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Nieuwsbrief 2020
2e kwartaal

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van Connect Invest dit jaar. We
kijken terug op een bewogen kwartaal waarin NL Woningfonds 3
succesvol is geplaatst. 

Verder informeren wij u graag over onze activiteiten en de
ontwikkelingen van de afgelopen en aankomende periode. 

Met vriendelijke groet, 

Henk Reyersen van Buuren en Pieter van Herk 

NL Woningfonds 3

Wij hebben u onlangs geïnformeerd dat de

inschrijving voor NL Woningfonds 3 is

afgerond. Alle 411 beschikbare participaties

van € 25.000 zijn in een maand tijd geplaatst.

 

Lees verder

CORUM Origin en CORUM XL

Lees verder

Sinds de bekendmaking van onze

samenwerking met het Franse CORUM

hebben de eerste beleggers zich inmiddels

ingeschreven. Wij brengen twee fondsen

onder de aandacht, te weten CORUM Origin

en CORUM XL. 

Beide fondsen beleggen in Europees

vastgoed en hebben in totaal meer dan

172 panden, 327 huurders en een belegd

vermogen van meer dan twee miljard euro. 

De afgelopen maand heeft CORUM Origin

drie acquisities in Nederland gedaan in de

kantorensector, te weten het Europees

kantoor van Kyocera in Hoofddorp, het

hoofdkantoor van Quion in Capelle a/d IJssel

en het hoofdkantoor van de Adecco Group in

Zaltbommel.

Webinar 16 juli 2020 "Juist nu gediversifieerd beleggen"

Om CORUM aan u te introduceren,

organiseren wij een webinar samen met

Edwin Lips, Head of Sales van CORUM in

Nederland. Edwin zal dieper ingaan op de

succesformule van CORUM en waarom

diversificatie daar een essentieel onderdeel

van is. Juist in deze huidige, turbulente tijd. 

Ook zal Edwin verder spreken over de CORUM

vastgoedfondsen, de kracht van solide, lange

termijnhuurders en de investeringsstrategie.

Tevens zal hij de beleggingsmogelijkheden

toelichten. 

De webinar staat gepland voor 21 juli 2020

om 15:00 uur.

Aanmelden

Miniseminar 'Crisisbestendig en met impact beleggen' en
het coronavirus

In onze vorige berichtgeving hebben wij

dinsdag 6 oktober 2020 vastgelegd als

nieuwe datum voor dit mini-seminar. 

Na uitvoerig overleg met Universiteit

Nyenrode en rijp intern beraad hebben we het

besluit genomen om het mini-seminar op

6 oktober niet door te laten gaan. Vanwege de

corona-maatregelen kunnen wij het mini-

seminar niet organiseren met de kwaliteit die

wij graag voor ogen zien. 

Het evenement wordt verplaatst naar volgend

jaar. Tegen die tijd zullen we u opnieuw een

uitnodiging sturen.

Tussentijds in of uit vastgoedfondsen stappen

Tijdens emissies krijgen wij vaak vragen over

de looptijd van vastgoedfondsen en de

mogelijkheid tot tussentijds in- of

uitstappen. Wij hebben hierover een artikel

op onze website staan. 

Op dit moment is het zo, dat wanneer u

tussentijds uit wilt stappen, u zelf op zoek

moet naar een andere belegger. U kunt ons

ook bellen of mailen of wij wellicht nog

mensen weten die graag participaties willen

overnemen. 

De daadwerkelijke overname moet

uiteindelijk via de beheerder worden

geformaliseerd.
Lees verder

Vastgoedfondsen vinden en vergelijken

Zou u het nuttig vinden als er een platform

bestaat waarbij u overzichtelijk alle niet

beursgenoteerde vastgoedfondsen kunt

vinden en vergelijken? Een

vastgoedfondsenscan dus. 

Houd dan uw mailbox in de gaten...

Aanmelden bij Connect Invest

U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Connect Invest. U kunt zich afmelden indien u
deze niet meer wenst te ontvangen. Als 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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