
Bekijk als webpagina

Nieuwsbrief 2019
3e kwartaal

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van Connect Invest. Na de
oprichting van ons bedrijf in april 2018 zijn wij behoorlijk actief geweest
met diverse emissies. Ondertussen hebben wij gebouwd aan een solide
organisatie. 

Wij wensen u veel plezier met lezen. 

Met vriendelijke groet, 

Henk Reyersen van Buuren en Pieter van Herk 

Onlangs hebben wij twee artikelen op onze website gepubliceerd, die aangeven welke uitdagingen wij

zien in de markt van vastgoedbeleggingen. 

Het eerste artikel gaat over crisisbestendig

beleggen in vastgoed. 

Lees verder

Het tweede artikel betreft de trend inzake

impact beleggen in vastgoed. 

Lees verder

Forse groei investeringen in zorgvastgoed

In de eerste helft van 2019 werd 40% meer

geïnvesteerd in zorgvastgoed dan in dezelfde

periode vorig jaar. De rendementen laten een

lichte daling zien, oftewel de prijzen stijgen.

Dat blijkt uit onderzoek van

vastgoedadviseur Capital Value.

Capital Value

Partnership HandicapNL en Furori racedag

Lees verder

Stichting HandicapNL en Connect Invest

slaan de handen ineen en hebben een

samenwerkingsovereenkomst getekend.

Connect Invest ondersteunt HandicapNL

zodat zij de wereld voor mensen met een

handicap beter kan maken. Een ander

onderdeel van de samenwerking betreft de

Furori-racedag die op 21 juni jl. plaatsvond

op Kartcentrum Lelystad. 

De Stichting Furori organiseert racedagen

voor kinderen met een handicap of die

langdurig ziek zijn. De duo-Furori van

Connect Invest toerde mee.

Derde emissie S5 Vitae Fonds overtekend

Eind juli is de derde emissie van het

S5 Vitae Fonds afgerond en waren alle

participaties tot een bedrag van € 8,1 miljoen

geplaatst. De inschrijving is ruim overtekend.

Geïnteresseerden die te laat waren om deel te

nemen, worden tijdig geïnformeerd over de

vierde emissie van het S5 Vitae Fonds. Indien

u dat ook wenst, vernemen wij dit graag van

u. Stuur dan een email naar

info@connectinvest.nl.

Lees verder

Vijf punten waarop je brochures van vastgoedfondsen kunt
toetsen

Vijf punten

Als belegger word je overspoeld door

beleggingsbrochures van niet-

beursgenoteerde vastgoedfondsen. Allemaal

prachtige folders met ronkende teksten, hoe

fraai dit aanbod wel niet is en welke

fantastische rendementen je er mee kan

behalen. Uiteraard worden de pluspunten zo

sterk mogelijk naar voren gebracht, maar de

meest cruciale informatie zit vaak in de

zaken die niet of nauwelijks worden vermeld.

Maar hoe haal je dat als belegger er nu

precies allemaal uit?

Emissie NL Woningfonds 2

NL Woningfondsen heeft als doelstelling het

initiëren van woningfondsen voor

particuliere beleggers en het adviseren op het

gebied van assetmanagement. Na de

succesvolle plaatsing van NL Woningfonds 1

eind vorig jaar worden momenteel de

voorbereidingen getroffen voor

NL Woningfonds 2.

NL Woningfondsen

Aanmelden bij Connect Invest

U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Connect Invest. U kunt zich afmelden wanneer
u deze niet meer wenst te ontvangen. Wanneer u relaties heeft, aan wie u deze nieuwsbrief
doorstuurt, kunnen zij zich altijd via onze website zelf aanmelden. Dan worden zij eveneens
altijd direct geïnformeerd.

Connect met ons Afmelden
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