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B E L A N G R I J K E  I N F O R M AT I E

Geïnteresseerde beleggers worden er uitdrukkelijk op gewezen dat 

deze beleggingsbrochure niet volledig is en niet alle informatie bevat die 

van belang is om een afgewogen oordeel te vormen over het aanbod 

tot deelname aan de Derde Emissie van S5 Vitae Fonds (het Fonds).

Hen wordt nadrukkelijk geadviseerd het Prospectus zorgvuldig te lezen 

en kennis te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus.  

Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat beleggen 

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

beleggen in het S5 Vitae Fonds. De waarde van de beleggingen kan 

zowel stijgen als dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij 

mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het Prospectus 

bevat de gegevens die voor beleggers noodzakelijk zijn om zich een 

oordeel te vormen over het S5 Vitae Fonds en de daaraan verbonden 

kosten en risico’s.

Op deze beleggingsbrochure is slechts het Nederlandse recht van 

toepassing. Potentiële beleggers kunnen generlei recht aan deze 

beleggingsbrochure ontlenen. Slechts de inhoud van het Prospectus is 

bindend. Niemand is gemachtigd in verband met de plaatsing informatie 

te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in het Prospectus 

zijn opgenomen. Deze beleggingsbrochure houdt geen aanbod in van 

enig financieel instrument of een uitnodiging tot het doen van een 

aanbod tot koop of tot het nemen van enig financieel instrument.

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 sectie 12 van 

het Prospectus is toegekend.

Amsterdam, 17 juni 2019

Sectie5 Investments NV
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	 Uitgangspunten	Derde	Emissie	S5	Vitae	Fonds

➜ Deelname vanaf € 10.932 (geen emissievergoeding van toepassing) per belegger

➜  Minimaal voor € 7.170.949 en maximaal voor € 8.100.000 aan Participaties beschikbaar  
van elk € 109,32 (naar verwachting 65.596 tot 74.094 Participaties)

➜  Verwachte Emissie Datum: 30 juni 2019 (uiterlijk 30 september 2019)

➜    Verwacht Gemiddeld exploitatierendement (voor Afschrijvingen): 
 • 6,6% per jaar voor de Participant die voor het eerst deelneemt in het Fonds vanaf de Derde Emissie* 
 •  7,0% per jaar voor de Participant die voor een gelijk aantal Participaties deelneemt aan de  

Derde Emissie als die al houdt sinds de eerste of tweede Emissie*

➜     Verwacht Gemiddeld direct rendement: 
• 6,2% per jaar voor de Participant die voor het eerst deelneemt in het Fonds vanaf de Derde Emissie* 
•  6,5% per jaar voor de Participant die voor een gelijk aantal Participaties deelneemt aan de  

Derde Emissie als die al houdt sinds de eerste of tweede Emissie*

➜ Rendementsuitkering per kwartaal achteraf

➜  Totale Financieringsbehoefte  € 15.397.316

➜  Beleggerskapitaal € 7.170.949 (minimaal, € 8.100.000 maximaal)

➜   Hypothecaire financiering € 8.064.000

  De waarde van uw belegging kan fluctueren.  
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Met een vergrijzende Nederlandse bevolking neemt de vraag 

toe naar levensloopbestendige woningen en woonoplossingen 

met zorg. Voor ouderen, zieken en gehandicapten.

S5 Vitae Fonds is een groeifonds en richt zich op beleggingen in 

levensloopbestendige woningen en wonen met zorg. Het Fonds belegt 

al in Objecten in Zwolle, Gorinchem en Dordrecht. In Zwolle betreft 

dit een wooncomplex met 67 zelfstandige woonappartementen in 

de wijk Stadshagen. Met zorginstelling Omega Groep is met ingang 

van 1 januari 2015 een 15-jarige huurovereenkomst gesloten. 

In Gorinchem betreft dit een zorgcomplex met 29 zelfstandige 

zorgappartementen in het oude centrum van Gorinchem met een 

20-jarige huurovereenkomst met Stichting Syndion (ingangsdatum  

16 februari 2018). In Dordrecht betreft het een zorgcomplex met  

44 zelfstandige zorgappartementen in de wijk Sterrenburg. Voor deze 

locatie is eveneens een 20-jarige huurovereenkomst afgesloten met 

Stichting Syndion. 

De Derde Emissie heeft als doel om twee nieuwe locaties te financieren. 

Eén locatie is gelegen in Rotterdam, aan de Boomgaardstraat 200 t/m  

212 D, bestaande uit 23 zorgappartementen. Voor deze locatie is een 

15-jarige huurovereenkomst afgesloten met MOB Nederland BV,  

welke is ingegaan op 18 december 2018. De tweede is gelegen in 

Almere, aan de Kerkstraat 98-100, bestaande uit 41 zelfstandige 

zorgappartementen. Met verschillende zorgverleners zijn huurovereen-

komsten afgesloten. De voornaamste huurder is zorginstelling 

Reedewaard BV (Lang Leve Thuis), die ongeveer 75% van het Object 

huurt, waarmee een 20-jarige huurovereenkomst is afgesloten.

1	 I	 Inleiding

S5 Vitae Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het 

financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV  

(de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 

aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van 

beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft 

en heeft het Fonds geregistreerd. Het Prospectus en het essentiële 

informatiedocument van het Fonds zijn verkrijgbaar via 

Sectie5 Beheer BV, John M. Keynesplein 5, 1066 EP Amsterdam, 

telefoon 020 - 670 1265, www.sectie5.nl.

*  De weergegeven prognose voor het Gemiddeld exploitatierendement en het Gemiddeld direct rendement voor een Participant die voor het eerst deelneemt vanaf de Derde 
Emissie verschilt van die voor een Participant die deelneemt aan de Derde Emissie met een gelijk aantal Participaties als die dezelfde Participant al sinds de eerste of tweede 
Emissie houdt. Dit komt omdat de rendementen worden berekend door de uitkeringen te delen door de Uitgifteprijs en de Uitgifteprijs bij de Derde Emissie hoger is dan die 
bij de eerste twee Emissies.  Zie ook tabel 7 en de toelichting daarop, waarin deze verschillen nader worden toegelicht.
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	2	 I	 Risicofactoren
Aan het beleggen in onroerend goed (de Objecten) zijn risico’s 

verbonden. De waarde van de belegging kan zowel stijgen 

als dalen en de mogelijkheid bestaat dat beleggers minder 

terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Onderstaand een aantal 

van de materiële risico’s die zijn verbonden aan het beleggen in 

het Fonds.

M A R K T R I S I CO

Marktrisico is een van de belangrijkste factoren bij de waarde-

ontwikkeling van onroerend goed. De Objecten betreffen uitsluitend 

in Nederland gelegen zorgvastgoed. Negatieve ontwikkelingen op 

de lokale of Nederlandse onroerendgoedmarkt of in de zorgsector 

kunnen ertoe leiden dat de verkoopwaarde en/of de verhuurwaarde 

van de Objecten dalen, hetgeen een negatief effect zal hebben op het 

rendement voor de Participanten.  

R I S I CO  VA N  WA A R D E D A L I N G  VA N  D E  O B J E C T E N

Bij verkoop kunnen de Objecten minder waard blijken te zijn. De waarde 

is niet alleen afhankelijk van externe macro-economische factoren en 

de situatie op de Nederlandse onroerendgoedmarkt, maar ook van de 

lopende huurcontracten en de mogelijkheid om die voor langere periode 

te verlengen. 

R E N T E R I S I CO

Hoewel het rentetarief van de hypothecaire financiering voor een 

bepaalde periode vast is, heeft de hypothecair financier zich het recht 

voorbehouden om de opslag te herzien. Na de rentevaste periode 

dient een (nieuw) rentepercentage overeengekomen te worden. 

Bij een hogere hypothecaire rente zullen de financieringslasten 

toenemen. Verder kan een stijging van de rente het risico van dalende 

onroerendgoedprijzen vergroten.

H E R F I N A N C I E R I N G S R I S I CO

Het Fonds kent geen vastgesteld beleid dat de Objecten na een 

bepaalde tijd dienen te worden verkocht. De looptijd is onbepaald 

en in theorie eeuwigdurend. De hypothecaire financiering kent een 

vaste looptijd. Er is dan ook een risico dat na afloop van de looptijd 

van de hypothecaire financiering de Objecten niet zijn verkocht én 

geen nieuwe financiering met een hypothecair financier kan worden 

afgesloten. Dan ontstaat het risico dat een of meerdere van de 

Objecten gedwongen verkocht moeten worden. De Verkoopopbrengst 

bij een gedwongen verkoop is doorgaans aanzienlijk lager dan bij een 

vrijwillige verkoop.

R I S I CO  VA N  B E P E R K T E  V E R H A N D E L B A A R H E I D

Verhandeling van de Participaties is niet zonder meer mogelijk. In de 

praktijk is verhandeling niet mogelijk zonder dat er een ander is die 

bereid is de Participaties over te nemen. In beginsel dient de Participant 

die Participaties wil vervreemden, zelf iemand aan te wijzen die ze 

wil afnemen. Er is dus een risico dat gedurende de looptijd van het 

Fonds de Participaties niet kunnen worden overgedragen en derhalve 

niet te gelde kunnen worden gemaakt. Ook kan de illiquiditeit van de 

Participaties een drukkend effect hebben op de waarde ervan.

R I S I CO  VA N  O N B E PA A L D E  LO O P T I J D  

VA N  H E T  F O N D S

In het verlengde van het risico van beperkte verhandelbaarheid van de 

Participaties wordt het risico genoemd dat de looptijd van het Fonds 

voor onbepaalde duur is. Het Fonds eindigt niet eerder dan nadat alle 

Objecten zijn verkocht en vervreemd. Als door marktomstandigheden 

de verkoop van de Objecten tegen acceptabele voorwaarden niet 

mogelijk is, kan dat tot gevolg hebben dat het Fonds nooit eindigt. 

R I S I CO  U I T B R E I D I N G  B E L E G G I N G S P O R T E F E U I L L E

Het Fonds heeft als doelstelling om in de periode tot 2023 door te 

groeien naar een belegd vermogen van circa € 200 miljoen. Hoewel 

toekomstige aankopen aan het Beleggingsbeleid moeten voldoen, 

bestaat het risico dat deze van mindere kwaliteit zijn en/of minder 

rendement opleveren dan de Objecten waarin het Fonds per de Emissie 

Datum belegt.

Indien de opbrengst van een Emissie, waaronder de Derde Emissie, 

hoger is dan de Financieringsbehoefte, heeft de Beheerder het recht 

om te bepalen hoe die hogere opbrengst wordt aangewend. De 

Beheerder kan die hogere opbrengst tijdelijk liquide aanhouden als 

reservering voor de aankoop van een of meerdere additionele Objecten, 

aanwenden voor de aankoop van een of meerdere Objecten en/of die 

hogere opbrengst aanwenden als ‘extra’ betaling op de koopsom voor 

de Objecten waarvoor het Fonds de verplichting tot koop is aangegaan 

om zodoende tijdelijk een lagere hypothecaire financiering voor die 

Objecten te realiseren. Het tijdelijk liquide aanhouden van deze gelden 

of het tijdelijk beleggen met een lagere hypothecaire financiering 

leidt naar verwachting tot een lager rendement dan het beleggen in 

Objecten conform het Beleggingsbeleid.

Voorgaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide beschrijving van 

de risico’s vindt u in het Prospectus (Sectie 2 - Risicofactoren).
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• Indien de opbrengst van een Emissie, waaronder de Derde Emissie, 

hoger is dan de Financieringsbehoefte, kan de Beheerder die hogere 

opbrengst tijdelijk liquide aanhouden als reservering voor de aankoop 

van een of meerdere additionele Objecten, aanwenden voor de 

aankoop van een of meerdere Objecten, kunnen Participaties door 

het Fonds worden ingekocht en/of die hogere opbrengst aanwenden 

als ‘extra’ betaling op de koopsom voor de Objecten waarvoor het 

Fonds de verplichting tot koop is aangegaan om zodoende tijdelijk 

een lagere hypothecaire financiering voor die Objecten te realiseren. 

Het aanhouden van liquiditeiten vindt plaats in euro, op een bank- of 

spaarrekening.

De Beheerder heeft het voornemen de AFM te verzoeken haar 

vergunning zodanig uit te breiden dat liquiditeiten als hiervoor bedoeld 

tijdelijk belegd kunnen worden in beursgenoteerde vastgoedgerelateerde 

beleggingen (obligaties en aandelen). 

De Beheerder verwacht dat dergelijke (liquide) beleggingen een beter 

rendement bieden dan het aanhouden van liquiditeiten op een bank- of 

spaarrekening. Indien de AFM het verzoek tot uitbreiding van de 

vergunning honoreert, wordt het Beleggingsbeleid daarop aangepast.

Het Fonds wordt opgericht voor onbepaalde tijd en kent geen 

vastgesteld beleid dat de Objecten na een bepaalde tijd dienen te worden 

verkocht of dat het Fonds na een bepaalde tijd wordt beëindigd.

Het Fonds is een groeifonds dat belegt in zorgvastgoed. Het 

Fonds heeft een actuele omvang van circa € 22.631.529 en 

heeft als doelstelling om in de periode tot 2023 door te groeien 

tot een omvang van circa € 200 miljoen. Om haar doelstelling te 

realiseren en toekomstige aankopen te kunnen financieren, zullen 

nieuwe Emissies worden gedaan. Participanten hebben bij een 

Emissie geen voorkeursrecht, maar kunnen wel bij elke Emissie 

inschrijven voor deelname.

Het Fonds heeft een Beleggingsbeleid dat bepalend is voor de aankoop 

van zorgvastgoed (een Object) waarin het Fonds zal beleggen.  

Het Beleggingsbeleid kent de volgende uitgangspunten:

• Objecten dienen in Nederland te zijn gelegen.

• Type Objecten waarin zal worden belegd:

 - zorgvastgoed voor Extramurale zorg;

 - zorgvastgoed voor Intramurale zorg;

 - levensloopbestendige woningen;

• Huurdersprofiel: solvabele zorginstellingen en/of rechtstreekse 

verhuur aan particulieren.

• Hypothecaire financiering tot maximaal 70% van de totale 

Financieringsbehoefte. 

• Objecten worden voorafgaand aan de belegging onafhankelijk 

getaxeerd.

• Het Fonds zal uitsluitend een Object als belegging verwerven indien 

het verwachte Gemiddeld exploitatierendement op de belegging 

daarin ten minste 5% bedraagt.

	3	 I	 Groeidoelstelling	en	beleggingsbeleid

Nieuwbouwontwikkeling zorgcomplex De Meteoriet, Dordrecht
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• De	heer	H.	Lubbers (voormalig CFO BVA Auctions en huidige 

managing partner Nederlands Taxatie- en Adviesbureau).

• De	heer	A.F.M.	van	Klaren	RA (oprichter en voormalig partner 

Dubois & Co Registeraccountants). 

De Beleggingscommissie komt zo vaak als nodig, doch minstens twee 

keer per jaar, bijeen om potentiële aankopen te beoordelen. Ten minste 

een keer per jaar zal de commissie het Beleggingsbeleid evalueren. De 

Beleggingscommissie beslist op basis van unanimiteit.

Bovenstaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide beschrijving 

van de groeidoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds vindt u 

in het Prospectus (Sectie 4 - Groeidoelstelling en Beleggingsbeleid).

B E L E G G I N G S CO M M I S S I E

De Beleggingscommissie adviseert de Beheerder bij voorgenomen 

nieuwe aankopen en verkopen van Objecten. Zij zal daarbij het 

Beleggingsbeleid als uitgangspunt hanteren. Het advies van de 

Beleggingscommissie op een voorgenomen aan- of verkoop van 

een Object is niet bindend. Indien de Beheerder in afwijking van het 

advies van de Beleggingscommissie besluit een Object aan te kopen 

of te verkopen, zal de Beheerder dat schriftelijk bij de eerstvolgende 

rapportage aan de Participanten toelichten.

De Beleggingscommissie bestaat uit drie leden en is als volgt samen-

gesteld (zie voor nadere gegevens bijlage 7 van het Prospectus):

• De	heer	A.A.	Verduijn (voormalig directeur Woonzorg Nederland en 

voormalig directeur van het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente 

Utrecht).

Met ingang van 1 januari 2015 zijn in totaal 67 zelfstandige 

woonappartementen opgeleverd. Het complex heeft een zeer 

duurzaam karakter. Zo heeft de ontwikkelaar een WKO-installatie én 

zonnepanelen aangebracht. Deze gebouwgebonden installaties leveren 

groene energie aan de bewoners en genereren als zodanig een eigen 

kasstroom. Het energielabel is A++. Het totale vloeroppervlak bedraagt 

3.937 m2 B.V.O., verdeeld over vier verdiepingen.

H U U R D E R

Omega Groep huurt het appartementencomplex in Zwolle.  

De huurovereenkomst is ingegaan op 1 januari 2015 voor de duur van 

vijftien jaar. Na het verstrijken van de huurtermijn zal de overeenkomst 

- behoudens opzegging - voor telkens tien jaar worden verlengd. 

In de stadswijk Stadshagen in Zwolle, aan de Ossenweiderhof 1-5, 

ligt het in 2015 nieuw opgeleverde wooncomplex Het Vensterhuis. 

4	 I	 Objecten

Ossenweiderhof, Zwolle

W O O N CO M P L E X  I N  Z W O L L E  ( O S S E N W E I D E R H O F  1 - 5 )

➜ 67 woonappartementen variërend van 37 m2 tot 54 m2

➜  15-jarige huurovereenkomst met zorgverlener  
Omega Groep BV, ingangsdatum 1 januari 2015

➜  Nieuw gebouwd wooncomplex (2015)

➜  40 parkeerplaatsen op eigen terrein

➜  Recht tegenover winkelcentrum Stadshagen in Zwolle

➜  Zeer duurzaam gebouw met energielabels A++
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Binnen de oude stadskern van Gorinchem ligt het voormalig 
postkantoor van TNT post. Op 16 februari 2018 zijn in totaal 29 
zelfstandige zorgappartementen opgeleverd. De appartementen zijn 
voor 20 jaar verhuurd aan Stichting Syndion. Deze zorgverlener zal het 
Object gebruiken voor de uitoefening van een zorginstelling.

De locatie ligt op loopafstand van alle voorzieningen die de binnenstad 
te bieden heeft. Direct achter het complex ligt parkeergarage 
Kweeklust met 246 parkeerplaatsen. Het totale vloeroppervlak 
bedraagt 1.881 m2 B.V.O. verdeeld over drie verdiepingen.

H U U R D E R

Stichting Syndion huurt het zorgcomplex in Gorinchem sinds februari 

2018 voor een periode van 20 jaar. Na het verstrijken van de 

huurtermijn zal de overeenkomst - behoudens opzegging - voor telkens 

vijf jaar worden verlengd. 

Z O R G CO M P L E X  I N  O U D E  C E N T R U M  G O R I N C H E M  ( H A A R S T R A AT  5 9 - 6 3 )

➜  29 zelfstandige zorgappartementen variërend van  
36 m2 tot 71 m2

➜  20-jarige huurovereenkomst met zorgverlener  
Stichting Syndion

➜ Volledig vernieuwd wooncomplex

➜ Binnentuin op eigen terrein

Haarstraat, Gorinchem

De locatie is gelegen in de wijk Sterrenburg in Dordrecht. Hier vindt een 

nieuwbouwontwikkeling plaats waarbij 44 zorgappartementen met 

algemene ruimten, huiskamers en een eigen besloten buitenruimte 

worden gerealiseerd. De appartementen worden voor 20 jaar verhuurd 

aan Stichting Syndion. De locatie ligt tegen het Sterrenburgpark aan en 

op loopafstand van het winkelcentrum Sterrenburg met verschillende 

supermarkten, detailhandel en voorzieningen.

H U U R D E R

Met zorginstelling Stichting Syndion is een 20-jarige huurovereenkomst 

overeengekomen, ingaande per datum oplevering (naar verwachting  

1 juli 2019). Het totale vloeroppervlak bedraagt 3.132 m2 BVO verdeeld 

over vier verdiepingen.
Nieuwbouw De Jagerweg, Dordrecht

Z O R G CO M P L E X  D E  M E T E O R I E T  ( D O R D R E C H T,  D E  J A G E R W E G  5 4 )

➜  44 zelfstandige zorgappartementen variërend van  
40 m2 tot 61 m2

➜  20-jarige huurovereenkomst met zorgverlener  
Stichting Syndion

➜ Volledig nieuwbouw wooncomplex

➜ Binnentuin op eigen terrein

➜  Tegenover het Sterrenburgpark en op loopafstand van 
het winkelcentrum Sterrenburg
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In de wijk Cool, aan de Boomgaardstraat 200 t/m 212D ligt het woon-

zorgcomplex ‘De Boomgaard’. Het pand is in 2014 deels gerenoveerd en  

deels nieuw gebouwd om plaats te bieden aan in totaal 23 woonzorg-

appartementen. Daarnaast beschikt het complex over een algemene 

ruimte om maaltijden te nuttigen, kantoor- en behandelruimten en 

een afgesloten buitenruimte. Op de verdieping bevindt zich nog een 

algemene ruimte voor dagelijkse activiteiten. Alle appartementen zijn 

voorzien van een eigen badkamer, keukenblok en een zit/slaapkamer. 

Het complex is gesplitst in appartementsrechten en heeft een eigen VVE.

H U U R D E R

Met zorginstelling MOB Nederland BV is een 15-jarige huurovereen-

komst overeengekomen, ingaande per 14 december 2018. Het totale 

vloeroppervlak bedraagt 1.726 m2 BVO verdeeld over vier  

verdiepingen. Na het verstrijken van de huurtermijn zal de overeenkomst 

- behoudens opzegging - voor telkens vijf jaar worden verlengd.

In Almere Haven, aan de Kerkstraat 98 - 100 ligt het voormalige 

raadhuis, dat in 2014 is getransformeerd naar een zorgresidentie. 

Hierin bevinden zich 41 woonzorgappartementen, gemeenschappelijke 

ruimtes en dienst- en kantoorruimtes ten behoeve van het verlenen 

van zorg aan ouderen in een eigen woonomgeving. Alle appartementen 

zijn voorzien van een eigen badkamer en keukenblok.

H U U R D E R S

Met zorginstelling Lang Leve Thuis is een 20-jarige huurovereenkomst 

W O O N - Z O R G CO M P L E X  D E  B O O M G A A R D  T E  R OT T E R D A M

➜  23 zelfstandige woonzorgappartementen variërend  
van 35 m2 tot 50 m2

➜  Totale oppervlakte is 1.726 m2 B.V.O.

➜  15- jarige huurovereenkomst met zorgverlener  
MOB Nederland BV

➜  Deels gerenoveerd, deels nieuw gebouwd complex, 
opgeleverd in 2014

➜  Binnentuin op eigen terrein

➜  In een zijstraat van de Witte de Withstraat in Rotterdam

Boomgaardstraat, Rotterdam

Kerkstraat, Almere

W O O N - Z O R G CO M P L E X  R E E D E WA A R D  T E  A L M E R E

➜  41 zelfstandige zorgappartementen variërend van  
21 m2 tot en met 105 m2

➜  Totale oppervlakte object 6.399 m2 B.V.O.

➜  20-jarige huurovereenkomst met Lang Leve Thuis 
(voornaamste huurder)

➜  5-jarige huurovereenkomst met Woonzorg Flevoland 

➜  Huurcontracten met diverse zorgverleners

➜  Volledig gerenoveerd complex

➜  Buitenruimte en gemeenschappelijke tuin op eigen terrein

➜  In het centrum van Almere Haven

overeengekomen, ingaande per 1 mei 2019. Het totale vloeroppervlak 

bedraagt 3.130 m2 BVO verdeeld over vier verdiepingen. Na het ver-

strijken van de huurtermijn zal de overeenkomst - behoudens opzegging -  

voor telkens vijf jaar worden verlengd. Met zorginstelling Stichting  

Woonzorg Flevoland is een 5-jarige huur overeenkomst overeen-

gekomen, ingaande per 1 mei 2019. Het totale vloeroppervlak bedraagt  

664 m2 BVO verdeeld over een kantoor op de begane grond en de eerste  

verdieping. Na het verstrijken van de huurtermijn zal de overeenkomst  

- behoudens opzegging - voor telkens vijf jaar worden verlengd.
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Voorgaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide 

beschrijving van de Objecten vindt u in het Prospectus (Sectie 6 - 

Onroerendgoedportefeuille). 

A LT E R N AT I E V E  A A N W E N D B A A R H E I D

Alle Objecten in het Fonds zijn zeer geschikt voor alternatieve 

aanwendbaarheid. Alle appartementen zijn voorzien van eigen  

badkamers, keukens of kookgelegenheden en installaties. 

5	 I	 Financiële	aspecten	en	rendementsberekeningen
D E R D E  E M I S S I E ,  I N V E S T E R I N G  E N  KO S T E N

De beleggingshorizon (looptijd van het Fonds) is gesteld op onbepaalde 

tijd. Voor de rendementsprognose is uitgegaan van een beleggings-

periode van tien jaar met als Emissie Datum 30 juni 2019. De reden 

voor het hanteren van een veronderstelde beleggingsperiode van tien 

jaar voor de rendementsprognose is de vergelijkbaarheid met andere 

vastgoedfondsen mogelijk te maken. 

De Fondsinvestering (excl. liquiditeitsreserve) op de Emissie Datum 

bedraagt € 15.397.316 en dient ter dekking van de Verkrijgingsprijs 

van de in sectie 6 van het Prospectus beschreven Objecten Rotterdam 

en Almere, de Initiatiekosten en de Financieringskosten. Deze kosten 

komen ten laste van het vermogen van het Fonds en zijn nader  

gespecificeerd in tabel 3.

A A N KO O P KO S T E N

De verschillende aankoopkosten zijn: overdrachtsbelasting, makelaarskosten, 

kosten voor juridisch en technisch DD, taxatiekosten en notariskosten.

I N I T I AT I E KO S T E N

De verschillende kosten voor de initiatie zijn: adviseurskosten 

(Rechtstaete, Brands Advocaten en Deloitte Accountants), Selectie- 

en transactievergoeding, marketingkosten en kosten Prospectus, 

Onderzoeks- en begeleidingsvergoeding, niet-verrekenbare BTW en 

Financieringskosten.

De Selectie- en transactievergoeding bedraagt 3,0% van de aankoop-

prijs inclusief BTW en is ten gunste van de Initiatiefnemer.

De Onderzoeks- en begeleidingsvergoeding bedraagt 3,0% (excl. BTW) 

over het Beleggerskapitaal en is ten gunste van Connect Invest BV.

V E R M O G E N S S T R U C T U U R

De vermogensstructuur van het Fonds wordt op de Emissie Datum 

aangevuld met Beleggerskapitaal (eigen vermogen) en vreemd vermogen 

(hypothecaire financiering). De effecten van de Derde Emissie op de 

vermogensstructuur van het Fonds zijn weergegeven in tabel 5.

Tabel 2  Samenvatting geprognosticeerde rendementen Fonds Derde 
Emissie

verwacht jaarlijks Gemiddeld exploitatierendement* 7,0% 6,6%
verwacht jaarlijks Gemiddeld direct rendement* 6,5% 6,2%
verwachte Internal Rate of Return (IRR)** 6,0% 5,7%
uitkeringsniveau jaar 1 6,0% 5,7%

Tabel 1  Huuroverzicht 

Locatie Huurder Adres aantal 
eenheden

Oppervlakte 
in m2 B.V.O.

Ingangsdatum 
contract

Expiratiedatum 
contract

Jaarlijkse opbrengst
(in €, excl. BTW)

Zwolle Omega Ossenweiderhof 67  3.937 01-01-15 31-12-30 533.300
Gorinchem Stichting Syndion Haarstraat 29  1.881 01-03-18 01-03-38 230.960
Dordrecht Stichting Syndion De Jagerweg 44  3.132 01-06-19 01-06-39 364.766
Rotterdam MOB Boomgaardstraat 23  1.726 14-12-18 15-12-33 250.000
Almere Reedewaard BV Kerkstraat 98-100 33  3.130 01-05-19 01-05-39 415.800
Almere Stichting Woonzorg Flevoland Kerkstraat 98-100 8  664 01-05-19 01-05-24 127.243
Almere In Almere Logopedie Kerkstraat 98-100 29-02-16 01-03-20 5.771
Almere TM Topmaaltijd Kerkstraat 98-100 01-06-16 01-06-20 9.189
Almere Top Fit Fysiotherapie Kerkstraat 98-100 01-04-15 31-03-21 11.438
Almere Annatommie Kerkstraat 98-100 01-04-19 31-03-22 24.000
Almere KPN zendmast Kerkstraat 98-100 4.300
Totaal 204 14.792 1.976.767

De samenvatting van de geprognosticeerde rendementen (tabel 2) gaat in de kolom 
‘Fonds’ uit van een Participant die deelneemt aan de Derde Emissie voor een gelijk aantal 
Participaties als die dezelfde Participant al sinds de eerste of tweede Emissie houdt. 
De rendementen voor de Participant die voor het eerst deelneemt in het Fonds vanaf 
de Derde Emissie zijn weergegeven in de kolom ‘Derde Emissie’ en zijn lager, omdat de 
rendementen worden berekend door de uitkeringen te delen door de Uitgifteprijs en de 
Uitgifteprijs bij de Derde Emissie hoger is dan die bij de eerste twee Emissies.  
Zie ook tabel 7 waar dit nader wordt toegelicht.

*      Enkelvoudige rendementen op basis van een beschouwingsperiode van tien jaar, 
gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het Prospectus van  
S5 Vitae Fonds. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige 
resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren.  
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

**   Zonder resultaat op verkopen; uitgegaan is van een inleg van € 109,32 per Participatie aan 
het begin en terugbetaling van € 109,32 per Participatie aan het einde van het 10e jaar.
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Beleggerskapitaal

De Participanten in S5 Vitae Fonds leggen voor hun deelname aan 

de Derde Emissie in totaal minimaal € 7.170.949 en maximaal 

€ 8.100.000 in (geen emissievergoeding van toepassing).  

De Beheerder verwacht op de Emissie Datum een Uitgifteprijs van 

€ 109,32 per Participatie. Bij deze Uitgifteprijs worden bij de Derde 

Emissie naar verwachting minimaal 65.596 en maximaal 74.094 

Participaties uitgegeven. De Uitgifteprijs is bepaald op de per 30 juni 

2019 verwachte Intrinsieke waarde van € 102,99 per Participatie te 

vermeerderen met het nog niet (over vijf jaar) afgeschreven deel van 

Tabel 4  Geprognosticeerd Exploitatieresultaat, Direct rendement en verloop Liquiditeitsreserve 
alle bedragen in €  Jaar 1  Jaar 2  Jaar 3  Jaar 4  Jaar 5  Jaar 6  Jaar 7  Jaar 8  Jaar 9  Jaar 10 
huuropbrengsten 1.993.587 2.043.343 2.096.277 2.150.489 2.206.155 2.263.313 2.322.005 2.382.274 2.444.163 2.507.718
huurvrij en huurdersincentives 53.119- 54.712- 56.354- 58.044- 59.786- 61.579- 63.427- 65.330- 67.289- 68.837-
Totale opbrengsten 1.940.468 1.988.630 2.039.923 2.092.445 2.146.369 2.201.733 2.258.578 2.316.945 2.376.874 2.438.881
Exploitatiekosten: 
beheervergoeding 132.574- 135.882- 139.402- 143.008- 146.709- 150.510- 154.413- 158.421- 162.537- 166.763-
eigenaarslasten 56.445- 57.574- 58.726- 59.900- 61.098- 62.320- 63.567- 64.838- 66.135- 67.458-
onderhoud 53.442- 57.697- 51.697- 88.182- 126.551- 92.333- 78.714- 68.940- 83.196- 145.167-
adviseurs 15.000- 15.345- 15.698- 16.059- 16.428- 16.806- 17.193- 17.588- 17.993- 18.407-
overig 91.760- 98.273- 100.239- 120.090- 115.838- 133.157- 127.440- 110.672- 142.171- 135.241-
rente 521.503- 519.326- 517.149- 514.972- 549.308- 626.877- 623.853- 620.829- 673.937- 711.008-
Exploitatieresultaat voor Performance fee 1.069.743 1.104.533 1.157.012 1.150.235 1.130.436 1.119.729 1.193.398 1.275.657 1.230.905 1.194.838
Performance fee Beheerder 21.157- 28.115- 38.611- 37.256- 33.296- 31.154- 45.888- 62.340- 53.390- 46.176-
Exploitatieresultaat na Performance fee 1.048.586 1.076.418 1.118.401 1.112.979 1.097.140 1.088.575 1.147.510 1.213.317 1.177.516 1.148.662
Exploitatierendement 6,5% 6,7% 7,0% 6,9% 6,8% 6,8% 7,1% 7,6% 7,3% 7,1%
Gemiddeld exploitatierendement 7,0%
Afschrijvingen: 
Afschrijvingen geactiveerde Initiatiekosten 444.225- 444.225- 444.225- 350.430- 222.197- - - - - -
Afschrijving geactiveerde Financieringskosten 13.686- 13.686- 13.686- 13.686- 12.586- 3.972- 3.972- 3.972- 1.655- -
Exploitatieresultaat na Afschrijvingen 590.675 618.507 660.490 748.863 862.357 1.084.603 1.143.538 1.209.345 1.175.861 1.148.662
correctie afschrijvingen geactiveerde Initiatiekosten 444.225 444.225 444.225 350.430 222.197 - - - - -
correctie afschrijving geactiveerde Financieringskosten 13.686 13.686 13.686 13.686 12.586 3.972 3.972 3.972 1.655 -
aflossing op hypothecaire lening 80.640- 80.640- 80.640- 80.640- 80.640- 80.640- 80.640- 80.640- 80.640- 80.640-
uitkering uit liquiditeitsreserve - - - - - - - - - -
voor uitkering beschikbaar 967.946 995.778 1.037.761 1.032.339 1.016.501 1.007.935 1.066.870 1.132.677 1.096.876 1.068.022
Direct rendement 6,0% 6,2% 6,5% 6,4% 6,3% 6,3% 6,6% 7,1% 6,8% 6,6%
Gemiddeld direct rendement 6,5%

Tabel 3  Fondsinvestering 
alle bedragen in €
Verkrijgingsprijs 

aankoopprijs 13.768.300
Aankoopkosten 

overdrachtsbelasting 418.247
makelaarskosten 115.171
adviseurskosten voor juridische en technische due diligence 58.431
taxatiekosten 8.700
notariskosten 30.250

Totaal Aankoopkosten 630.799
Totaal 14.399.099
Initiatiekosten 

adviseurskosten 63.406
Selectie- en transactievergoeding 499.789
marketingkosten en kosten Prospectus 125.000
Onderzoeks- en begeleidingsvergoeding 264.702
Overbruggingskosten 5.000

Totaal 957.896
Financieringskosten Financieringskosten 40.320
Fondsinvestering 15.397.316
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a

Vreemd vermogen

Naast het Beleggerskapitaal is voor de financiering van het Object 

Rotterdam een ‘non recourse’ hypothecaire financiering verschaft door 

ABN AMRO ter hoogte van € 2.574.000. Daarnaast wordt voor de 

financiering van het Object Almere een ‘non recourse’ hypothecaire 

financiering verschaft door een bank ter hoogte van € 5.490.000. 

Hiermee bedraagt het totale vreemd vermogen in deze Emissie 

€ 8.064.000. Dit is circa 52,4% van de Financieringsbehoefte en  

circa 60% van de getaxeerde waarde van de Objecten Rotterdam en 

Almere (k.k.). Voor de Objecten Rotterdam en Almere zal jaarlijks 1% 

van de (oorspronkelijke) hoofdsom worden afgelost.

R E N D E M E N T S P R O G N O S E S

Prognose Exploitatierendement en Direct rendement

Het geprognosticeerde Gemiddeld exploitatierendement en het  

geprognosticeerde Gemiddeld direct rendement over een fictieve  

beleggingsperiode van tien jaar in tabel 4 is weergegeven op basis van 

het totale Beleggerskapitaal van het Fonds. In tabel 7 is het (gemiddeld) 

direct rendement op basis van de uitgifteprijs per Participatie voor de 

eerste twee Emissies en de Derde Emissie weergegeven.

Tabel 5  Vermogensstructuur  Emissie I  Emissie II  Emissie III  Totaal 

alle bedragen in €

Verkrijgingsprijs 13.343.606 5.344.768 14.399.099 33.087.473

Initiatiekosten 856.963 459.258 957.896 2.274.117

Kostprijs 14.200.569 5.804.026 15.356.996 35.361.591

Financieringskosten 41.838 16.500 40.320 98.658

Bouwrente Object Dordrecht - 70.000 - 70.000

Liquiditeitsreserve 125.094 304.474 - 429.568

Financieringsbehoefte 14.367.500 6.195.000 15.397.316 35.959.816

Hypothecaire lening 8.367.500 3.300.000 8.064.000 19.731.500 54,9%

Liquiditeitsreserve - - 162.367 162.367 0,5%

Beleggerskapitaal 6.000.000 2.895.000 7.170.949 16.065.949 44,7%

de verwervingskosten van de reeds op de Emissie Datum aangekochte 

Objecten (€ 6,33 per Participatie, gelijk aan € 563.325 aan niet 

afgeschreven verwervingskosten gedeeld door 88.950 per heden 

uitstaande Participaties). Deze correctie vindt plaats om de zittende 

Participanten te compenseren voor betaalde verwervingskosten 

op reeds verworven Objecten aangezien deze kosten niet opgeno-

men zijn in de reële waarde van de Objecten. De reële waarde is 

gebruikt ter bepaling van de Intrinsieke waarde per Participatie. Het 

bedrag van € 563.325 is gelijk aan € 743.015 oorspronkelijk betaalde 

verwervingskosten minus € 179.690 aan afschrijvingen.

De in tabel 4 weergegeven prognoses voor het Exploitatierendement, Gemiddeld  
exploitatierendement, Direct rendement en Gemiddeld direct rendement gaan uit van 
een Participant die deelneemt aan de Derde Emissie voor een gelijk aantal Participaties 
als die dezelfde Participant al sinds de eerste of tweede Emissie houdt. Deze rendementen 
zijn voor de Participant die voor het eerst deelneemt in het Fonds vanaf de Derde Emissie 
lager, omdat deze rendementen worden berekend door de uitkeringen te delen door de 
Uitgifteprijs en de Uitgifteprijs bij de Derde Emissie hoger is dan die bij de eerste twee 
Emissies. Zie ook tabel 7 waar dit nader wordt toegelicht. 

Tabel 4  Geprognosticeerd Exploitatieresultaat, Direct rendement en verloop Liquiditeitsreserve 
alle bedragen in €  Jaar 1  Jaar 2  Jaar 3  Jaar 4  Jaar 5  Jaar 6  Jaar 7  Jaar 8  Jaar 9  Jaar 10 
huuropbrengsten 1.993.587 2.043.343 2.096.277 2.150.489 2.206.155 2.263.313 2.322.005 2.382.274 2.444.163 2.507.718
huurvrij en huurdersincentives 53.119- 54.712- 56.354- 58.044- 59.786- 61.579- 63.427- 65.330- 67.289- 68.837-
Totale opbrengsten 1.940.468 1.988.630 2.039.923 2.092.445 2.146.369 2.201.733 2.258.578 2.316.945 2.376.874 2.438.881
Exploitatiekosten: 
beheervergoeding 132.574- 135.882- 139.402- 143.008- 146.709- 150.510- 154.413- 158.421- 162.537- 166.763-
eigenaarslasten 56.445- 57.574- 58.726- 59.900- 61.098- 62.320- 63.567- 64.838- 66.135- 67.458-
onderhoud 53.442- 57.697- 51.697- 88.182- 126.551- 92.333- 78.714- 68.940- 83.196- 145.167-
adviseurs 15.000- 15.345- 15.698- 16.059- 16.428- 16.806- 17.193- 17.588- 17.993- 18.407-
overig 91.760- 98.273- 100.239- 120.090- 115.838- 133.157- 127.440- 110.672- 142.171- 135.241-
rente 521.503- 519.326- 517.149- 514.972- 549.308- 626.877- 623.853- 620.829- 673.937- 711.008-
Exploitatieresultaat voor Performance fee 1.069.743 1.104.533 1.157.012 1.150.235 1.130.436 1.119.729 1.193.398 1.275.657 1.230.905 1.194.838
Performance fee Beheerder 21.157- 28.115- 38.611- 37.256- 33.296- 31.154- 45.888- 62.340- 53.390- 46.176-
Exploitatieresultaat na Performance fee 1.048.586 1.076.418 1.118.401 1.112.979 1.097.140 1.088.575 1.147.510 1.213.317 1.177.516 1.148.662
Exploitatierendement 6,5% 6,7% 7,0% 6,9% 6,8% 6,8% 7,1% 7,6% 7,3% 7,1%
Gemiddeld exploitatierendement 7,0%
Afschrijvingen: 
Afschrijvingen geactiveerde Initiatiekosten 444.225- 444.225- 444.225- 350.430- 222.197- - - - - -
Afschrijving geactiveerde Financieringskosten 13.686- 13.686- 13.686- 13.686- 12.586- 3.972- 3.972- 3.972- 1.655- -
Exploitatieresultaat na Afschrijvingen 590.675 618.507 660.490 748.863 862.357 1.084.603 1.143.538 1.209.345 1.175.861 1.148.662
correctie afschrijvingen geactiveerde Initiatiekosten 444.225 444.225 444.225 350.430 222.197 - - - - -
correctie afschrijving geactiveerde Financieringskosten 13.686 13.686 13.686 13.686 12.586 3.972 3.972 3.972 1.655 -
aflossing op hypothecaire lening 80.640- 80.640- 80.640- 80.640- 80.640- 80.640- 80.640- 80.640- 80.640- 80.640-
uitkering uit liquiditeitsreserve - - - - - - - - - -
voor uitkering beschikbaar 967.946 995.778 1.037.761 1.032.339 1.016.501 1.007.935 1.066.870 1.132.677 1.096.876 1.068.022
Direct rendement 6,0% 6,2% 6,5% 6,4% 6,3% 6,3% 6,6% 7,1% 6,8% 6,6%
Gemiddeld direct rendement 6,5%

Tabel 6  Uitgifteprijs

Intrinsieke waarde per 31-12-2018 104,60

verwacht resultaat tot 30-6-2019 1,58

uitkering tot 30-6-2019 3,20-

verwachte Intrinsieke waarde per 30-6-2019 102,99

correctie niet afgeschreven deel verwervingskosten 6,33

verwachte Uitgifteprijs per 30-6-2018 109,32
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Voor de Participant die deelneemt aan de Derde Emissie voor een 

gelijk aantal Participaties als die dezelfde Participant al sinds de eerste 

of tweede Emissie houdt bedraagt het geprognosticeerde Gemiddeld 

exploitatierendement over een beleggingsperiode van tien jaar 7,0% 

per jaar. Zie tabel 4.

Voor de Participant die deelneemt aan de Derde Emissie voor een 

gelijk aantal Participaties als die dezelfde Participant al sinds de 

eerste of tweede Emissie houdt bedraagt het geprognosticeerde 

Gemiddeld direct rendement (voor uitkering beschikbaar) over een 

beleggingsperiode van tien jaar 6,5% per jaar. Zie tabel 4.

Gemiddeld direct rendement per Participatie.

In tabel 7 is het geprognosticeerd (Gemiddeld) exploitatierendement 

en (Gemiddeld) direct rendement per Participatie weergegeven voor 

Participanten die deelnamen aan de eerste en/of tweede Emissie  

(en niet deelnemen aan de Derde Emissie) en, daaronder, Participanten 

die uitsluitend aan de Derde Emissie deelnemen. In deze tabel komt tot 

uitdrukking dat de hoogte van deze rendementen afhankelijk is van de 

Uitgifteprijs per Participatie. Participanten die zijn toegetreden tot het 

Fonds in de eerste en/of tweede Emissie hebben een uitgifteprijs van 

€100 per Participatie betaald. Voor de Derde Emissie is de Uitgifteprijs 

voor de prognose gesteld op €109,32.

Periodieke rendementsuitkering

Het streven is dat eens per kwartaal het Direct rendement wordt 

uitgekeerd. Naar verwachting bedraagt de rendementsuitkering in  

het eerste jaar 6,0%.

Geprognosticeerde IRR

Over een veronderstelde beleggingsperiode van tien jaar, zonder 

verkoop van een Object, wordt een Internal Rate of Return (IRR)  

op basis van het totale Beleggerskapitaal van het Fonds  

geprognosticeerd van 6,0%.

De weergegeven prognose voor de IRR gaat uit van een Participant  

die deelneemt aan de Derde Emissie voor een gelijk aantal Participaties 

als die dezelfde Participant al sinds de eerste of tweede Emissie 

houdt. De IRR voor de belegger die voor het eerst deelneemt in het 

Fonds vanaf de Derde Emissie is lager, omdat de rendementen worden 

berekend door de uitkeringen te delen door de Uitgifteprijs en de 

Uitgifteprijs bij de Derde Emissie hoger is dan die bij de eerste twee 

Emissies. Zie ook tabel 7 waar dit nader wordt toegelicht.

Voor de Participant die voor het eerst deelneemt vanaf de Derde  

Emissie bedraagt het geprognosticeerde Gemiddeld exploitatie- 

rendement over een beleggingsperiode van tien jaar 6,6% per jaar.

 

Voor de Participant die voor het eerst deelneemt vanaf de Derde 

Emissie bedraagt het geprognosticeerde Gemiddeld direct rendement 

(voor uitkering beschikbaar) over een beleggingsperiode van tien jaar 

6,2% per jaar.

Voorgaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide beschrijving  

van de financiële aspecten en rendements berekeningen vindt u in  

het Prospectus (Sectie 7 - Financiële aspecten en rendements- 

berekeningen).

Tabel 7  Geprognosticeerd Gemiddeld Exploitatierendement en Direct rendement per Participatie 
alle bedragen in € Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10
Aantal Participaties 1e en 2e Emissie 88.950
Inleg per Participatie 100,00 
Exploitatieresultaat na Performance fee per Participatie 6,78 6,97 7,24 7,20 7,10 7,04 7,43 7,85 7,62 7,43 
Exploitatierendement per Participatie 6,8% 7,0% 7,2% 7,2% 7,1% 7,0% 7,4% 7,9% 7,6% 7,4%

Gemiddeld exploitatierendement 7,3%
Uitkering per Participatie 6,26 6,44 6,71 6,68 6,58 6,52 6,90 7,33 7,10 6,91 
Direct rendement per Participatie 6,3% 6,4% 6,7% 6,7% 6,6% 6,5% 6,9% 7,3% 7,1% 6,9%

Gemiddeld direct rendement 6,7%

Aantal Participaties Derde Emissie 65.596
Inleg per Participatie 109,32 
Exploitatieresultaat na Performance fee per Participatie 6,78 6,97 7,24 7,20 7,10 7,04 7,43 7,85 7,62 7,43 
Exploitatierendement per Participatie 6,2% 6,4% 6,6% 6,6% 6,5% 6,4% 6,8% 7,2% 7,0% 6,8%

Gemiddeld exploitatierendement 6,6%
Uitkering per Participatie 6,26 6,44 6,71 6,68 6,58 6,52 6,90 7,33 7,10 6,91 
Direct rendement per Participatie 5,7% 5,9% 6,1% 6,1% 6,0% 6,0% 6,3% 6,7% 6,5% 6,3%

Gemiddeld direct rendement 6,2%
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F I S C A L E  T R A N S PA R A N T I E

Het Fonds zal niet zelf aan belastingheffing worden onderworpen. 

Alle opbrengsten en resultaten worden rechtstreeks toegerekend aan 

de Participanten. Deze ‘fiscale transparantie’ houdt tevens in dat het 

Fonds geen dividendbelasting hoeft in te houden op uitkeringen aan de 

Participanten.

I N KO M S T E N B E L A S T I N G  ( B O X  3 )

Bij de in Nederland woonachtige particuliere beleggers valt de 

Participatie in box 3 van de inkomstenbelasting. Vanaf 2017 wordt 

het forfaitaire rendement bepaald over drie schijven met een 

toenemend tarief (progressief). Het tarief per schijf is gebaseerd op het 

veronderstelde werkelijke rendement over een periode van vijf jaar. 

Over het forfaitaire rendement wordt vervolgens 30% inkomsten-

belasting geheven, voor zover het saldo - tezamen met de overige 

bezittingen van de Participant - het heffingsvrije vermogen te 

boven gaat. Het heffingsvrije vermogen bedraagt € 30.360 per 

belastingplichtige ofwel voor partners € 60.720 (2019). 

V E N N O OT S C H A P S B E L A S T I N G

Bij Nederlandse vennootschappen vormen de inkomsten en de kosten 

van het Fonds naar rato van het aandeel in het Fonds bestanddelen 

van de belastbare winst voor de heffing van vennootschapsbelasting. 

Eventuele verliezen zijn aftrekbaar.

O V E R D R A C H T S B E L A S T I N G

Bij de aankoop van de Objecten door het Fonds is overdrachtsbelasting 

verschuldigd. Ter zake van de uitgifte van Participaties voorafgaand 

aan de aankoop is geen overdrachtsbelasting verschuldigd, tenzij de 

verkrijger daarmee een belang van ten minste een derde in het Fonds 

zou verkrijgen. Dit geldt onder de huidige wetgeving ook bij een latere 

verkoop van Participaties. De fiscale behandeling van deelname aan het 

Fonds is afhankelijk van de individuele omstandigheden van de belegger 

en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Voorgaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide beschrijving 

van de fiscale aspecten vindt u in het Prospectus (Sectie 8 - Fiscale 

aspecten).

6	 I	 Fiscale	aspecten

Woonzorgcomplex Reedewaard, Almere
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De Initiatiefnemer (Sectie5 Investments NV) is opgericht in 2007  

en structureert vastgoedbeleggingsfondsen. Sectie5 richt zich met  

name op beleggingen in zorgvastgoed en in winkels en winkel-

centra met minimaal een supermarkt. Bij de selectie van objecten 

in de zorgsector wordt vooral gefocust op de kwaliteit van de 

locatie met voldoende verzorgingsgebied voor de bestemming.

De directie over Sectie5 Investments NV wordt middellijk gevoerd door 

drs. Jeroen H. van Valen en drs. Bart U. Bearda Bakker.

De directie over de Beheerder wordt gevoerd door de heer  

drs. J.H. van Valen, de heer drs. B.U. Bearda Bakker en de heer  

drs. W.H.E. van Ommeren RA MBA. Sectie5 Beheer is een 

100%-dochter van Sectie5 Investments NV.

Sectie5 Investments structureerde sinds haar oprichting 31 vastgoed-

beleggingsfondsen met een totale waarde van ruim € 900 miljoen 

en een ingelegd eigen vermogen van circa € 250 miljoen. De huidige 

beheerde portefeuille bedraagt circa € 740 miljoen, na enkele verkopen.

Naast S5	Vitae	Fonds initieerde de Initiatiefnemer 30 andere fondsen. 

Deze kunt u vinden op www.sectie5.nl.

Voorgaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide beschrijving 

over de Initiatiefnemer en de Beheerder vindt u in het Prospectus 

(Sectie 10 - Initiatiefnemer en Beheerder).

8	 I	 Initiatiefnemer	en	Beheerder

V.l.n.r. Bart Bearda Bakker, Jeroen van Valen, Wibo van Ommeren

Door verkrijging van een Participatie, ongeacht de titel daarvan, 

onderwerpt de verkrijger zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan 

de bepalingen van de Fondsvoorwaarden. De Fondsvoorwaarden zijn 

opgenomen als bijlage 1 bij het Prospectus. Hoewel er geen concreet 

voornemen bestaat, heeft de Beheerder de bevoegdheid te beslissen 

dat de Participaties worden genoteerd aan een gereglementeerde 

markt (effectenbeurs) of een ander type handelsplatform. De kosten 

die daaraan zijn verbonden komen ten laste van het Fonds.

Bovenstaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide beschrijving 

van de juridische aspecten en structuur vindt u in het Prospectus 

(Sectie 9 - Structuur Fonds en rechten van Participanten en  

Sectie 14 - Juridische aspecten).

Het Fonds is op 1 december 2017 aangegaan als een 

beleggingsinstelling in de vorm van een transparant fonds voor 

gemene rekening onder het Nederlands recht, voor onbepaalde 

tijd. Het Fonds kent geen vastgesteld beleid dat de Objecten na 

een bepaalde tijd dienen te worden verkocht of dat het Fonds na 

een bepaalde tijd wordt beëindigd.

Het Fonds is geen rechtspersoon en kan daarom zelf geen 

overeenkomsten aangaan, activa verkrijgen of onder zich houden, 

of verplichtingen aangaan onder eigen naam. De Beheerder 

en de Houdster zijn rechtspersonen en kunnen als zodanig wel 

overeenkomsten aangaan, activa verkrijgen of onder zich houden en 

schulden aangaan onder eigen naam. De Objecten worden in eigendom 

gehouden en alle verplichtingen met betrekking tot het Fonds 

worden aangegaan door de Houdster. De Participaties in het Fonds 

kunnen worden gehouden door natuurlijke personen, rechtspersonen, 

fiscaal niet-transparante personenvennootschappen en fiscaal 

niet-transparante fondsen voor gemene rekening. De Participaties 

vertegenwoordigen een (niet nominale) vordering op de Houdster 

ter grootte van het vermogen van het Fonds, gedeeld door het totaal 

aantal uitgegeven en uitstaande Participaties. Deze (niet nominale) 

vordering op de Houdster is uitsluitend opeisbaar in verband met de 

vereffening (na ontbinding) van het Fonds. Aan de Participaties zijn 

voorts de rechten op tussentijdse uitkeringen alsmede een aantal 

zeggenschapsrechten verbonden.

7	 I	 Juridische	aspecten	en	structuur

ParticipantenFondsvoorwaarden

bank / hypothecaire financiering

Stichting  S5 Vitae Fonds 
 (de Houdster)

Sectie5 Beheer BV
(de Beheerder)

S5 Vitae Fonds
(het Fonds)

Objecten (Gorinchem,  
Zwolle, Dordrecht,  

Rotterdam en Almere)

’economische eigendom’
juridische eigendom

TCS Depositary BV  
(de Bewaarder)

overeenkomst van bewaring
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9	 I	Deelname

➜  Koopprijs per Participatie (geen emissievergoeding van toepassing) naar verwachting € 109,32  
(minimale afname 100 Participaties)  

➜ Aantal beschikbare Participaties 65.596 (minimaal, 74.094 maximaal)

Belangstellenden kunnen zich door middel van het bij het  

Prospectus gevoegde inschrijvingsformulier ‘Verklaring van 

Deelname in S5 Vitae Fonds’ aanmelden voor deelname in  

S5 Vitae Fonds. Inschrijving staat open voor natuurlijke personen, 

rechtspersonen, fiscaal niet-transparante personenvennoot-

schappen en fiscaal niet-transparante fondsen voor gemene 

rekening. Het is af te raden een substantieel gedeelte van het 

vermogen in het Fonds te beleggen. Beleggen in het Fonds moet 

plaatsvinden als onderdeel van een gespreid belegde portefeuille.

Er zijn in totaal voor minimaal € 7.170.949 aan Participaties 

beschikbaar voor de Derde Emissie. De Beheerder kan besluiten de 

uitgifte te verhogen tot maximaal € 8.100.000 aan Participaties. 

Deelname in S5 Vitae Fonds is mogelijk met Participaties van naar 

verwachting € 109,32 (geen emissievergoeding van toepassing) met 

een minimale afname van 100 Participaties. U kunt deelnemen door 

het volledig ingevulde inschrijvingsformulier met aanvullende stukken 

in te sturen naar het kantooradres van de Beheerder.  

Het Inschrijvingsformulier wordt verstrekt tezamen met het 

Prospectus en is op te vragen bij Sectie5 Beheer BV,  

John M. Keynesplein 5, 1066 EP Amsterdam, 

telefoon: 020 - 670 1265, www.sectie5.nl.

De inschrijving start op het moment van uitbrengen van het Prospectus 

en sluit op 30 juni 2019 of, indien later, op het moment dat alle 

Participaties zijn toegewezen. De Beheerder behoudt zich echter het 

recht voor om, indien op 30 september 2019 het minimum aantal 

beschikbare Participaties van 65.596 niet geplaatst zijn, de Derde 

Emissie niet door te laten gaan. Eventuele ontvangen bedragen worden 

dan onverwijld teruggestort. Over die bedragen wordt geen rente 

vergoed.

Behoudens de situatie waarin de inschrijving voor deelname aan het 

Fonds herroepelijk wordt (zie Sectie 11.3 van het Prospectus) verleent 

u door ondertekening van het inschrijvingsformulier een onherroepelijke 

volmacht aan de Beheerder om namens u de Fondsvoorwaarden te 

aanvaarden en het Fonds aan te gaan. 

Voorts verplicht u zich tot betaling van het bedrag dat op grond van 

het aantal Participaties waarop is ingeschreven, verschuldigd is. Er geldt 

een volledige inlegeis, hetgeen inhoudt dat de inschrijver alvorens hij/

zij toetreedt tot het Fonds het volledig verschuldigde bedrag ineens, 

onvoorwaardelijk en onherroepelijk moet hebben voldaan.

 TO E W I J Z I N G

De toewijzing op de inschrijving vindt plaats op volgorde van binnen-

komst. Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijvingsformulier 

met bijlagen en toewijzing van deelname door de Beheerder ontvangt 

u een bevestiging met hierin het aantal toegewezen Participaties. 

Tegelijkertijd met het bericht van toewijzing van Participaties en het 

betalingsverzoek dan wel op een latere datum, wordt u tevens  

geïnformeerd over de datum van uitgifte en hoeveel Participaties in 

totaal worden uitgegeven. De Beheerder houdt zich het recht voor 

inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk niet in 

aanmerking te nemen of te honoreren. 

Voorgaande tekst is een samenvatting. Een uitgebreide beschrijving  

van de voorwaarden voor deelname vindt u in het Prospectus  

(Sectie 11 - Deelname).

Boomgaardstraat, RotterdamGezamenlijke huiskamer, Zwolle



De waarde van uw belegging kan fluctueren. Risico’s van  
beleggen in commercieel onroerend goed zijn onder meer  
leegstand en waardefluctuaties. In het verleden behaalde  
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Initiatiefnemer
Sectie5 Investments NV
John M. Keynesplein 5
1066 EP Amsterdam
Telefoon: 020 - 670 1265
E-mail: info@sectie5.nl
Website: www.sectie5.nl

Beheerder
Sectie5 Beheer BV
John M. Keynesplein 5
1066 EP Amsterdam
Telefoon: 020 - 670 1265
E-mail: info@sectie5.nl
Website: www.sectie5.nl

Houdster
Stichting S5 Vitae Fonds
Woudenbergseweg 11
3953 ME Maarsbergen
Telefoon: 03434 - 30303
Website: www.teslincs.nl

Bewaarder
TCS Depositary B.V.
Woudenbergseweg 13
3953 ME Maarsbergen
Telefoon: 03434 - 30303
Website: www.teslincs.nl

Accountant
Deloitte Accountants BV
Gustav Mahlerlaan 2970
1081 LA Amsterdam
Telefoon: 088 - 288 2888

Fiscaal	Adviseur
Rechtstaete vastgoedadvocaten & 
belastingadviseurs BV
Emmaplein 5
1075 AW Amsterdam 
Telefoon: 020 - 573 0360
Website: www.rechtstaete.nl

Juridisch	Adviseur		
(toezichtrechtelijke	aspecten)
Brands Advocaten
Velperweg 28
6824 BJ Arnhem
Telefoon: 026 - 445 2085
Website: www.brandsadvocaten.nl

Juridisch	Adviseurs	(vastgoed)
Lexence N.V.
Amstelveenseweg 500 
1081 KL Amsterdam
Telefoon: 020 - 5736 736
Website: www.lexence.com

CVS Legal
Valeriusstraat 142hs
1075 GE Amsterdam

Notaris
Lexence N.V.
Amstelveenseweg 500 
1081 KL Amsterdam
Telefoon: 020 - 5736 736
Website: www.lexence.com

Technisch	en	bouwkundig	adviseurs
K3H Advies BV
Rollecate 67
Postbus 11
7710 AA Nieuwleusen
Telefoon: 0592 - 480 860

4Building BV
Lireweg 6
2153 PH Nieuw-Vennep
Telefoon: 023 303 59 85
Website: www.4building.nl/

Taxateurs
Cushman & Wakefield VOF
Strawinskylaan 3125
1077 ZX Amsterdam
Telefoon: 020 - 800 2000
Website: www.cushwake.com

Taxatie Instituut Zorgvastgoed BV
Olympia 2D
1213 NT Hilversum
Telefoon: 088 555 0444
Website: www.tizv.nl

Begeleiding	structurering	Derde	Emissie
Connect Invest BV
Straatweg 90
3621 BS Breukelen
Telefoon: 085 047 75 53
E-mail: info@connectinvest.nl
Website: www.connectinvest.nl

10	I	Betrokken	Partijen

S5 Vitae Fonds is een initiatief van Sectie5 Investments NV 
John M. Keynesplein 5 I 1066 EP Amsterdam
T +31 (0)20 670 1265 I E info@sectie5.nl
www.sectie5.nl


