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Cortese
Cortese is een ontwikkelings- en
investeringsmaatschappij en
biedt de particuliere belegger de
mogelijkheid om te investeren in
Nederlands zorgvastgoed.

Cortese beschikt over de experti-
se en ervaring op commercieel,
juridisch, financieel/bancair,
fiscaal en technisch gebied.
Tevens beschikt zij over het
netwerk voor de aan- en verkoop
van vastgoed alsmede eigen
vermogen funding.

Doelstelling is om beleggings-
producten te creëren waarbij
risico en rendement in de juiste
verhoudingen staan.

Wij zijn een ontwikkelings- en

investeringsmaatschappij.

Wij ontwikkelen vastgoedbeleggingen

in zorgvastgoed.

Wij bestaan sinds 2010.

Wij hebben zes zorgvastgoedfondsen

volledig operationeel. 

Onze vastgoedportefeuille bestaat uit

ruim 30 gezondheidscentra.

Wij hebben ca. 100 miljoen vermogen

onder beheer.

Wie is Cortese?

Introductie
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Uitgangspunt bij alles is het
bereiken van een positief
beleggingsresultaat voor u als
belegger. 

Na het succesvol plaatsen van
Cortese HealthCare I t/m VI
bieden wij u de mogelijkheid om
deel te nemen in ons zevende
obligatiefonds, Cortese
HealthCare VII B.V. 

Dichter bij uw belegging
Elke belegging wordt met gepaste
zorgvuldigheid onderzocht.
Cortese is zich altijd bewust van
het feit dat beleggers deelgenoot
zijn in de betreffende investering.  

Niet zomaar investeren, maar
dichter bij de beleggers staan.
Hun gedachten en meningen zijn
voor ons van groot belang. Direct
contact en maatwerk speelt een
belangrijke rol in de werkwijze van
Cortese. 
Jaarlijks organiseren wij
bijeenkomsten voor de beleggers
in onze fondsen om hen te
informeren over hun belegging.

Wilt u met ons kennismaken dan bent u van harte welkom op ons
kantoor voor een vrijblijvend individueel gesprek.



Heeft na zijn studie economische
geografie aan de Universiteit van
Utrecht, ook Nyenrode University
en de Amsterdam School of Real
Estate succesvol afgerond. Rémy
heeft ruim 25 jaar werkervaring in
het vastgoed en heeft in
uiteenlopende directiefuncties
gewerkt bij diverse grote bedrijven
als Delta Lloyd en Wilgenhaege.
Sinds 2010 is Rémy Qualified
member van de Royal Institution
of Chartered Surveyors.

Na het afronden van de studie
Fiscale economie aan de
Universiteit van Tilburg heeft
Gérard bij Deloitte & Touche en bij
Ernst & Young binnen de sectie
vastgoed gewerkt. Hij heeft zijn
vastgoedkennis verder verbreed
met de studie aan de Amsterdam
School of Real Estate. Gérard kan
bogen op meer dan 25 jaar
ervaring met vastgoedgerela-
teerde vraagstukken op financieel,
fiscaal en juridisch terrein.

Na financieel adviseur geweest te
zijn bij een captive van Zurich
leven, is Henri ruim 10 jaar
eigenaar geweest van een
assurantiekantoor waarbij hij
financieel advies gaf aan zowel
de particuliere markt als aan het
MKB. In 2007 heeft hij zijn
assurantieportefeuille verkocht.
Hierna heeft hij zich toegelegd op
fondswerving voor verschillende
bekende emissiekantoren en
beleggingsfondsen. Hiermee
heeft hij 27 jaar ervaring in de
financiële dienstverlening.

Management
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Rémy Voskamp Gérard van Onna Henri Schouten
Aankoop & Beheer Finance & Control Relatiebeheer & Marketing



Zorgvastgoedportefeuille
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Zorgvastgoedportefeuille
Onze zorgvastgoedportefeuille bestaat op dit moment uit ruim 30 Nederlandse
gezondheidscentra. Deze centra liggen verspreid door het hele land en zijn in onze
HealthCare zorgvastgoedfondsen, Cortese HealthCare I t/m VI, aangekocht. 
Op deze pagina en op pagina 6 staat een greep uit onze vastgoedportefeuille om een
beeld te geven van het soort vastgoed dat wij aankopen in onze Cortese HealthCare
fondsen. 

Duurzaamheid
Het is onze ambitie om goed onderhouden en duurzaam vastgoed aan te kopen. Wij
streven ernaar dat al onze objecten een energielabel A hebben. Indien een object bij
aankoop niet over het energielabel A beschikt, voeren wij duurzaamheidsmaatregelen
door, zoals het plaatsen van zonnepanelen, isoleren of het vervangen van lichtarmaturen
naar led verlichting. Een ander belangrijk aspect binnen duurzaamheid is het realiseren
van een gezond binnenklimaat. Wij hechten er belang aan dat onze huurders een prettig
werkklimaat hebben door goede akoestiek en adequate ventilatie. Huurders hechten hier
veel waarde aan en het draagt bij aan een goede toekomstwaarde van de objecten.
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Zorgvastgoed
Zorgvastgoed is een algemene
omschrijving voor vastgoed dat
direct of indirect met
zorgdienstverlening te maken
heeft. Het omvat gebouwen met
zeer uiteenlopende functies en
karakteristieken. Hieronder vallen
onder andere gezondheidscentra,
klinieken, ziekenhuizen, woon-
zorgcentra en zorgwoningen. 

De laatste jaren is zorgvastgoed
voor vele verschillende soorten
investeerders een interessante
beleggingscategorie geworden. In
eerste instantie was dit soort
vastgoed in handen van de
zorginstanties zelf of van
particulieren. In korte tijd is hier
verandering in gekomen, nu ook
de grote pensioenfondsen en
beursgenoteerde vastgoed-
fondsen zich hier op focussen.
Door de steeds groter wordende
zorgvraag neemt hun interesse
alleen maar toe.    

Op dit moment heeft de
zorgvastgoedmarkt te maken met
een nieuwe ontwikkeling. Grote
beursgenoteerde vastgoedbedrij-
ven uit België en Frankrijk
investeren in alles wat maar met
zorgvastgoed te maken heeft. 

Door deze snelle omwenteling is
de zorgvastgoedmarkt momen-
teel beperkt toegankelijk voor
particuliere beleggers. 

Groeimarkt

Gunstig risico-rendement

profiel

Langjarige

huurovereenkomsten 

Solide huurders

Weinig leegstand

Alternatieve

aanwendbaarheid

Minder conjunctuurgevoelig

Waarom beleggen
 in zorgvastgoed?

Beleggen  in zorgvastgoed
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Waarom beleggen in
zorgvastgoed

Toenemende zorgvraag
De behoefte aan zorgvastgoed
neemt de komende jaren in
Nederland enorm toe. Dit is het
gevolg van de bevolkingsgroei en
de oplopende vergrijzing. Ook
pandemieën, zoals corona, leiden
tot een stijging in de zorgvraag.
Daarnaast is een groot deel van
het bestaande zorgvastgoed
verouderd en moet verduurzaamd
worden.

Langjarige huurovereenkomsten
Goed vastgoed is schaars en
daarom sluiten zorgaanbieders
langdurige huurovereenkomsten
om er zeker van te zijn dat zij
altijd zorg kunnen verlenen. 
Zorgverleners zijn over het
algemeen solvabele huurders en
dit zorgt voor een stabiele
huurinkomsten stroom. 

Weinig leegstand
De kans op leegstand is vaak
klein omdat leegkomende
praktijk- of woonruimtes veelal
weer snel gevuld worden met
nieuwe gebruikers. Zorgpanden
zijn dermate centraal gelegen
zodat er voldoende alternatieve
aanwendingsmogelijkheden zijn.
Deze mogelijkheden verschillen
wel per pand en segment zorg-
vastgoed. Gemeentes zijn vaak
erg welwillend om mee te werken
aan bestemmingswijzigingen naar
alle typen van de zorg. 

Minder conjunctuurgevoelig
Zorgvastgoed is nauwelijks
gevoelig voor economische
trends. Onze maatschappij kan
niet zonder zorg.
Gezondheidszorg is een primaire
levensbehoefte en de
zorgbehoefte staat volledig los
van de conjunctuur of
beurskoersen. In een onrustige
tijd als de coronacrisis blijven de
resultaten goed. Als corona
voorbij is, zal de vraag naar zorg
alleen maar toenemen omdat ook
nog een inhaalslag voor de
achtergestelde zorg gemaakt gaat
worden. 

Kortom, de zorgvastgoedmarkt
biedt interessante investerings-
kansen. 



Cortese HealthCare VII B.V. 
Met Cortese HealthCare VII B.V. biedt Cortese de particuliere belegger de
mogelijkheid te beleggen in Nederlands zorgvastgoed. 

Cortese HealthCare VII is gericht op het behalen van een optimaal
rendement uit de aankoop en verhuur van zorggerelateerd vastgoed,
zoals: gezondheidscentra, poliklinische ruimten, woonzorgcomplexen,
zorgwoningen en maatschappelijk zorgvastgoed. Tevens wordt gestreefd
naar waardegroei bij de uiteindelijke verkoop van het zorgvastgoed en
beperking van de risico’s. 

Aankoopstrategie
In Cortese HealthCare VII is gekozen voor een gespreide aankoopstrate-
gie. Er wordt niet in één specifiek segment zorgvastgoed geïnvesteerd,
maar in een spreiding over meerdere segmenten zorgvastgoed. De
nadruk ligt op eerstelijns gezondheidscentra.
Er is voor deze strategie gekozen, omdat de vraag van beleggers naar
geschikt zorgvastgoed groter is dan het aanbod. Met deze strategie kan
worden ingespeeld op kansen die zich binnen de gehele zorgvastgoed-
markt voordoen. Hierdoor kan in deze marktsituatie een zo gunstig en
stabiel mogelijk rendement met zo weinig mogelijk risico geboden
worden.

Aankoop policy
Eerst funden dan kopen, oftewel bij de aankoop van vastgoed werkt niets
beter dan direct beschikbaar vermogen. Verkopers willen immers snel
handelen en zijn daarvoor bereid om concessies te doen. Cortese heeft
een concrete vastgoedportefeuille voor Cortese HealthCare VII op het
oog. De aankoopbedragen van de panden staan vermeld in het overzicht
‘’Investeringen en bijkomende kosten” op pagina 11. Na funding zullen de
panden gefaseerd worden aangekocht. 
Op dit moment zijn wij in de afrondende fase van het aankoopproces van
meerdere eerstelijns gezondheidscentra. Omwille van de grillige markt en
de oplopende concurrentie hebben wij deze objecten nog niet opgenomen
in de brochure. Zodra de panden zijn aangekocht kan men deze inzien op
de vastgoedpagina van Cortese HealthCare VII op onze website. 
Dit fonds heeft een maximale doorlooptijd van een jaar.

Beoordelingscriteria
De navolgende beoordelingscriteria worden gehanteerd om de objecten
te verwerven:
• geschiktheid van de locatie van de betreffende objecten;
• aanwezige zorgfuncties in en omvang van de objecten;
• sterk betrouwbare en solvabele huurders;
• de objecten zijn goed onderhouden, courant en geschikt voor de
f functie;
• langjarige huurcontracten met de belangrijkste zorgaanbieders;
• de alternatieve aanwendbaarheid.

Mix van zorgvastgoed:

gezondheidscentra,

poliklinische ruimten,

woonzorgcomplexen,

zorgwoningen en

maatschappelijk

zorgvastgoed.

Gefaseerde aankoop van

de objecten.

Aankoopstrategie
Cortese HealthCare VII

Cortese HealthCare VII 
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De beleggingsportefeuille nader
toegelicht
De beleggingsportefeuille van
Cortese HealthCare VII zal worden
opgebouwd door meerdere
gezondheidscentra, poliklinische
ruimten, enkele woonzorgcom-
plexen, zorgwoningen en
maatschappelijk zorgvastgoed
aan te kopen. Elk type heeft haar
eigen karakteristieken.

Eerstelijnsgezondheidscentra
Cortese HealthCare VII richt zich
voornamelijk op de aankoop van
gezondheidscentra die binnen de
eerstelijnszorg vallen. In een
eerstelijns gezondheidscentrum
wordt zorg geleverd door onder
andere huisartsen, apothekers,
fysiotherapeuten, psychologen en
tandartsen. Deze zorgverleners
werken samen vanuit één gebouw
om door intensief ruimtegebruik
meer kruisbestuiving in de
dienstverlening te verkrijgen. De
bezoekers hebben zo een centraal
punt voor het verkrijgen van de
benodigde zorg en de zorgverle-
ners kunnen intern goed
samenwerken. Zorgverleners
trekken elkaar hierdoor aan
waardoor er weinig leegstand is.
De cashflow is daardoor zeer
stabiel.  
Een voordeel van eerstelijnszorg
is dat het in het algemeen direct
toegankelijk en beschikbaar is in
de woonomgeving van een
patiënt. De eerste lijn is hierdoor
laagdrempelig en zal altijd blijven
bestaan. De medische huurders
van eerstelijns gezondheidscentra
zijn hierdoor minder conjunctuur-
gevoelig.

Cortese HealthCare VII 

CORTESE  HEALTHCARE VII PAGINA 9

De huurders van gezondheids-
centra zijn vaak bereid zich
langjarig aan hun huisvesting te
committeren waardoor de
looptijden van de huurcontracten
veelal lang zijn. De locatie in de
nabijheid van de patiënten is
essentieel en daarom legt men
zich vaak lang vast.

Poliklinische ruimten
(anderhalvelijns zorgcentra)
Huisartsen en medisch
specialisten zijn afgelopen jaren
intensiever gaan samenwerken.
Zorg die voorheen door een
medisch specialist in het
ziekenhuis werd verleend, wordt
nu in een gezondheidscentrum
aangeboden. Denk hierbij aan
poliklinische zorgfuncties als een
diagnostische ruimte met
bloedafname-, echo- en röntgen-
apparatuur, maar ook aan
oogklinieken of medisch
specialisten voor astma. Dit zorgt
ervoor dat eerstelijns zorgcentra
zich transformeren tot
anderhalvelijns zorgcentra, de
zogenoemde regiopoli’s.
Anderhalvelijnszorg is net als
eerstelijnszorg laagdrempelig en
dicht bij huis voor de patiënt.
Hiermee kunnen (onnodige)
doorverwijzingen naar het
ziekenhuis worden voorkomen.
Dit is voor patiënten prettig en
bespaart ook kosten.

Woonzorgcomplexen en
zorgwoningen
Er is een stijgende vraag naar
uiteenlopende woonzorgvormen
gericht op de behoeften en

financiële mogelijkheden van
diverse doelgroepen van ouderen.
Dit kunnen woonvormen zijn met
een individueel of gemeenschap-
pelijk karakter, in het centrum van
een stad, dorp of wijk of in een
rustige omgeving en met een
variërend aanbod van diensten en
voorzieningen. Hoewel het
aanbod van deze woonvormen
toeneemt, blijft er een tekort
doordat de vergrijzing blijft
toenemen en ouderen gemiddeld
ook steeds ouder worden.
Daarnaast is veel bestaand zorg-
vastgoed verouderd waardoor de
vraag naar levensloopbestendige
woningen, zorgwoningen en
moderne woonzorgcomplexen
alleen maar verder zal toenemen.
Cortese zal een focus hebben op
het middensegment zorgwonin-
gen. Dat wil zeggen een
maandhuur van maximaal 
€ 1000,-.

Maatschappelijk zorgvastgoed
Voorbeelden van maatschappelijk
zorgvastgoed zijn zorghotels,
laboratoria en ambulancehallen
die verhuurd worden aan medisch
specialisten, de overheid of
farmaceutische en medische
bedrijven. De aantrekkelijkheid
van dit type vastgoed is vaak de
centrale ligging in een stad en de
schaarste van het vastgoed.
Huurders betalen vaak een lage
huur waardoor de alternatieve
aanwendbaarheid groot is.



Huurcontracten
Alle objecten worden aangekocht 
met langlopende huurcontracten. 
Indien dit niet bij de aankoop lukt, 
treedt Cortese versneld in contact 
met gebruikers om tot herziening 
van de lopende huurcontracten te 
komen, waarbij de huurtermijnen 
verlengd worden. 

Huurprijs
Cortese streeft ernaar om de 
huurprijs voor de zorgprofessio-
nals passend te laten zijn bij de 
uitoefening van hun praktijk. 
Uitgangspunt hierbij is de ‘norm’ 
die opgesteld is door de 
Landelijke Huisartsen Vereniging 
bij eerstelijns gezondheidscentra. 
Voor bestaande centra betekent 
dit een huurprijs tussen de € 150,-
– € 170,- per m². Voor nieuwe
centra zal dit oplopen tot circa
€ 200,- vanwege de oplopende
bouwkosten.

Voor zorgwoningen streven we 
naar betaalbare huren voor het 
middensegment en dat betekent 
maandhuren tot circa € 1.000,-
per woning.

Looptijd huurcontracten
In dit Cortese Obligatiefonds 
streven wij naar een gemiddelde 
looptijd van de huurcontracten 
van ten minste 8 jaar. 
De belangrijkste en grootste 
huurders (met name huisartsen)  
in de gezondheidscentra hebben 
soms wel contracten van 15 jaar. 
Deze kernhuurders vormen het 
fundament van het 
Obligatiefonds. Daarnaast zijn er 
kleinere huurders, zoals 
podologen, thuiszorginstellingen 
en diëtisten, vaak met korter 
lopende contracten.

Huur en structuur
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De bewoners van zorgwoningen
hebben vaak doorlopende
huurcontacten en deze zijn niet
gebonden aan een termijn.

Duurzaam en passend
zorgvastgoed
De ambitie van Cortese is om goed
onderhouden en duurzaam
zorgvastgoed aan te kopen, waar
de zorgverlener en haar patiënten/
klanten in een prettige en gezonde
leef- en werkomgeving optimaal
kunnen functioneren. Het zorgvast-
goed dient zowel nu als in de
toekomst op het wenselijke niveau
te blijven.
De indeling en locatie van het
zorgvastgoed moet passend zijn
om de samenwerking, doorverwij-
zingen en kennisuitwisseling
tussen de verschillende dienstverle-
ners optimaal te laten verlopen. 
Hierdoor kunnen de dienstverleners
hun zorgtaken en praktijk adequaat
uitvoeren en kiezen ze voor een
langdurige vestiging. Gevolg is dat
er weinig tot geen leegstand is en
de dienstverleners langjarig
gevestigd willen blijven. 

 

Na aankoop van de panden
worden de huurcontracten vaak
langjarig verlengd. Door de
huurcontracten voor een lange
periode af te sluiten, blijft de
bezettingsgraad van de
zorgobjecten op peil. Dit draagt
naast zekerheid, bij aan een
constante en positieve waarde-
ontwikkeling van de objecten in
het Cortese Obligatiefonds.

Structuur
De middelen van de Cortese
Zorgobligaties worden gestort in
Cortese HealthCare VII B.V.
Tezamen met de hypothecaire
banklening wordt het zorgvast-
goed aangekocht. Na aankoop
van de Objecten ontvangt Cortese
HealthCare VII B.V. de huur-
inkomsten. Daarmee betaalt zij de
exploitatiekosten, de rente en de
aflossing aan de bank. Uit het
resultaat voldoet zij ook de rente
aan de Obligatiehouders. De
structuur van de uitgevende
instelling kan als volgt schema-
tisch worden weergegeven:

Figuur 1.  Schematische weergave structuur Cortese HealthCare VII B.V. 

Alle obligatiefondsen van Cortese zijn via een aparte entiteit opgericht en zijn
financieel niet met elkaar verweven.

Objecten

Cortese Capital 
Management B.V.

Cortese Health 
Care VII B.V.

Bank

Obligatie- 
houders

100% 
aandeelhouder

Initiatiefnemer

Obligatielening

Hypothecaire 
lening



Financiering en obligatie
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Kenmerken Cortese 
Obligatielening 
De Cortese Zorgobligatie wordt 
uitgegeven door Cortese Health-
Care VII B.V. als uitgevende 
instelling. 
De totale fondsinvestering bedraagt 
€ 62.923.077,-. Hiervan wordt in 
beginsel circa 65% gefinancierd 
met een bancaire financiering. 

Het restant wordt tezamen met het 
eigen kapitaal van de initiatief-
nemer gefinancierd door uitgifte 
van deze Cortese Obligatielening. 

Bankfinanciering
De totale bankfinanciering bij 
aanvang bedraagt € 38.414.639,-
tegen een 6 jaars vaste rente van 
2,10%.
Op deze financiering wordt 3% per 
jaar afgelost. De som van deze 
aflossing bedraagt circa 
€ 1.152.439,- per jaar.

De Cortese ZorgObligaties 
De totale omvang van de Cortese 
Zorgobligatielening bedraagt bij 
aanvang € 24.750.000,- verdeeld 
over 990 obligaties van elk 
nominaal € 25.000,-. Minimale 
afname is vier (4) Cortese 
Zorgobligaties. 

Obligatierente
De Cortese Zorgobligatie geeft u 
recht op een vaste rentevergoe-
ding van 6% per jaar over de gehele 
looptijd. De rente zal in beginsel per 
halfjaar worden uitgekeerd.

Winstdeling
Daarnaast geeft de Cortese 
Zorgobligatie een winstdeling bij 
verkoop van de objecten. De

winstdeling is afhankelijk van het
netto verkoopresultaat. De netto
verkoopwinst komt voor 50% toe
aan de obligatiehouders.

Looptijd
De Cortese Zorgobligatie kent een
minimale looptijd van zeven jaar.
Omwille van een flexibele
verkoopstrategie kan deze termijn
verlengd worden. De reden
hiervoor is om gedurende de
looptijd van de obligatielening op
een juiste wijze in te kunnen
spelen op marktontwikkelingen. 

De Cortese Zorgobligatie is niet
beursgenoteerd. Hierdoor bent u
minder afhankelijk van het  direc-
te marktsentiment.

Overzicht investeringen en bijkomende kosten

Verhandelbaarheid
De Cortese Zorgobligatie is niet
verhandelbaar op de reguliere of
parallelle aandelenmarkt. De
Cortese Zorgobligaties kunnen
wel onderhands worden
overgedragen in uw eigen kennis-
senkring of via het netwerk van
Cortese. In bepaalde gevallen en
bij voldoende liquiditeit heeft
Cortese ook de mogelijkheid om
de Zorgobligaties van u over te
nemen. Bij deelname in de
Cortese Zorgobligaties zijn geen
instapkosten en/of emissiekosten
verschuldigd. Bij tussentijdse
verkoop van de obligaties wordt
maximaal € 250,- aan administra-
tiekosten in rekening gebracht.

Investeringen per 1 januari 2022

 7.625.000€

 4.725.000€

 6.825.849€

 5.700.000€

 10.350.000€           

 11.800.000€           

 7.200.000€

Objecten

Gezondheidscentrum 1

Gezondheidscentrum 2

Gezondheidscentrum 3

Gezondheidscentrum 4

Woonzorg 

Woonzorg 

Maatschappelijk 

Totaal  54.225.849€       

Overdrachtsbelasting  4.338.068€

Notaris        35.000€

Totaal  4.373.068€         

Totale koopprijs  58.598.917€      

    192.073€

       45.000€

    114.665€

    990.000€

 1.084.517€

    271.129€

 1.626.775€

Fondskosten

Financieringskosten

Taxatiekosten

Niet aftrekbare BTW

Funding kosten

Acquisitiekosten incl. makelaar

Oprichtingskosten & fiscaal-juridisch advies

Structureringskosten 

Totale bijkomende kosten  4.324.160€         

Totale fondsinvestering  62.923.077€      

 38.414.639€       

 24.508.438€           

    241.562€

990

       25.000€

 24.750.000€       

Financiering

Hypothecaire geldlening

Benodigd eigen vermogen en obligaties

Afronding

Aantal Cortese Zorgobligaties

Prijs per Cortese Zorgobligatie

Totale som Cortese Zorgobligaties

Deelname initiatiefnemer

Beschikbare middelen bij aanvang  63.164.639€      
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* Het Exploitatierendement is gebaseerd op een enkelvoudig rendement (gemiddelde Exploitatierendement gedeeld door de inleg vennoten) in 10 jaar.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees het Prospectus zorgvuldig!

** Het verschil tussen het gemiddelde Exploitatierendement en de gemiddelde Cash flow uitkering wordt aangehouden in een Liquiditeitsreserve waaruit o.a. de aflossingen  worden voldaan.
     N.B. Alle bedragen in Euro.

Prognose 

Prognose exploitatierendement

In de prognose wordt uitgegaan van een jaarlijkse inflatie van 2% op de huurinkomsten. De kosten voor het vastgoed in exploitatie (zoals verzekering, OZB en onderhoud) zijn
gebaseerd op kerngetallen die gangbaar zijn voor soortgelijk vastgoed. Het kan in de praktijk voorkomen dat deze afwijken. Vanuit het exploitatieresultaat wordt de aflossing
van 3% aan de bank voldaan en de 6% rentevergoeding aan de Obligatiehouders. 

Aantal maanden 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Prognose Exploitatierendement 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Inkomsten

€  3.519.331 €  3.916.056 €  3.994.377 €  4.074.265 €  4.155.750 €  4.238.865 €  4.323.642 €  4.410.115 €  4.498.317 €  4.680.049 4.588.284 €

€  3.519.331 €  3.916.056 €  3.994.377 €  4.074.265 €  4.155.750 €  4.238.865 €  4.323.642 €  4.410.115 €  4.498.317 €  4.680.049 4.588.284 €
€  915 €  1.025 €  1.121 €  1.108 €  1.114 €  1.223 €  1.433 €  1.746 €  2.687 2.164 €

€  3.519.331 €  3.916.971 €  3.995.403 €  4.075.385 €  4.156.858 €  4.239.979 €  4.324.865 €  4.411.548 €  4.500.064 €  4.682.737 4.590.447 €

€  739.482 €  770.406 €  746.204 €  893.909 €  863.945 €  833.982 €  804.018 €  774.055 €  744.092 €  684.165 714.128 €
€  134.374 €  136.390 €  139.118 €  141.900 €  144.738 €  147.633 €  150.586 €  153.597 €  156.669 €  162.999 159.803 €
€  9.000 €  18.000 €  36.000 €  72.000 €  162.678 €  162.678 €  165.931 €  169.250 €  172.635 €  179.609 176.087 €
€  300.000 €  202.381 €  156.642 €  159.775 €  162.971 €  166.230 €  169.555 €  172.946 €  176.405 €  183.531 179.933 €
€  9.000 €  18.000 €  36.000 €  72.000 €  153.571 €  153.571 €  156.642 €  159.775 €  162.971 €  169.555 166.230 €
€  65.673 €  44.368 €  36.081 €  36.803 €  37.539 €  38.290 €  39.055 €  39.836 €  40.633 €  42.275 41.446 €
€  38.393 €  38.393 €  39.161 €  39.944 €  40.743 €  41.557 €  42.389 €  43.236 €  44.101 €  45.883 44.983 €

Huur Gezondheidscentra

Totale huurinkomsten
Rente-opbrengsten liquiditeit
Jaarlijkse Inkomsten

Uitgaven
Hypotheekrente
OZB en verzekeringen
Fondsbeheer & administratie
Onderhoud
Asset & Property management
Niet aftrekbare BTW
Diverse kosten (accountant e.d.)
Totale uitgaven €  1.295.922 €  1.227.937 €  1.189.206 €  1.416.330 €  1.566.184 €  1.543.940 €  1.528.176 €  1.512.696 €  1.497.505 €  1.468.016 1.482.610 €

Exploitatieresultaat €  2.223.409 €  2.689.034 €  2.806.196 €  2.659.055 €  2.590.674 €  2.696.039 €  2.796.689 €  2.898.852 €  3.002.558 €  3.214.720 3.107.837 €

€  561.501 €  147.471 €  199.066 €  367.823 €  389.439 €  342.674 €  401.273 €  560.523 €  821.936 €  1.657.454 1.187.055 €
6,0%

€  1.485.000 €  1.485.000 €  1.485.000 €  1.485.000 €  1.485.000 €  1.485.000 €  1.485.000 €  1.485.000 €  1.485.000 €  1.485.000 1.485.000 €
6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 66,00% 6,00% 6,00%

Liquiditeit begin
Gemiddelde rente-Obligatiehouders
Renteuitkering aan Obligatiehouders

Aflossingen bankfinanciering €  1.152.439 €  1.152.439 €  1.152.439 €  1.152.439 €  1.152.439 €  1.152.439 €  1.152.439 €  1.152.439 €  1.152.439 €  1.152.439 1.152.439 €
Liquiditeitsreserve eind €  147.471 €  199.066 €  367.823 €  389.439 €  342.674 €  401.273 €  560.523 €  821.936 €                   1.187.055 €                   2.234.735 1.657.454 €                  
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Als uitgangspunt voor de winstdeling wordt
verondersteld dat de verkoop van de
vastgoedportefeuille tussen 7 en 10 jaar
zal plaatsvinden. Het is uiteraard niet
mogelijk om een exacte voorspelling te
doen van de te verwachten verkoopprijs
van het vastgoed. Factoren als inflatie,
schaarste aan zorgvastgoed, de econo-
mische conjunctuur en de waarderingen
van het zorgvastgoed op dat moment
zullen de uiteindelijke verkoopprijs positief
of negatief beïnvloeden. 

De hiernaast vermelde overzichten gaan uit
van de waarde in verhuurde staat alsmede
de marktconforme condities op dat
verkoopmoment. Hierbij wordt rekening
gehouden met drie verkoopscenario’s die
onderling verschillen afhankelijk van het te
maken verkoopresultaat op dat moment. In
het realistische scenario wordt het
vastgoed verkocht tegen een iets hogere
factor dan waarvoor het vastgoed is
aangekocht. Indien deze factor wordt
vermenigvuldigd met de dan geldende
huursom, geeft dit een gemiddeld jaarlijks
extra rendement van 2,30% bij een looptijd
van 7 jaar en 2,49% bij een looptijd van 10
jaar bovenop de gemiddelde vaste rente
van 6%* over de gehele looptijd.

De prognoses zijn zorgvuldig en naar beste
weten van de initiatiefnemer opgesteld op
basis van de haar beschikbare gegevens en
de huidige marktomstandigheden alsmede
de verwachtingen. 

*de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het
verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor
de toekomst.

Verkoopprognose na 7 jaar 

Verkoopprognose na 10 jaar 

In de overzichten is rekening gehouden met een toekenning van
50% van de netto verkoopwinst aan de obligatiehouders.

Berekening verkoopopbrengst defensief realistisch optimistisch
15,00 16,00 17,00

€         4.498.317 4.498.317 €         4.498.317€        
€       71.974.000 67.475.000 €       76.472.000€      
€         1.080.000 1.012.000 €         1.147.000€        

1. Kapitalisatiefactor
2. Jaarhuur 2028 (= huur 2027 + index)
Bruto verkoopopbrengst (afgerond)  eind 2027
Verkoopkosten (1,5% bruto verkoopopbrengst)
Netto verkoopopbrengst €      70.894.000 66.463.000 €      75.325.000€     

€       62.923.077 62.923.077 €       62.923.077€      
€         7.970.923 3.539.923 €         12.401.923€      

Verkrijgingsprijs incl. bijkomende kosten
Beschikbaar voor winstuitdeling
Einduitkering aan Obligatiehouders (50%) €         1.769.961 €         6.200.961 3.985.461 €        

Oorspronkelijke inleg Obligatiehouders €       24.750.000 €       24.750.000 24.750.000 €      
Overwinst Obligatiehouders bij einduitkering €         1.769.961 €         6.200.961 3.985.461 €        

€                  1.788 €                  6.264 4.026 €                 
7,15% 16,10% 25,05%

Overwinst per Cortese Zorgobligatie in Euro
Overwinst in % van nominale waarde Cortese Zorgobligatie
Gemiddeld extra % gerekend over looptijd per jaar 1,02% 2,30% 3,58%
Totaal eindrendement  % over  looptijd per jaar 7,02% 8,30% 9,58%

Berekening verkoopopbrengst defensief realistisch optimistisch
15,00 16,00 17,00

€         4.773.650 4.773.650 €         4.773.650€        
€       76.379.000 71.605.000 €       81.153.000€      
€         1.146.000 1.074.000 €         1.217.000€        

1. Kapitalisatiefactor
2. Jaarhuur 2033 (= huur 2032 + index)
Bruto verkoopopbrengst (afgerond)  eind 2032
Verkoopkosten (1,5% bruto verkoopopbrengst)
Netto verkoopopbrengst  70.531.000€      75.233.000€      79.936.000€     

 62.923.077€       62.923.077€       62.923.077€      
 7.607.923€         12.309.923€       17.012.923€      

Verkrijgingsprijs incl. bijkomende kosten
Beschikbaar voor winstuitdeling
Einduitkering aan Obligatiehouders (50%) €         3.803.961 €         8.506.461 6.154.961 €        

Oorspronkelijke inleg Obligatiehouders €       24.750.000 €       24.750.000 24.750.000 €      
Overwinst Obligatiehouders bij einduitkering €         3.803.961 €         8.506.461 6.154.961 €        

€                  3.842 €                  8.592 6.217 €                 
15,37% 24,87% 34,37%

Overwinst per Cortese Zorgobligatie in Euro
Overwinst in % van nominale waarde Cortese Zorgobligatie
Gemiddeld extra % gerekend over looptijd per jaar 1,54% 2,49% 3,44%
Totaal eindrendement  % over  looptijd per jaar 7,54% 8,49% 9,44%
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Inschrijving
De Cortese Zorgobligaties van 
Cortese HealthCare VII B.V. 
vertegenwoordigen een nominale 
waarde van € 25.000,-.
Het minimale bedrag voor 
deelname in Cortese HealthCare 
VII B.V. bedraagt € 100.000,-. Dit 
betekent dat u voor ten minste 
vier Cortese Zorgobligaties dient 
in te schrijven, maar u kunt 
uiteraard ook meerdere Cortese 
Zorgobligaties afnemen.

U kunt zowel als natuurlijk en als 
rechtspersoon deelnemen in de 
obligatielening.

De inschrijvingsperiode in 
verband met de uitgifte van de 
obligaties eindigt op het moment 
dat de inschrijving voor de uitgifte 
van de obligaties voltekend is. U 
dient uw deelname te baseren op 
alle informatie uit het Informatie 
Memorandum. Het Informatie 
Memorandum kunt u kosteloos 
aanvragen bij Cortese. 

U kunt deelnemen door het 
inschrijfformulier volledig ingevuld 
en ondertekend samen met een 
kopie van uw rijbewijs of paspoort 
retour te zenden in bijgesloten 
antwoordenveloppe of per e-mail te 
sturen aan 
relatiebeheer@cortese.nl. Indien u 
deelneemt als rechtspersoon, dient 
u tevens een recent uittreksel uit
het handelsregister mee te zenden.

Ontvangstbevestiging 
Na ontvangst van uw inschrijf-
formulier en bijbehorende stukken 

sturen wij u een ontvangstbevesti-
ging met daarbij een betalingsop-
dracht. Zodra wij uw betaling 
ontvangen hebben, krijgt u hier ook 
een bevestiging van. 

Obligatie
Elke deelnemer krijgt per deelname 
een deelnamebewijs. Dit bewijs 
ontvangt u uiterlijk 7 werkdagen na 
storting van uw investering. 

Deelname 
U wordt aangemerkt als deelnemer 
zodra uw inschrijfformulier en 
bijbehorende stukken in ons bezit 
zijn. Tevens dient ook uw investe-
ringsbedrag op de fondsrekening 
te zijn bijgeschreven. Toewijzing 
van de Cortese Zorgobligaties 
vindt plaats in volgorde van 
ontvangst van volledig ingevulde 
en ondertekende inschrijfformu-
lieren.  

Aanvangsdatum 
De startdatum van de 
inschrijvingstermijn voor de 
Zorgobligaties van Cortese 
HealthCare VII B.V. is 18 oktober 
2021. De Cortese Zorgobligatie zal 
bij deelname direct rentedragend 
zijn conform de stortingsregels. 

Sluitingsdatum 
Er worden in totaal 990 Cortese 
Zorgobligaties uitgegeven met een 
nominale waarde van € 25.000,-. 
Het is niet meer mogelijk om deel 
te nemen zodra alle 990 Cortese 
Zorgobligaties zijn vergeven. 

Verzendingsopties 
U kunt het ingevulde en 
ondertekende inschrijfformulier met 
een kopie van uw legitimatie bij 
voorkeur mailen naar 
relatiebeheer@cortese.nl of 
versturen naar postadres:

Cortese Capital Management B.V. 
Antwoordnummer 58799 
3508 WH  Utrecht 

Storting
Gezien de uitgifte van de Cortese 
Zorgobligaties beperkt is, 
verzoeken wij u om uw investering 
gelijk na ontvangst van de 
betalingsopdracht te storten op 
onze fondsrekening. De Cortese 
Zorgobligatie is rentedragend vanaf 
de eerste dag van de maand die 
volgt op de maand van uw storting.

AFM
Dit product is op 15 oktober 2021 
aangemeld bij de AFM.





Notaris:
Westerdok Notariaat 
Westerdoksplein 6
1013 AZ  AMSTERDAM
I  www.westerdok.nl
 
Accountant:
Flynth Accountants en Adviseurs 
Meander 261
6825 MC  ARNHEM
I  www.flynth.nl
 
Belastingadviseur:
Rechtstaete Vastgoedadvocaten
& Belastingadviseurs
Emmaplein 5
1075 AW  AMSTERDAM
I  www.rechtstaete.nl
 
Taxateur:
Capital Value
Maliebaan 85
3581 CG  UTRECHT
I www.capitalvalue.nl
 
 
 
 
 
 
 

 BETROKKEN PARTIJEN

Initiatiefnemer:
Cortese Capital Management B.V. 
Oude Enghweg 4
1217 JC HILVERSUM
T  030 3073588
M info@cortese.nl
I   www.cortese.nl
 
Uitgevende instelling:
Cortese Health Care VII B.V. 
Oude Enghweg 4
1217 JC HILVERSUM
T  030 3073588
M info@cortese.nl
I   www.cortese.nl
 
Property beheer: 
Triatact 
Mijnsherenweg 33 
1433 AP KUDELSTAART 
T  0297 382 530
M info@triatact.nl
I   www.triatact.nl
 
 
 
 
 DISCLAIMER

Versie 1.4
 
“Dit is een reclame. Raadpleeg het Informatie Memorandum van Cortese HealthCare VII voordat u een
beleggingsbeslissing neemt.”
 
Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat beleggen in het algemeen risico’s met zich meebrengt. Dat
geldt ook voor het beleggen in Cortese HealthCare VII. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen en
beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het Informatie
Memorandum en (eventuele) bijbehorende Supplementen bevat de gegevens die voor beleggers noodzakelijk zijn om
zich een oordeel te vormen over de obligaties en de daaraan verbonden kosten en risico’s.
 
Op deze Brochure is slechts het Nederlandse recht van toepassing. Potentiële beleggers kunnen generlei recht aan
deze Brochure ontlenen. Slechts de inhoud van het Informatie Memorandum en (eventuele) bijbehorende
Supplementen is bindend. Niemand is gemachtigd in verband met de plaatsing informatie te verschaffen of
verklaringen af te leggen die niet in het Informatie Memorandum en (eventuele) bijbehorende Supplementen zijn
opgenomen. Deze Brochure houdt geen aanbod in van enig financieel instrument of een uitnodiging tot het doen van
een aanbod tot koop of tot het nemen van enig financieel instrument.
 
*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst.




