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Cortese is in 2010 gestart met het initiëren, structureren en beheren van diverse vastgoedproducten die
direct of indirect beleggen in duurzame en lang verhuurde objecten in Nederland met de focus op zorg.

ortese
ortese is een ontwikkelings
en investerings
maatscha i waarbi het de articuliere belegger de
mogeli kheid biedt om te investeren in ge ond
heidscentra.
ortese beschikt over de e ertise en ervaring o
commercieel uridisch financieel bancair fiscaal en
technisch gebied. evens beschikt i over het netwerk
voor de aan en verkoo van vastgoed alsmede
eigen vermogen funding.
Doelstelling is om beleggings roducten te cre ren
waarbi risico en rendement in de uiste verhoudingen
staan. itgangs unt bi alles is het bereiken van een
ositief beleggingsresultaat voor u als belegger.
a het succesvol laatsen van ortese ealth are I II
en III bieden wi u de mogeli kheid om deel te nemen
in ons vierde obligatiefonds ortese ealth are I
. .

ortese e t evel Investments
De e ro ositie wordt u aangeboden vanuit het
ortese
e t
evel
abel.
ortese
e t
evel
Investments is een nieuw initiatief met als doel
investeringen onder de aandacht te brengen die een
andere aan ak kennen dan wat u van ons gewend
bent. De
e t
evel fondsen gaan van een
beleggingsstrategie uit waarbi factoren als buiten
kansen ti dskaders rentestanden of bi voorbeeld het
ich voordoen van investeringsmogeli kheden in
andere sectoren een grote rol kunnen s elen bi de
totstandkoming van een beleggings roduct. De
beleggingen van ortese e t evel richten ich o
een selecte groe
met beleggers omdat de
inschri vingsdrem el substantieel hoger al liggen dan
gebruikeli k.
ok direct of individueel maatwerk kan een belang
ri ke rol s elen bi de e werkwi e van ortese.

Het management wordt gevormd door Rémy Voskamp, Gérard van Onna en Henri Schouten. Rémy houdt zich
voornamelijk bezig met de aankoop en het beheer van het vastgoed. Gérard houdt zich voornamelijk bezig met
de bedrijfsvoering, waaronder de administratieve inrichting en organisatie. Henri is het eerste aanspraakpunt
voor beleggers in de Cortese fondsen.

m

oskamp

e
e ee
eeft na i n studie economische geografie aan de
niversiteit van trecht ook
enrode niversit en de
msterdam chool of eal state succesvol afgerond.
m heeft ruim
aar werkervaring in het vastgoed en
heeft in uiteenlo ende directiefuncties gewerkt bi diverse
grote bedri ven als Delta lo d en ilgenhaege. inds
is
m
ualified member van de
o al
Institution of hartered urve ors.

rard van
i

e

nna
l

a het afronden van de studie iscale economie aan
de niversiteit van ilburg heeft
rard bi Deloitte
ouche en bi
rnst
oung binnen de sectie
vastgoed gewerkt. i heeft i n vastgoedkennis verder
verbreed met de studie aan de msterdam chool of
eal state.
rard kan bogen o meer dan
aar
ervaring met vastgoedgerelateerde vraagstukken o
financieel fiscaal en uridisch terrein.

enri cho ten
el ie e ee
a financieel adviseur geweest te i n bi een ca tive van
urich leven is enri ruim
aar eigenaar geweest van
een assurantiekantoor waarbi hi financieel advies gaf
aan owel de articuliere markt als aan het
. In
heeft hi i n assurantie ortefeuille verkocht. ierna heeft
hi ich toegelegd o fondswerving voor verschillende
bekende
emissiekantoren
en
beleggingsfondsen.
iermee heeft hi
aar ervaring in de financi le
dienstverlening.
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Zorgvastgoed is een algemene omschrijving voor vastgoed dat direct of indirect met zorgdienstverlening te
maken heeft. Het omvat gebouwen met zeer uiteenlopende functies en karakteristieken. Hieronder vallen
onder andere woonzorgcentra, gezondheidscentra, klinieken en ziekenhuizen. Cortese richt zich voornamelijk
op eerstelijns gezondheidscentra.

are versus

ure

In de orgsector wordt onderscheid gemaakt tussen
de sectoren care en cure .
are is gericht o
ver orging.
ierbi wordt
onderscheid gemaakt tussen e tramuraal en intra
muraal
orgvastgoed.
tramuraal
orgvastgoed
omvat vastgoed met orgfunctie waarbi de woon
ruimte los van de org ingehuurd wordt. i intramuraal
orgvastgoed is het wonen onlosmakeli k van de ver
leende org bi voorbeeld een tehuis voor waar
gehandica ten. De care sector wordt in ederland
vooral bekostigd vanuit de et langdurige org
mo
et maatscha eli ke ondersteuning en de normale
huur.
ure is gericht o gene ing. et vastgoed dat onder
de e sector valt i n onder andere eersteli ns ge ond
heidscentra en iekenhui en. ure wordt in ederland
vooral vanuit de orgver ekering bekostigd.

ersteli ns orgvastgoed
ortese ealth are I
. . richt ich met name o de
cure sector en daarin o ge ondheidscentra die
binnen de eersteli ns org vallen.
ersteli ns orgverleners i n vaak bereid ich lang arig
aan hun huisvesting te committeren. ierdoor i n de
loo ti den van de contracten vaak
of
aar.
De inkomstenstromen van de orgverleners i n in eer
be erkte mate afhankeli k van de economie of oli
tieke stemmingen en dus minder con unctuurgevoelig
dan andere markten. Daarnaast is de leegstand in
ge ondheidscentra eer laag.
De bovengenoemde as ecten orgen ervoor dat de
eersteli nsdienstverlener een goede huurder met een
laag risico rofiel is in de ortese ealth are fondsen.
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Cortese biedt u met Cortese HealthCare IV de mogelijkheid te participeren in obligaties of aandelen specifiek
gericht op vastgoed op goede locaties met huurders uit de eerstelijnsgezondheidszorg en lange
huurcontracten.

at is een eersteli nsge ondheidscentrum
De org in de eerste li n is in het algemeen direct
toegankeli k en beschikbaar in de woonomgeving van
een ati nt. De eersteli ns orgverleners i n huisartsen
a othekers thuis orgverleners f siothera euten tand
artsen en verloskundigen. itgangs unt is dat iedereen
die org nodig heeft direct een beroe kan doen o
n van de e hul verleners onder verwi ing.
In een ge ondheidscentrum werken de orgverleners
samen vanuit
n organisatie of vanuit
n
gemeenscha eli ke doelstelling en alti d vanuit
n
gebouw. De samenwerking is ingegeven om door
intensief ruimtegebruik meer kruisbestuiving in de
dienstverlening te verkri gen.
ieuwe orgvoor ie
ningen in buurten en wi ken worden o dit moment
nauweli ks meer solitair gerealiseerd. r is bi na alti d
s rake van een combinatie van functies.
innen een ge ondheidscentrum is de huisarts de s il in
het orgnetwerk en heeft o een centrale rol als
eersteli ns hul verlener. De huisarts be aalt welke org
men nodig heeft en kan de ati nt doorverwi en naar
bi voorbeeld een in andige s ecialist of a otheek.
ooral dit is de kracht van een eersteli nsge ond
heidscentrum en bevordert o de kwaliteit van hul
verlening.

erst naar de huisarts
iekenhui en en andere instellingen verrichten vaak
medische handelingen die de huisarts ook kan doen.
Dat kost de samenleving veel geld. Daarom wil de
i ksoverheid de eersteli ns org een grotere rol geven.
o bli ft org ook in de toekomst betaalbaar.

amenwerking huisartsen osten en s oed
eisende hul osten
eel mensen melden ich bi de s oedeisende hul in
het iekenhuis terwi l hun orgvraag net o goed
behandeld kan worden bi een huisartsen ost. Dit
brengt onnodig veel kosten met ich mee ook voor de
ati nt.
oor een be oek aan de huisarts of
huisartsen ost geldt g n eigen risico voor een
be oek aan de s oedeisende hul wel. Daarom wil
het kabinet dat de s oedeisende hul osten en
huisartsen osten nog meer met elkaar gaan
samenwerken. lleen als het echt nodig is worden
ati nten doorverwe en naar de s oedeisende
hul osten. De s oedeisende hul bli ft toegankeli k in
levensbedreigende gevallen.

amenwerking wi kver leegkundigen en
huisartsen
et kabinet investeert in meer wi kver leegkundigen in
de eerste li n.

Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe
(de dubbele vergrijzing). De verwachting is dat
bovengenoemde factoren een positief effect hebben
op de waardeontwikkeling van zorgvastgoed in de
komende jaren.

De wijkverpleegkundigen gaan nauw samenwerken
met huisartsen om patiënten in de eerste lijn zo goed
mogelijk te behandelen.

Waarom gezondheidscentra
Gezondheidscentra dragen bij aan een goede
spreiding in uw beleggingsportefeuille. Met name deze
vorm van zorgvastgoed is de afgelopen jaren steeds
aantrekkelijker geworden als beleggingscategorie. De
medische huurders blijken minder conjunctuurgevoelig
dan huurders van winkels of kantoren. Dit komt omdat
de vraag naar gezondheidszorg in ons land toeneemt
als gevolg van demografische factoren, stress en
vergrijzing.

De investering
De investering van Cortese HealthCare IV B.V. is
gericht op het behalen van een optimaal rendement
uit de aankoop en exploitatie van negen eerstelijnsgezondheidscentra in Alkmaar, Amersfoort, Bleiswijk,
Boekelo, Brummen, Drunen, Son en Breugel, Tilburg en
Veldhoven. Tevens wordt gestreefd naar waardegroei
bij de uiteindelijke verkoop van het vastgoed. Dit alles
in combinatie met een aanvaardbaar risico. Voorafgaand aan de aankoop zijn de centra beoordeeld en
getoetst.

Rijksoverheid stimuleert eerstelijnszorg
Vanuit de overheid wordt de centrale rol van de
huisarts versterkt als eerstelijnshulpverlener, deels
omdat dit de kwaliteit van de hulpverlening bevordert,
maar ook om kosten te besparen. De eerstelijnszorg
kan de meeste gezondheidsproblemen oplossen. Dat
is efficiënter dan ziekenhuiszorg. Daarom stimuleert de
Rijksoverheid dat de eerste lijn zo veel mogelijk mensen
van goede zorg voorziet.

De navolgende beoordelingscriteria zijn gehanteerd
om deze objecten te verwerven:
• geschiktheid van de locaties voor eerstelijnscentra;
• aanwezige zorgfuncties en omvang in de centra;
• sterk betrouwbare en solvabele huurders;
• langjarige huurcontracten met de belangrijkste
zorgaanbieders;

Begroting overheid

• alternatieve aanwendbaarheid.

De kosten van de gezondheidszorg zijn de grootste
klapper voor de begroting. "De nominale premie per
persoon stijgt van 1430 euro in 2020 en 1529 euro in
2021 tot 1715 euro in 2025”, rekent het CPB voor. De
rekenmeesters schatten dat de zorguitgaven van de
overheid in 2025 op 100 miljard euro uit gaan komen,
waar die in 2017 nog 68 miljard euro waren. Een stijging
van bijna 50 procent in acht jaar tijd.

Duurzaamheid
Cortese streeft ernaar dat al haar objecten
energielabel A hebben. Indien een object bij aankoop niet over het energielabel A beschikt, zal
Cortese duurzaamheidsmaatregelen doorvoeren,
zoals het plaatsen van zonnepanelen of het
vervangen van verlichting. Een ander belangrijk
aspect binnen duurzaamheid is het realiseren
van een gezond binnenklimaat. Wij hechten er
belang aan dat onze huurders een prettig
werkklimaat hebben door goede akoestiek en
uitgebreide
ventilatie. Dergelijke
investeringen
hebben zich bewezen en dragen bij aan een
goede toekomstwaarde van de objecten.

Volgens het Centraal Planbureau neemt het aantal 65plussers in de komende 25 jaar toe met 2 miljoen, tot
bijna 4,8 miljoen mensen. De komende jaren zal vooral
het aandeel 65-79-jarigen op de totale bevolking sterk
stijgen.

"We gaan allemaal naar
de huisarts en we gaan
allemaal naar de
apotheek. Kortom wij
richten ons op het type
zorg waar iedereen
gebruik van maakt."

Gezondheidscentrum Drunen
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Tilburg
In het voormalige raterhuis is sinds eind
het ge ondheidscentrum
oningshaven gevestigd.
et centrum is gelegen aan de
ruisvaardersstraat
in ilburg.
et voormalige raterhuis had
een grote binnentuin waar o timaal gebruik van is gemaakt met
de gla en overka ing.
De oningshaven beschikt o over een lichte ontvangstruimte en
wachtkamer voor alle
orgdisci lines die in het and gevestigd i n.
aast de eersteli ns org rakti ken is ook buurtcentrum ontourde wern
gevestigd in het raterhuis. oven de oningshaven is een
tal
starterswoningen gerealiseerd waardoor het geheel een hecht onder
deel van de wi k vormt. De combinatie van de karakteristieke eigen
scha en van het oude and en de slimme architectuur maken de
oningshaven een behaagli ke lek om ati nten te ontvangen en
org te verlenen. et ge ondheidscentrum is owel voor het o enbaar
vervoer als auto goed bereikbaar en in de directe omgeving is
voldoende arkeergelegenheid.
et centrum omvat in totaal

.

m verhuurbare o

ervlakte.

ilburg
ilburg is een stad in de ederlandse rovincie oord rabant en
hoofd laats van de geli knamige gemeente ilburg. De stad had in
oktober
.
inwoners en was daarmee in inwonertal de
evende gemeente van ederland.

Diensten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i art enpraktijk
iotherapie
ogopedie
hotherapie
ho ogie
odotherape ti h entr
h i zorg
theti he der ato ogie
rikp nt
idtherapie
orgad ie
ante zorg
ehandi aptenzorg
rtzorg

Gezondheidscentrum Koningshaven
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Alkmaar
Dit ge ondheidscentrum is in
gerenoveerd en is gelegen aan de rans
alsstraat
te lkmaar. et and ligt o een uitstekende locatie in een
goede woonwi k nabi het station van lkmaar en o loo afstand van
winkelcentrum De oef . et and heeft een degeli ke uitstraling en het
onderhoud aan buiten en binnen i de is in eer goede staat. evens heeft
het gebouw een eer goed ontwikkelings otentieel voor uitbreiding en of
bestemmingswi iging naar woningbouw.
et com le omvat bi na
.
m verhuurbare meters en is volledig verhuurd. et and heeft
voldoende arkeergelegenheid.

•

i art enpraktijk

•

iotherapie

•

lkmaar
lkmaar is een stad in de rovincie
circa .
inwoners.

Diensten:

oord olland en heeft in oktober

•

ho ogiepraktijk
ti hting je gd
e her ing oor
hte ingen

I

Veldhoven
et maatscha eli ke centrum is gelegen aan de urgemeester van
oofflaan
te eldhoven.
De urgemeester van oofflaan is een directe toegangsweg naar het
centrum van eldhoven. r bevinden ich voornameli k winkels balie
kantoren horeca en woongelegenheden.
et centrum omvat
gebouwd is in
.

4 m en ligt in de lint van een woongebouw dat

rote huurder is een door de gemeente eldhoven gesubsidieerde
wel i nsorganisatie die ich richt o ouderen mensen met be erkingen
en hun mantel orgers. De andere huurder is een ges ecialiseerd
voedings en bewegingscentrum.
et
and heeft voldoende
arkeergelegenheid.

eldhoven
eldhoven is een laats en gemeente in de ederlandse rovincie
oord rabant en is gelegen ten westen van indhoven ten oosten
van ersel en ten noorden van
aalre. De gemeente telt
.
inwoners. De gemeente eldhoven maakt deel uit van etro oolregio
indhoven een regionaal overlegorgaan.

D
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Brummen
et ge ondheidscentrum De oren ligt te midden van de oude
erbeekseweg de uinstraat en de rimulastraat centraal in het dor
rummen. owel aan de voor i de als aan de i kant van het and is ruim
voldoende arkeergelegenheid.
et
and is dit aar
volledig gerenoveerd tot een fraai
nieuwbouw ge ondheidscentrum. In totaal is het
and . 2 m
verhuurbare meters groot.
et ver orgingsgebied van het ge ondheidscentrum omvat naast het
dor
rummen ook de omliggende buurtscha en roek ortenoever
m e all euvenheim eken hienderen onden en oorstonden.
et ge ondheidscentrum biedt toegankeli ke state of art rofessionele
kosteneffectieve huisartsgeneeskundige org aan de bewoners van
de e regio. innen het orgaanbod in de regio vervult de rakti k een
s ilfunctie door alle ge ondheidsvragen van haar ati nten in de eerste
li n o te vangen. De rakti k maakt een verantwoorde keu e om de
vraag elf te behandelen of te verwi en binnen haar samenwerkingsver
banden met andere orgaanbieders.

rummen
rummen is een laats in de ederlandse rovincie elderland. et is
de hoofd laats en de o
n na grootste laats van de gemeente
rummen. In oktober
had de laats bi na .
inwoners.

Diensten:
•

i art enpraktijk

•

iotherapie

•

odotherapie

•

h i zorg

•

raktijk oor
iagno tiek en
hotherapie
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Amersfoort
et ge ondheidscentrum ondel lein ligt aan het ondel lein in de
lu e wi k De erg uid in mersfoort. Dit voormalige garage and heeft in
een eer grondige metamorfose ondergaan en is in i n geheel
gerenoveerd tot een ultramodern ge ondheidscentrum met een totale
verhuurbare o ervlakte van .
m . et gebouw heeft o eigen
terrein een arkeergelegenheid en is volledig afgestemd o het gebruik
voor eersteli ns orgvoor ieningen.
et ge ondheidscentrum is een belangri k orgcentrum in de eigen wi k
maar ook voor de omliggende wi ken. et and bestaat uit twee
verdie ingen en is hoogwaardig afgewerkt.

mersfoort
mersfoort heeft in totaal
.
inwoners en ligt in de
rovincie
trecht. mersfoort is een groeistad en vervult economisch een regio
functie met een sterk gegroeid bedri fsleven.
et is in bevolkingsaantal de tweede stad van de
de vi ftiende van ederland.

rovincie

trecht en

Diensten:
•
i art enpraktijk
• Apotheek
•
iotherapie
• ogopedie
•
hotherapie
• odotherape ti h
entr
• h i zorg
•
theti he
der ato ogie
• rikp nt
•
idtherapie

DI

I
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Bleiswijk
et and is gelegen aan de Dor sstraat
in leiswi k en is volledig
getransformeerd van voormalig gemeentehuis van leiswi k tot het
edisch art van leiswi k. et biedt onderdak aan een ge ondheids
centrum en een herstelhotel.
et totale com le beslaat twee verdie ingen en bestaat tevens uit
twee vleugels. De rechter vleugel bestaat uit het ge ondheidscentrum
met een groot aanbod aan orgverleners in de eersteli ns org. De linker
vleugel bestaat uit een sfeervol orghotel voor kortdurend verbli f na
iekenhuiso name of als het thuis even niet meer gaat. et orghotel
heeft
ingerichte kamers met aange aste badkamer en douche en
is gericht o s oedig herstel voor mensen met een ti deli ke lichameli ke
en
be erking. Denk hierbi bi voorbeeld aan herstel na heu
knieo eraties. et and is eer goed bereikbaar en er i n ruime
arkeermogeli kheden. et centrum heeft in totaal . 59 m ver
huurbare o ervlakte.

leiswi k
leiswi k is een kleine laats en gemeente in de rovincie uid olland.
In leiswi k woonden o
anuari
ruim
.
inwoners.
leiswi k heeft de afgelo en aren een redeli ke groei doorgemaakt.
inds
is leiswi k met ca.
gegroeid.

Diensten:
•
•
•
•
•

i art en
e a idatiezorg
io
hiater
idzorg

•

er o k ndigen

•

ieet en portad ie

•

odotherapie

•

h i zorg

DI
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Son en Breugel
edisch entrum De inden is gelegen aan het
e tember lein
in on en reugel. et and bevindt ich in de lint van een
woningcom le en is gebouwd in het aar
.
et ge ondheidscentrum kent een grootte van circa
m verhuur
bare o ervlakte. De huurders i n meerdere huisartsen rakti ken en
een a otheek. Daarnaast i n er in het centrum andere orgfuncties te
vinden die gebruik maken van de ruimtes van de hoofdhuurders.
et gebouw ligt in het centrum van on en reugel nabi alle voor
ieningen en is uitstekend bereikbaar. r i n voldoende arkeermoge
li kheden onder en rondom het ob ect.
et ver orgingsgebied wordt gevormd door de gemeente on en
reugel en de omliggende landeli ke gebieden. et edisch entrum
bedient circa .
ati nten.

on en reugel
on en reugel is een gemeente en woon laats in de ederlandse
rovincie oord rabant gelegen in de eieri van s ertogenbosch.
De gemeente bestaat uit de kerkdor en on en reugel die o korte
afstand tegenover elkaar aan de Dommel liggen. De gemeente telt
.
inwoners. De gemeente on en reugel maakt deel uit van de
etro oolregio indhoven.

Diensten:
•

i art enpraktijken

• Apotheek

DI
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Boekelo
edisch entrum De indmolen is gevestigd aan de indmolenweg
en a in oekelo gemeente nschede . et and dateert uit
en
is in
volledig verbouwd.
et betreft een laags gebouw met eigen arkeervoor ieningen aan
o de begane grond en
de achter i de. et bestaat uit
m
m
o de e etage. De o rit naar het achterliggende arkeer
terrein waarbi er voor het medisch centrum
arkeer laatsen
beschikbaar i n wordt gedeeld met de eigenaar van indmolenweg
. In het and i n even eersteli nsdienstverleners gevestigd. De
grootste huurder is de a otheekhoudende huisarts rakti k met vier
huisartsen.

oekelo
oekelo is een dor in de gemeente nschede veri ssel. et dor telt
ca. .
inwoners. oekelo heeft geen eigen ostcode. In het
ostcodeboek valt het dor onder de laatsnaam nschede.

Diensten:
•

i art enpraktijk

•

iotherapie

•

ti hting i io

•

odotherapie

•

edi re

•
•

ente
ti hting
Anti to ing entr
o t eder and
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Drunen
e ondheidscentrum Drunen
unnikstraat
te Drunen.

D

is gelegen aan de

inie de

et is een geheel vri staand and en is gelegen aan de rand van de
bebouwde kom van Drunen. ondom het and is ruim voldoende
arkeergelegenheid aanwe ig.
et ob ect is gebouwd in
en omvat .
m verhuurbare o
ervlakte. In het
D itten estien
rakti ken van eersteli ns
orgverleners. et
D staat voor ge ntegreerde ati nten org onder
n dak. Dit houdt in dat de orgverleners hun org voor ati nten
vanuit
n gebouw afstemmen.
aast de eersteli nsdienstverleners it in het
D een locatie van het
eroen osch iekenhuis voor bloed rikken r ntgenfoto s echo s
fundusfotografie en hartfilm es. Daarnaast houden diverse s ecia
listen hier s reekuur en is dit een treffend voorbeeld van hoe eerste
en tweedeli nsdienstverleners samenwerken.

Drunen
Drunen is een laats in de gemeente eusden in de ederlandse
rovincie oord rabant. Drunen ligt tussen aalwi k en ieuwkui k.
Dichtbi i nde grote steden i n s ertogenbosch o even kilometer
en ilburg o tien kilometer hemelsbreed . er oktober
had
Drunen .
inwoners.

Diensten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i ti tenpraktijk
ho ogie
i art en
odotherapie
iotherapie
er o k ndigenpraktijk
ante zorg
ogopedie
and en po therapie
aartherapie
ezin oa hing en
ege eiding
e atietherapie
ependan e eroen
o h iekenh i

uurcontracten
De gemiddelde loo ti d van de huurcontracten in dit
bligatiefonds bedraagt
aar. De contracten van
ogenoemde kernhuurders oals huisartsen en a othe
kers hebben over het algemeen een lange loo ti d
o lo end tot wel
aar. De e kernhuurders vormen het
fundament van het
bligatiefonds. Daarnaast i n er
kleinere huurders oals odologen thuis orginstellingen
en di tisten vaak met korter lo ende contracten.
De ambitie van ortese is om een o timaal functionerend
ge ondheidscentrum te realiseren waarbi de samen
werking tussen de verschillende dienstverleners in het
ge ondheidscentrum goed is. ierdoor kunnen de dienst
verleners hun rakti k ade uaat uitvoeren en kie en voor
een langdurige vestiging in het ge ondheidscentrum.
evolg is dat er weinig tot geen leegstand is en de
dienstverleners lang arig gevestigd willen bli ven. De
bestaande huurcontracten worden vaak lang arig
verlengd.
Door de huurcontracten voor een lange eriode af te
sluiten wordt de be ettingsgraad van de ob ecten
hoog gehouden. Dit draagt bi aan een constante en
ositieve waardeontwikkeling van de ob ecten in het
fonds.

emiddelde huur ri s
De gemiddelde huur ri s in de org ortefeuille bedraagt
er m . De e ligt onder de landeli ke richt ri s van
de andeli ke
uisartsenvereniging
met een
huur ri s tussen de
en
ri s eil
.
ange ien de e richtli n al een aar aar oud is heeft
de
onlangs de kanttekening ge laatst dat
momenteel
s rake i s van een
eer sterke
sti ging van de bouwkosten. Dat heeft uiteraard ook
invloed o de hoogte van de huur ri en.
Dit betekent dat bi verlengingen van bestaande huur
contracten de huur ri s naar boven bi gesteld moet gaan
worden. Dat heeft een ositief effect o de waardeont
wikkeling. nder voordeel van de e lage huur ri en is dat
huurders niet snel geneigd i n elders te gaan huren.

Alle objecten van Cortese ealthCare zijn verzekerd
tegen jaar h rderving bij calamiteiten.

Structuur
Cortese Capital
management B.V.

De middelen van de Cortese Zorgobligaties worden
gestort in Cortese HealthCare IV B.V. Tezamen met de
hypothecaire banklening worden de negen gezondheidscentra aangekocht. Na aankoop van de Objecten
ontvangt Cortese HealthCare IV B.V. de huurinkomsten
en betaalt zij hieruit de exploitatiekosten, de rente en de
aflossing aan de bank. Uit het resultaat voldoet zij ook
de rente aan de Obligatiehouders.

100%
aandeelhouder
Initiatiefnemer

De structuur van de uitgevende instelling kan als volgt
schematisch worden weergegeven:

obligatiehouders
obligatielening

Cortese Health
Care IV B.V.

objecten

Hypothecaire
lening

Bank

Alle obligatiefondsen van Cortese zijn via een aparte entiteit opgericht en zijn niet met elkaar verweven.

Gezondheidscentrum De Toren - Brummen
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I

I

I

I

ver icht investeringen en bi komende kosten

enmerken obligatielening
De
ortese orgobligatie wordt uitgegeven door
ortese ealth are I
. . als uitgevende instelling. De
totale fondsinvestering bedraagt
.
.
mil oen.
iervan wordt circa
gefinancierd met een bancai
re financiering. et restant wordt gefinancierd door uit
gifte van de e obligatielening.

ankfinanciering
De totale bankfinanciering bi aanvang bedraagt
.
.
tegen een vast aarli ks rente ercentage
van
. De aarli kse aflossing bedraagt
. r wordt
hiermee circa
.
er aar afgelost o de e
lening.

Investeringen

per 1 januari 2020

bject
leiswi k

.

.

ilburg

.

.

mersfoort
Drunen
on en reugel

.

.

.

.

.

.

eldhoven

.

oekelo

.

lkmaar

.

.

rummen

.

.

otaal
verdrachtsbelasting

.

.

.

.

.

.

otaris

.

otaal
Totale koopprijs

De obligaties

€

23.455.326

€

25.074.662

ondskosten

De totale omvang van de ortese orgobligatielening
bedraagt bi aanvang
.
.
verdeeld over
obligaties van elk nominaal
.
.
De
ortese orgobligatie geeft u een vaste rente
vergoeding van
* er aar. De rente al er half aar
worden uitgekeerd. Daarnaast geeft de
ortese
orgobligatie een winstdeling bi verkoo van de ob ec
ten. De winstdeling is afhankeli k van het netto
verkoo resultaat. De netto verkoo winst komt voor
toe aan de obligatiehouders.
De ortese orgobligatie kent een minimale loo ti d
van even aar. mwille van een fle ibele verkoo
strategie kan de e termi n verlengd worden. De reden
hiervoor is om gedurende de loo ti d van de obligatie
lening o een uiste wi e in te kunnen s elen o
marktontwikkelingen.
De
ortese orgobligatie is niet beursgenoteerd.
ierdoor bent u minder afhankeli k van het directe
marktsentiment.
De obligatie is niet verkoo baar o
aandelenmarkt.

e n

I

e nemer

inancieringskosten

.

a atiekosten

.

iet aftrekbare

.

unding kosten

.

c uisitiekosten incl. makelaar
richtingskosten

.

fiscaal uridisch advies

.

tructureringskosten

.

otale bi komende kosten

.

Totale fondsinvestering

.

inanciering
othecaire geldlening
Benodigd eigen vermogen en obligaties
fronding

.

.

.

.

antal

ortese orgobligaties

ri s er

ortese orgobligatie

otale som

.
0.201.726

.

ortese orgobligaties

Beschikbare middelen bij aanvang

€

25.072.936

De
ortese orgobligaties kunnen wel onderhands
worden overgedragen in uw eigen kennissenkring of via
het netwerk van ortese.
i deelname in de ortese orgobligaties i n geen
insta kosten en of emissiekosten verschuldigd.
i
tussenti dse verkoo van de obligaties wordt ma imaal
aan administratiekosten in rekening gebracht.

de reguliere

r

eer ze oo mee n

on

"

cenario van hogere rentestand

In de rognose wordt uitgegaan van een aarli kse
inflatie van
o de huurinkomsten. ndanks dat de huur
ich o een lager niveau bevindt dan de marktconforme
huur wordt hieronder in het model geen rekening mee
gehouden. De kosten voor het vastgoed in e loitatie
oals ver ekering
en onderhoud
i n gebaseerd
o
kerngetallen die gangbaar
i n voor soortgeli k
vastgoed. et kan in de rakti k voorkomen dat de e
afwi ken.
anuit het e loitatieresultaat wordt de
aflossing van
aan de bank voldaan en de
*
rentevergoeding aan de bligatiehouders. ortese al
in het eerste e loitatie aar be erkte kosten in
rekening brengen voor ondsbeheer
dministratie
en
sset
ro ert management. In
is rekening
gehouden met een eenmalige e tra onderhouds
kosten ost voor de aan assingen in de aangekochte
ge ondheidscentra.

rognose

et de bank is overeengekomen dat de rente voor een
eriode van aar vast is. et aarli kse rente ercentage
bedraagt thans
met een lineaire aflossing van
o de hoofdsom er aar.
Indien de rente na
aar geli k bli ft al de li uiditeit
conform het rognoseover icht toenemen. ls de rente
na aar
er aar is kan ortese ealth are I
. .
nog steeds aan alle ver lichtingen voldoen uit de
li uiditeitsreserve waaronder de aarli kse
renteuitke
ring aan de obligatiehouders en aflossing aan de bank
van
er aar. i een renteverlaging al de li uiditeit
e tra toenemen t.o.v. het rognoseover icht.

loitatierendement

antal maanden
rognose

ploitatierendement
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Diverse kosten accountant e.d.
otale uitgaven

ploitatieres ltaat

i uiditeit begin
torting ka itaal initiatiefnemer
enteuitkering
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ls uitgangs unt voor de winstdeling
wordt verondersteld dat de verkoo van
de vastgoed ortefeuille tussen
en
aar al laatsvinden. et is uiteraard niet
mogeli k om een e acte voors elling te
doen van de te verwachten verkoo ri s
van het vastgoed. aken als het dan
actuele niveau van de inflatie schaarste
aan orgvastgoed de economische con
unctuur en de waarderingen van het
vastgoed ullen de uiteindeli ke ri s be n
vloeden.
et hiernaast vermelde over icht gaat uit
van de waarde in verhuurde staat als
mede de marktconforme condities o dat
verkoo moment. ierbi wordt rekening
gehouden met drie verkoo scenario s die
onderling verschillen afhankeli k van het te
maken verkoo resultaat o dat moment.
In het realistische scenario wordt het
vastgoed verkocht tegen een iets hogere
factor dan waarvoor het vastgoed is
aangekocht. Indien de e factor wordt
vermenigvuldigd met de dan geldende
huursom
geeft dit een gemiddeld
aarli ks e tra rendement van
boveno de vaste aarli kse rente van
*.

D

Berekening verkoopopbrengst

defensief

realistisch

optimistisch

. a italisatiefactor
. aarhuur

huur
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etto verkoopopbrengst
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erkri gings ri s incl. bi komende kosten
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ruto verkoo o brengst afgerond eind
erkoo kosten

bruto verkoo o brengst
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eschikbaar voor winstuitdeling
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bligatieho ders

ors ronkeli ke inleg
verwinst

bligatiehouders

bligatieho ders bij eind itkering

verwinst er

ortese orgobligatie

.

Overwinst in % van nominale waarde
Gemiddeld extra % gerekend over looptijd per jaar

.

.

18,56%

32,20%

45,85%

1,86%

3,22%

4,59%

otaal gemiddeld rendement over looptijd per jaar

In dit over icht is rekening gehouden met een toekenning van
van de netto verkoo winst aan de obligatiehouders.

De rognoses i n orgvuldig en naar beste
weten van de initiatiefnemer o gesteld
o basis van de haar beschikbare gege
vens en de huidige marktomstandigheden
alsmede de verwachtingen.
e ta atiewaarde van de objecten ligt bij
verwerving s bstantieel
.
boven
de aankoopprijs.

e ondheidscentrum oningshaven

ilburg

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

I

Inschri ving

anvangsdatum

et minimale bedrag voor deelname in
ortese
ealth are I
. . bedraagt
.
. Dit is
n
ortese orgobligatie maar u kunt uiteraard ook
inschri ven o meerdere obligaties.
kunt owel als
natuurli k en als rechts ersoon deelnemen in de obliga
tielening.

De startdatum van de inschri vingstermi n voor de org
obligaties van
ortese
ealth are I
. . is
december
. De
ortese orgobligatie al bi
deelname direct rentedragend i n conform de stor
tingsregels.

De inschri vings eriode in verband met de uitgifte van de
obligaties eindigt o het moment dat de inschri ving voor
de uitgifte van de obligaties voltekend is.

r worden in totaal
ortese
orgobligaties
uitgegeven met een nominale waarde van
.
.
et is niet meer mogeli k om deel te nemen odra alle
ortese orgobligaties i n vergeven.

dient uw deelname te baseren o alle informatie uit
het Informatie
emorandum. et Informatie
emo
randum kunt u kosteloos aanvragen bi ortese.
kunt deelnemen door het inschri fformulier volledig
ingevuld en ondertekend samen met een ko ie van uw
ri bewi s of as oort retour te enden in bi gesloten
antwoordenvelo e of
er e mail te sturen aan
relatiebeheer cortese.nl. Indien u deelneemt als rechts
ersoon dient u tevens een recent uittreksel uit het
handelsregister mee te enden.

Deelname
wordt aangemerkt als deelnemer odra uw inschri f
formulier en bi behorende stukken in ons be it i n. evens
dient ook uw investeringsbedrag o de fondsrekening te
i n bi geschreven.
oewi ing van de ortese orgobligaties vindt laats in
volgorde van ontvangst van volledig ingevulde en on
dertekende inschri fformulieren.

luitingsdatum

er endingso ties
kunt het ingevulde en ondertekende inschri fformulier
met een ko ie van uw legitimatie mailen naar
relatiebeheer cortese.nl of versturen naar ostadres
ortese a ital anagement . .
ntwoordnummer
trecht

bligatie
lke deelnemer kri gt
bewi s.

er deelname een deelname

torting
e ien de uitgifte van de ortese orgobligaties be erkt
is ver oeken wi u om uw investering geli k na deelname
te storten o on e fondsrekening. De
ortese org
obligatie is rentedragend vanaf de eerste dag van de
maand o volgend van de maand van uw storting.

odra wi uw inschri vingsformulier en gelden hebben
ontvangen kri gt u van ons een bevestiging van
ontvangst daarvan.

"Uw vermogen, onze zorg."

etrokken partijen
Initiatiefnemer
ortese a ital anagement . .
iddenwetering

ccountant
l nth ccountants en
eander

info cortese.nl
I www.cortese.nl
itgevende instelling
ortese ealth are I
iddenwetering
info cortese.nl
I www.cortese.nl
ro ert beheer
riatact
i nsherenweg
D
info triatact.nl
I www.triatact.nl

otaris
esterdok otariaat
esterdoks lein
D
I www.westerdok.nl

. .

dviseurs

I www.fl nth.nl
elastingadviseur
echtstaete astgoedadvocaten
elastingadviseurs
mma lein
D
I www.rechtstaete.nl
a ateur
ederland
m hon
ffices
ustav ahlerlaan
D
I www.cbre.nl

Disclaimer
ersie .
otenti le beleggers worden er nadrukkeli k o gewe en dat beleggen in het algemeen risico s met ich
meebrengt. Dat geldt ook voor het beleggen in ortese ealth are I . De waarde van de beleggingen kan
owel sti gen als dalen en beleggers dienen ich te realiseren dat i mogeli k minder terugkri gen dan i hebben
ingelegd. et Informatie emorandum en eventuele bi behorende u lementen bevat de gegevens die voor
beleggers nood akeli k i n om ich een oordeel te vormen over de obligaties en de daaraan verbonden kosten en
risico s.
de e rochure is slechts het ederlandse recht van toe assing. otenti le beleggers kunnen generlei recht aan
de e rochure ontlenen. lechts de inhoud van het Informatie
emorandum en eventuele bi behorende
u lementen is bindend. iemand is gemachtigd in verband met de laatsing informatie te verschaffen of
verklaringen af te leggen die niet in het Informatie emorandum en eventuele bi behorende u lementen i n
o genomen. De e rochure houdt geen aanbod in van enig financieel instrument of een uitnodiging tot het doen
van een aanbod tot koo of tot het nemen van enig financieel instrument.
*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst.

