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Nieuwsbrief 2021
2e kwartaal

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief over het tweede kwartaal van 2021
waarin we u onder andere een aantal interessante

beleggingsmogelijkheden voorleggen.  

Met vriendelijke groet, 

Henk Reyersen van Buuren en Pieter van Herk 

VOORAANKONDIGING: R3FUND Residential Amsterdam
2 CV 2e tranche

De 1e tranche van R3FUND Residential

Amsterdam 2CV is per 1 juni 2021 succesvol

geplaatst. We verwachten begin volgende

week de 2e tranche per e-mail bij u onder de

aandacht te brengen. 

Het R3FUND speelt in op de schaarste op de

Amsterdamse (huur)woningmarkt.

Meer informatie

S5 Vitae Fonds Vierde Emissie 2e tranche

Meer informatie

Na de zomer verwachten we wederom een

emissie van het S5 Vitae Fonds. We houden u

op de hoogte van de ontwikkelingen. U kunt

uw belangstelling voor deze emissie bij ons

aangeven, door een email te sturen naar

info@connectinvest.nl of te reageren op dit

bericht. 

Het minimale deelnamebedrag voor het

S5 Vitae Fonds bedraagt ongeveer € 10.000,-.

Elevate Investments

Hierbij delen wij u mee dat alle

34 participaties van € 100.000,- geplaatst

zijn van het onlangs geïntroduceerde Fonds

voor Gemene Rekening De Hoge Hond. 

Het fonds heeft op 26 mei jl. het gelijknamige

eerstelijnsgezondheidscentrum in Deventer

verworven. 

Het betrof hier een zogenoemde 'private

placement': deze belegging is aan een

beperkt aantal beleggers aangeboden in

deelnames vanaf € 200.000,-.

Indien u geïnteresseerd bent in private

placements, laat het ons dan weten via

info@connectinvest.nl.

Lees persbericht

Cortese HealthCare VI

Meer informatie

Op donderdag 17 juni jl. brachten wij de

mogelijkheid tot participeren in

Cortese HealthCare VI bij u onder de

aandacht. Alle obligaties (€ 25.000,- per

obligatie, minimale afname 4) waren binnen

een uur volledig gereserveerd. 

Cortese Capital is op dit moment bezig met

het correct afhandelen van de inschrijvingen

op volgorde van binnenkomst.

Evenementen

Op dit moment bekijken we de mogelijkheden

om onze jaarlijkse evenementen, waaronder

het mini-seminar op Nyenrode Business

Universiteit en de Furori-racedag, eind 2021 te

laten plaatsvinden. We houden u op de

hoogte.

Vastgoedfondsenscan

Ga naar website

Recent hebben wij de Vastgoedfondsenscan

van een update voorzien. Er zijn lichte

verschuivingen aangebracht in de

wegingsfactoren. Wij denken hiermee nog

weer beter aan te sluiten op de beelden die

onze relaties hebben over de wereld van niet-

beursgenoteerde vastgoedfondsen. 

We ontvangen veel positieve reacties van

beleggers die de Vastgoedfondsenscan

gebruiken om hun beleggingen te kunnen

vergelijken. 

Het feit dat een account gratis is, wordt

eveneens door velen gewaardeerd.

Afsluitend

We gaan de zomer- en vakantieperiode in. Wij

werken door, ook als buiten de temperaturen

oplopen. U bent van harte welkom op ons

gekoelde kantoor om bij te praten over uw

wensen inzake vastgoedbeleggingen.

Mocht u vakantieplannen hebben, dan

wensen wij u een plezierige vakantie toe.

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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