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Nieuwsbrief
4e kwartaal 2021
Hierbij sturen wij u onze nieuwsbrief over het vierde kwartaal van 2021
waarin we terugblikken op een bewogen jaar en vooruitkijken naar het
nieuwe jaar.
Wij wensen u een mooi, gelukkig en vooral gezond 2022 toe.
Met vriendelijke groet,
Henk Reyersen van Buuren en Pieter van Herk

S5 Vitae Fonds
De inschrijving op de tweede tranche van de

Vierde Emissie is op 11 november 2021
gesloten. De opbrengst is aangewend voor de
aankoop van de zorgcomplexen in Breda en
Maassluis.
Wij verwachten rond april/mei aanstaande
de introductie door Sectie5 Investments van
de Vijfde Emissie van het S5 Vitae Fonds. U
krijgt van ons automatisch bericht als deze

Meer informatie

emissie start, na goedkeuring van het
prospectus door de AFM.
Voor een volledig overzicht van de huidige samenstelling van het S5 Vitae Fonds klikt u op de button.

Nieuw woningfonds van Sectie5 Investments
Omstreeks maart/april aanstaande verwacht
Sectie5 Investments een nieuw woningfonds
te kunnen introduceren met participaties van
€ 25.000,-. Mocht u hier belangstelling voor
hebben, dan vernemen wij dat graag via
info@connectinvest.nl. Wij informeren u dan
tijdig, zodra de AFM het prospectus heeft
goedgekeurd.

Even terugkijken naar 2021 en de verwachtingen voor 2022
Het jaar 2021 is net zo turbulent gebleken als
wij hadden verwacht. De ontwikkelingen om
ons heen blijven zich opstapelen. We
bevinden ons nog steeds in een
gezondheidscrisis terwijl financieeleconomisch de bomen tot in de hemel lijken
te groeien.

Lees verder

Relatieportal Connect Invest
De afgelopen periode hebben we een tool
ontwikkeld waarin u als belegger portefeuilleen rendementsoverzichten kunt vastleggen.
Op deze wijze verkrijgt u een totaaloverzicht
van én veel waardevolle inzichten in uw
vastgoedbeleggingen. De tool is de testfase
ingegaan en wij gaan er vanuit u in het
aankomende kwartaal de lancering te kunnen
melden.

Evenementen
Vanwege de coronamaatregelen, waarom we
geen enkel risico wilden nemen, hebben er het
afgelopen jaar helaas weer geen evenementen
plaats kunnen vinden. We hebben besloten
om onze terugkerende evenementen, zoals de
Furori-racedag en het mini-seminar te
Nyenrode, te verplaatsen naar het tweede
gedeelte van 2022. We houden u hiervan
uiteraard op de hoogte.
Ons kantoor in Breukelen is ondanks de lockdown gewoon geopend. U bent en blijft van harte welkom
om van gedachten te wisselen over het beleggen in vastgoed. Wij hanteren hiervoor uiteraard de
basisregels vanuit het RIVM.

Vastgoedfondsenscan
Ook het afgelopen jaar ontvingen we veel
positieve reacties van beleggers die de scan
gebruiken om hun (mogelijke) beleggingen in
niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen te
vergelijken.
Onlangs is er een interactieve grafiek aan de
website toegevoegd. Deze tool geeft
beleggers nog gemakkelijker inzicht in de
verhouding tussen de score op de scan en de
verwachte rendementen van een fonds.

Ga naar grafiek

Nog geen account? Neem vrijblijvend een
kijkje op de website.

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

