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Nieuwsbrief 2020
3e kwartaal

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Connect Invest over het derde
kwartaal. In dit kwartaal hebben de voorbereidingen voor de vierde

emissie van het S5 Vitae Fonds plaatsgevonden. 

Met vriendelijke groet, 

Henk Reyersen van Buuren en Pieter van Herk 

Reclame

S5 Vitae Fonds, vierde emissie

We verwachten dat eind oktober 2020 het

S5 Vitae Fonds van start gaat met de

vierde emissie. Bij deze emissie zal het Fonds

worden uitgebreid met een aantal nieuwe

objecten. Deelnemen kan vanaf

circa € 10.000,-.

Lees verder

Waarschuwing: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te

begrijpen is. Het beleggingsfonds en haar beheerder Sectie5 Beheer BV zijn geregistreerd bij de AFM.

Zodra het prospectus van de vierde emissie van S5 Vitae Fonds beschikbaar is, is het verkrijgbaar bij de

beheerder (https://sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/10470/Prospectus_S5_Vitae_fonds.pdf).

Vastgoedportefeuille CORUM Origin en CORUM XL

Kwartaal highlights CORUM XL

Kwartaal highlights CORUM Origin

Het afgelopen kwartaal heeft CORUM XL

haar vastgoedportefeuille uitgebreid met vier

panden in vier landen. Dit zijn onder meer een

tweede aankoop in Italië en een

kantoorgebouw in Rome. 

CORUM Origin heeft eveneens haar

vastgoedportefeuille verder uitgebreid met

vier objecten, waarvan er drie in Nederland

zijn geacquireerd. 

Meer informatie over de prestaties van het

afgelopen kwartaal vindt u in de highlights.

De Vastgoedfondsenscan

Heeft u al een account aangemaakt?

De Vastgoedfondsenscan is een

vergelijkingssite voor niet-beursgenoteerde

vastgoedfondsen en geeft transparant

inzicht in de markt door de fondsen van een

rating te voorzien.

Klik op de button om naar de

Vastgoedfondsenscan te gaan. Een account

aanmaken is gratis. U heeft dan altijd

toegang tot de Vastgoedfondsenscan en

wordt automatisch geïnformeerd wanneer

nieuwe fondsen worden toegevoegd.

Ga naar website

Alternatief voor sparen

Plan een afspraak

Het is u vast niet ontgaan in het financiële

nieuws. ING voert een negatieve spaarrente

in voor spaartegoeden boven de € 250.000,-.

Diverse banken in Nederland hanteren op dit

moment negatieve spaarrentes. 

Beleggen in niet-beursgenoteerde

vastgoedfondsen wordt een steeds

aantrekkelijker alternatief voor spaargeld.

Wij letten daarbij altijd op fondsen die

crisisbestendig zijn. 

Op onze website vindt u meer informatie over

de verschillende mogelijkheden. Wilt u hier

eens met ons over van gedachten wisselen?

Dan bent u van harte welkom bij ons op

kantoor in Breukelen.

Digitale collecteweek HandicapNL

De digitale collectebus van Connect Invest is

officieel gesloten. Dit betekent dat er niet

meer gedoneerd kan worden en dat we een

mooi bedrag van € 1.037 hebben opgehaald.

Samen met alle andere digitale collectanten

heeft HandicapNL een fantastisch bedrag

opgehaald van maar liefst € 63.816. Wat een

prestatie!

Meer info

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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