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Nieuwsbrief 2021
1e kwartaal

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Connect Invest over het eerste
kwartaal van 2021 waarin we u een aantal interessante

beleggingsmogelijkheden voorleggen. 

Met vriendelijke groet, 

Henk Reyersen van Buuren en Pieter van Herk 

Zeer binnenkort verwacht: Beleggen in de regio Amsterdam

Heeft u interesse om te beleggen in vrije

sector huurwoningen/ appartementen in de

regio Amsterdam? Dan is dit uw kans!

Eén van onze opdrachtgevers komt nog deze

maand met een unieke propositie. 

Houd uw mailbox in de gaten!

Opportunities

Neem contact op

Soms komen unieke kansen voorbij: een

belegging of businessplan met een bijzonder

verhaal. Op dit moment treffen we de

voorbereidingen voor een tweetal

opportunities in de periode april/ mei 2021:

een woningbouwontwikkeling in het midden

van het land en een eerstelijnszorgcomplex in

het oosten van het land. Participeren is

mogelijk vanaf € 250.000,-. Er wordt een

aantrekkelijk rendement geboden. 

Heeft u interesse en wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op via de button.

S5 Vitae Fonds 1e tranche Vierde Emissie overtekend

De 1e tranche van de Vierde Emissie van het

S5 Vitae Fonds van initiatiefnemer

Sectie5 Investments is medio december 2020

afgerond, nadat op 13 november 2020 het

prospectus werd gepubliceerd. Deze emissie

had een omvang van € 23.333.820,- met een

eigen vermogen van € 9.888.820,-. 

Wegens de grote belangstelling is het eigen

vermogen uitgebreid tot iets meer dan

€ 12.000.000,-. 

De opbrengst van de 1e tranche is

aangewend voor de aankoop van de

zorgcomplexen in Apeldoorn, Den Bosch,

Hengelo, Rotterdam (Prinsenland) en

Haarlem. 

De 2e tranche van de Vierde Emissie van het

S5 Vitae Fonds wordt rond de zomer

verwacht.

Meer informatie

Een paar minuutjes met ir. Clemens Koekkoek,
fondsdirecteur van het S5 Vitae Fonds

Lees verder

In dit artikel geeft Clemens onder meer een

update van de huidige ontwikkelingen binnen

de Vierde Emissie van het S5 Vitae Fonds.

Corona en evenementen

De huidige berichtgeving geeft ons

voorzichtige hoop dat we een aantal

evenementen wellicht in het derde of vierde

kwartaal kunnen gaan inplannen. 

We houden de ontwikkelingen uiteraard zeer

scherp in de gaten. 

Ons kantoor in Breukelen is gewoon geopend. 

U bent en blijft uiteraard van harte welkom

om van gedachten te wisselen over het

beleggen in vastgoed.

Vastgoedfondsenscan

Ga naar website

Maakt u al gebruik van de

Vastgoedfondsenscan?

Al meer dan 250 relaties gingen u voor. 

De scan is een vergelijkingssite van niet-

beursgenoteerde vastgoedfondsen en een

handige tool voor beleggers. Er is een

behoorlijk aantal aanbieders actief op de

markt en het vraagt veel tijd en energie van

beleggers om de diverse aanbiedingen met

elkaar te vergelijken.

De scan helpt hierbij.

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.
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