie 

Memorandum. 

 

Vastgoedfonds  De entiteit die investeert in het Vastgoed en 

die de lening aantrekt van de Stichting: 

Vastgoed Fundament Fonds N.V., een 

naamloze vennootschap naar Nederlands 

recht, statutair gevestigd te Amsterdam en 

kantoorhoudend aan de Strawinskylaan 485, 

1077 XX  Amsterdam (tel: 020-5720101). 
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Bijlage A: Overeenkomst van geldlening 
 

Overeenkomst van geldlening 

 

De ondergetekenden: 

1.  De heer/mevrouw __________________________________________________ geboren op 

_________________________ te _____________________________ wonende te 

________________________________________________________ , hierna te noemen: de 

Leninggever, 

 

2. Stichting Achtergestelde Lening VFF, gevestigd en kantoorhoudende aan de Strawinskylaan 

485, 1077 XX te Amsterdam, hierna te noemen: Stichting, 

Hierna tezamen aan te duiden als Partijen, 

 

Overwegende dat:  

(i) Stichting voornemens is een vastgoedobligatielening te verstrekken aan Vastgoed 

Fundament Fonds N.V. (VFF), een instelling voor collectieve belegging in vastgoed; 

(ii) Stichting wenst een bedrag van maximaal € 4,9 miljoen aan te trekken teneinde deze door 

te lenen aan VFF, die de gelden zal aanwenden als volgt: a) het aanvullen van haar 

liquiditeitsreserve, b) investeringen in de bestaande vastgoedportefeuille, en c) om 

deelnemingsrechten in haar kapitaal in te kopen van beleggers die hun stukken wensen te 

verkopen. 

(iii) Leninggever bereid is om een lening te verstrekken ter financiering van de aanwending 

beschreven hiervoor onder (ii); en 

(iv) Partijen hun onderlinge afspraken nader in deze overeenkomst (de Overeenkomst) 

wensen vast te leggen.  

 

Komen als volgt overeen:  

 

Artikel 1. Lening 

Leninggever zal aan Stichting gelden ter leen verstrekken, welke Stichting accepteert en op haar beurt 

ter leen zal verstrekken aan VFF, die de gelden zal gebruiken voor: a) het aanvullen van haar 

liquiditeitsreserve, b) investeringen in de bestaande vastgoedportefeuille, en c) om 

deelnemingsrechten in haar kapitaal in te kopen van beleggers die hun stukken wensen te verkopen.  

 

Artikel 2. Hoofdsom 

2.1 De lening welke Leninggever verstrekt bedraagt een zodanig aantal coupures van € 100.000, 

(zegge: honderdduizend euro) als door Leninggever ingevuld op het inschrijfformulier van de 

lening en vervolgens toegewezen door Stichting.  

2.2 De volledige hoofdsom van de lening dient uiterlijk op 1 oktober 2018 (de "Startdatum"), dan 

wel een nader door de Stichting aan de inschrijvers op te geven datum, te zijn bijgeschreven 

op de bankrekening zoals opgegeven door Stichting.  
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Artikel 3. Looptijd 

3.1 De looptijd van de lening vangt aan op de Startdatum en eindigt op 30 september 2023 (de 

Looptijd).   

 

Artikel 4. Rente en aflossingspremie 

4.1 De overeengekomen rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de Looptijd. De verschuldigde 

rente zal per kwartaal achteraf, uiterlijk een maand na afloop van het kwartaal worden 

uitbetaald. Indien Stichting niet in staat is om een rentebetaling (volledig) te voldoen, dan zal 

het niet-betaalde bedrag worden opgeteld bij de hoofdsom en vanaf dat moment 

rentedragend zijn conform dit artikel 4.  

4.2 De aflossingspremie bedraagt eenmalig 1,0% op jaarbasis (de Aflospremie). De Aflospremie is 

slechts verschuldigd en opeisbaar bij een volledige aflossing van de lening aan het einde van de 

Looptijd.  

4.3 Indien een vastgoedobligatie na aanvang van de looptijd wordt uitgegeven zal deze obligatie, 

in afwijking van lid 1 en 2 van dit artikel, rente en Aflospremie dragen met ingang van de 

kalendermaand na de uitgiftedatum. 

4.3 De rente en de Aflospremie zal op basis van het aantal verstreken dagen berekend worden 

met een jaar van 365 dagen vanaf de Startdatum tot de datum waarop de lening volledig 

wordt afgelost. 

 

Artikel 5. Aflossing 

5.1 Met in achtneming van artikel 6, dient op de laatste dag van de Looptijd de gehele uitstaande 

hoofdsom, de eventueel nog verschuldigde rente en Aflospremie te zijn voldaan aan 

Leninggever.  

5.2 Stichting is te allen tijde gerechtigd de lening vervroegd boetevrij af te lossen, waardoor de 

looptijd ten einde komt. Bij vroegtijdige aflossing dient de gehele uitstaande hoofdsom, de 

eventueel nog verschuldigde rente en de Aflospremie te worden voldaan aan de Leninggever. 

 

Artikel 6. Beperkte verhaalsmogelijkheden 

6.1 De Leninggever en Stichting komen overeen dat het verhaal van de Leninggever op Stichting 

voor hetgeen onder deze overeenkomst verschuldigd is, beperkt is tot hetgeen Stichting 

daadwerkelijk van VFF heeft ontvangen (waarbij geldt dat de Leninggever met de overige 

leninggevers van de Stichting pro rata zal delen in de door Stichting van VFF ontvangen 

bedragen. Leningever realiseert zich dat de verplichtingen van VFF aan de Stichting zijn 

achtergesteld bij de verplichtingen van VFF aan de hypothecaire financier van VFF.  

6.2 In het geval dat er na uitwinning van de zekerheidsrechten over het vastgoed van VFF door de 

hypothecaire financier en betaling door VFF van alle vorderingen hoger in rang  onvoldoende 

gelden overblijven om deze lening volledig af te lossen dan zal de Leninggever verder geen 

vorderingen hebben op VFF met betrekking tot enig onbetaald gebleven bedrag onder de 

lening. 
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Artikel 7. Bewijs 

Met betrekking tot gegevens over hoofdsom, aflossing en rentebetalingen zullen de boeken en 

financiële verslaglegging van Stichting leidend zijn, behoudens recht van tegenbewijs door 

Leninggever.  

 

Artikel 8. Overdraagbaarheid 

8.1 Geen van de Partijen mag enige rechten of verplichting onder deze overeenkomst overdragen 

aan een derde zonder de voorafgaande goedkeuring van de andere Partij. 

8.2 Partijen doen onherroepelijk afstand van hun rechten om: 

(a) enige verplichten onder deze overeenkomst op te schorten op grond van artikel 6:52, 

6:262 en 6:263 van het Burgerlijk Wetboek; of 

(b) deze overeenkomst geheeld of gedeeltelijk te ontbinden op grond van artikel 6:265 van 

het Burgerlijk Wetboek. 

 

Artikel 9. Rechtskeuze 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden 

voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

Plaats:        plaats:  Amsterdam 

datum:       datum:   

 

 

 

_______________________    _______________________ 

Leninggever      Stichting Achtergestelde Lening VFF 


