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Potentiële deelnemers in de Cortese Zorgobligaties
van Cortese HealthCare VII B.V. worden er
nadrukkelijk op gewezen dat aan een deelname niet
alleen financiële voordelen maar ook financiële
risico's zijn verbonden. De waarde van de Cortese
Zorgobligaties kan zowel stijgen als dalen.
Obligatiehouders kunnen derhalve minder terugkrijgen
dan zij hebben ingelegd. Obligatiehouders dienen dus
goede kennis te nemen van de volledige inhoud van
dit Informatie Memorandum.
 
Daarnaast wordt men geadviseerd onafhankelijk
(fiscaal) advies in te winnen om tot een afgewogen
oordeel te komen omtrent de risico's en
consequenties die verbonden zijn aan de koop.
 
Uitgevende instelling van Cortese HealthCare VII, te
weten: Cortese HealthCare VII B.V., verklaart dat het
Informatie Memorandum, onder haar
verantwoordelijkheid is opgesteld en dat, voor zover
haar redelijkerwijs bekend, de gegevens opgenomen
in dit Informatie Memorandum in overeenstemming
zijn met de werkelijkheid en geen gegevens zijn
weggelaten waarvan door vermelding de strekking van
dit Informatie Memorandum zal wijzigen.
 
Niemand is gemachtigd om in verband met dit
Informatie Memorandum informatie te verschaffen of
verklaringen af te leggen die niet in dit Informatie
Memorandum zijn opgenomen. Indien zodanige
informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn
afgelegd, dient op dergelijke informatie niet te worden
vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door
Cortese HealthCare VII B.V.
 
Dit Informatie Memorandum houdt als zodanig geen
aanbod in van Cortese Zorgobligaties of een
uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van
de Cortese Zorgobligaties aan een persoon in enig
land, waar dit volgens de aldaar geldende regelgeving
niet is geoorloofd.
 
 

Belangrijke mededelingen
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De verstrekking en verspreiding van dit Informatie
Memorandum kan, in bepaalde rechtsgebieden,
onderworpen zijn aan juridische beperkingen. Cortese
HealthCare VII verzoekt eenieder die in het bezit komt
van dit Informatie Memorandum kennis te nemen van
en zich te houden aan voornoemde beperkingen.
Cortese HealthCare VII aanvaardt geen enkele
juridische aansprakelijkheid voor welke schending dan
ook van enige zodanige beperking door wie dan ook,
ongeacht of het een potentiële koper van de Cortese
Zorgobligaties betreft of niet.
 
Verwachtingen, prognoses, veronderstellingen,
aannames en woorden van gelijke strekking, mogen in
geen geval worden uitgelegd als een toezegging dan
wel een garantie van Cortese HealthCare VII, waarop
door een (potentiële) Obligatiehouder mag worden
vertrouwd c.q. worden afgegaan.
 
Voor alle in dit Informatie Memorandum genoemde
(geprognosticeerde) rendementen geldt het volgende:
 
“De waarde van een belegging kan fluctueren. In het
verleden behaalde resultaten bieden geen garantie
voor de toekomst. Ten aanzien van toekomstgerichte
verklaringen geldt dat deze naar hun aard en risico’s
en onzekerheden inhouden, aangezien ze betrekking
hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van
omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet
zullen voordoen.”
 
De informatie in dit Informatie Memorandum geeft de
situatie weer op de datum van dit Informatie
Memorandum, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 
Ten aanzien van toekomstige verklaringen geldt dat
deze naar hun aard risico's en onzekerheden inhouden
aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenissen en
afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de
toekomst al dan niet zullen voordoen.
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Bij het opstellen van het Informatie Memorandum is
gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen
die naar de mening van de Uitgevende Instelling van
voldoende kwaliteit waren; dit sluit echter niet uit dat
er ook informatiebronnen aanwezig zijn met een
afwijkende opinie.
 
In dit Informatie Memorandum wordt gebruik gemaakt
van de termen 'we', 'wij', 'ons' en 'onze'. Daarmee
bedoelen wij Cortese HealthCare VII B.V., de rechts-
persoon die de Cortese Zorgobligaties zal uitgeven.
Meer informatie over deze entiteit kunt u vinden in
hoofdstuk 7 van dit Informatie Memorandum.
 
Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd ten
aanzien van geschillen met betrekking tot dit
Informatie Memorandum en/of het deelnemen in de
Cortese Zorgobligatie(s). Dit Informatie Memorandum
verschijnt alleen in de Nederlandse taal.
 
Door inschrijving op de in dit Informatie Memorandum
beschreven Cortese Zorgobligaties gaan de deelnemers
onvoorwaardelijk akkoord met alle voorwaarden en
bijlagen bij dit Informatie Memorandum.

Utrecht, 18 oktober 2021 
 
Cortese HealthCare VII B.V.
 
Bestuurder: Cortese Capital Management B.V.
 
Middenwetering 1
3543 AR
Utrecht
 
www.cortese.nl 
info@cortese.nl
 
Tel: 030-3073588
 
 
 
 



Inleiding
Deze samenvatting is opgebouwd uit wettelijke informatieverplichtingen die worden aangeduid met 'elementen'.
Deze elementen zijn genummerd in de afdelingen A.1 - E.7. Deze samenvatting bevat de elementen waarvan het
is vereist die op te nemen in een samenvatting voor de onderhavige effecten (Cortese Zorgobligatie(s)) en
Uitgevende Instelling (Cortese HealthCare VII B.V.).
 
Omdat sommige elementen niet genoemd hoeven te worden, zijn er gaten ontstaan in de nummering van de
elementen.
 
Ondanks het feit dat het wettelijk verplicht kan zijn dat een element wordt opgenomen in de samenvatting vanwege
het type effect en Uitgevende Instelling, kan het zijn dat geen relevante informatie kan worden gegeven met
betrekking tot dat element. In dat geval wordt een korte omschrijving van het element opgenomen, met daarachter
de opmerking “niet van toepassing” en eventueel een nadere toelichting.

 Samenvatting1.
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Afdeling A - Inleiding en waarschuwingen

A.1 Waarschuwing Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het
Informatie Memorandum. Iedere beslissing om te beleggen in de Cortese
Zorgobligatie(s) moet gebaseerd zijn op bestudering van het gehele
Informatie Memorandum door de investeerder. Investeerders dienen
daarbij in het bijzonder “Hoofdstuk 8 – Risico analyse” aandachtig te
bestuderen. Iedere investeerder is zelf verantwoordelijk voor zijn
beleggingsbeslissing.
 
Iedere belegger die als eiser een vordering bij een rechterlijke instantie
aanhangig maakt met betrekking tot de informatie in het Informatie
Memorandum dient, indien van toepassing volgens de nationale wet-
geving, eventueel de kosten voor vertaling van het Informatie
Memorandum te dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld.
 
Cortese HealthCare VII B.V. kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld
indien de samenvatting, wanneer deze in samenhang met de andere
delen van het Informatie Memorandum wordt gelezen, misleidend, onjuist
of inconsistent is, of indien de samenvatting, wanneer zij samen met de
andere delen van het Informatie Memorandum wordt gelezen, niet de
kerngegevens bevat om investeerders te helpen wanneer zij overwegen in
de Cortese Zorgobligatie(s) te investeren.
 

Wij zijn bevoegd om financiële intermediairs in te schakelen ten behoeve
van de aanbieding van de Cortese Zorgobligatie(s). Wij zullen in dat geval
toestemming verlenen aan de betreffende financiële intermediairs om het
Informatie Memorandum en andere gegevensdragers te gebruiken ten
behoeve van de aanbieding van de Cortese Zorgobligatie(s) in Nederland
en aanvaarden in dat verband de verantwoordelijkheid voor de inhoud van
het Informatie Memorandum.

Toestemming en
voorwaarden voor het
gebruik van het
Informatie Memorandum

A.2
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Afdeling A - Inleiding en waarschuwingen

Deze eventuele toestemming geldt voor de periode die start op het moment
van het verlenen van de toestemming en eindigt op 17 oktober 2022 of op
het moment dat wij op onze website (www.cortese.nl) kenbaar hebben
gemaakt de aanbieding in te trekken. Gedurende deze periode kunnen de
financiële intermediairs de Cortese Zorgobligatie(s) verkopen.
 
Indien toestemming wordt verleend aan financiële intermediairs, of indien
nieuwe informatie, na de datum van het Informatie Memorandum, bekend
wordt met betrekking tot die financiële intermediairs, dan wordt dit vermeld
op onze website (www.cortese.nl).
 
Op het moment dat een aanbieding plaatsvindt door een financiële
intermediair zal alle relevante informatie over de voorwaarden van de
aanbieding door de financiële intermediair in kwestie aan de benaderde
potentiële Obligatiehouders worden verstrekt. De betreffende financiële
intermediair is hiertoe verplicht.
De intermediair dient op haar website te vermelden dat het Informatie
Memorandum wordt gebruikt overeenkomstig onze toestemming tot
gebruik en de daaraan verbonden voorwaarden.
 

De officiële naam van de uitgevende instelling is Cortese HealthCare VII B.V.
De handelsnaam is Cortese HealthCare VII.

Officiële en handelsnaamB.1

Afdeling B - Uitgevende instelling

Cortese HealthCare VII B.V. is opgericht en statutair gevestigd te Utrecht
(Nederland) met kantooradres Middenwetering 1, 3543 AR Utrecht.
 
Cortese HealthCare VII B.V. is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Cortese HealthCare VII B.V. is
opgezet als entiteit voor de uitgifte van Cortese Zorgobligaties en
exploitatie van gezondheidscentra.
 

Vestigings- plaats, rechtsvorm,
toepasselijke wetgeving en land
van oprichting

B.2

Cortese HealthCare VII B.V. is een 100% dochtermaatschappij van Cortese
Capital Management B.V. De aandelen in Cortese Capital Management B.V.
worden gehouden door drie persoonlijke holdings van de heren R.L.
Voskamp (R.L. Voskamp Holding B.V.), H.P. Schouten (Schouten Care B.V.)
en G.B.J. van Onna (Verutum B.V.) Alle drie aandeelhouders hebben 1/3
van de uitstaande aandelen in bezit.

GroepB.5
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Afdeling B - Uitgevende instelling

Cortese Capital Management B.V. is enig aandeelhouder van
Cortese HealthCare VII B.V. en het stemrecht in de algemene vergadering
van aandeelhouders rust dus volledig bij haar. De bestuurder van Cortese
HealthCare VII B.V. is Cortese Capital Management B.V.

De aandelen in Cortese HealthCare VII B.V. worden allemaal gehouden door
Cortese Capital Management B.V. Deze vennootschap heeft bij oprichting 
€ 1.000,- eigen vermogen gestort. Per 31 december 2022 bedraagt het
eigen vermogen, rekening houdend met het resultaat over de eerste periode
en herwaarderingsreserves op de aangekochte Objecten in totaal 
EUR 4.969.271,-.

Afhankelijkheid
van groepsmaatschappijen

B.14

Het uitgeven van Cortese Zorgobligaties en de aankoop, exploitatie en
verkoop van zorggerelateerd vastgoed, waaronder gezondheidscentra,
maatschappelijk vastgoed en woonzorg.

Belangrijkste activiteitenB.15

Niet van toepassing; aan Cortese HealthCare VII B.V. en aan de Cortese
Zorgobligatie(s) zijn geen ratings toegekend.

RatingB.17

Cortese HealthCare VII B.V. heeft voor meerdere gezondheidscentra
koopovereenkomsten gesloten, die in de loop van 2021 en begin 2022
notarieel geleverd gaan worden. In hoofdstuk 4 van dit Informatie
Memorandum zijn de prognoses opgenomen.

PrognoseB.9

Niet van toepassing; er zijn nog geen historische financiële gegevens of
beoordelingen van de accountant op historische cijfers beschikbaar.

Historische beoordelingB.10

Niet van toepassing; er zijn nog geen historische financiële gegevens of
beoordelingen van de accountant op historische cijfers beschikbaar.

Belangrijke historische
financiële informatie

B.12

Niet van toepassing; met betrekking tot Cortese HealthCare VII B.V. zijn
geen recente gebeurtenissen te vermelden die relevant zijn voor de
beoordeling van haar solvabiliteit.

Recente gebeurtenissen
van bijzonder belang

B.13

Alle aandelen in het kapitaal van Cortese HealthCare VII B.V. zijn in handen
van Cortese Capital Management B.V.

Eigendom of zeggenschap van
anderen

B.16

Afdeling C - Effecten

De Cortese Zorgobligatie(s) zijn verhandelbare obligaties als bedoeld in
artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht. De Cortese Zorgobligatie(s) luiden
op naam.

C.1 Type en categorie effecten
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Afdeling C - Effecten

EUR / €

De Cortese Zorgobligatie(s) zijn overdraagbaar. Op de overdracht zijn
voorwaarden van toepassing. De eerste voorwaarde is dat overdracht
uitsluitend kan plaatsvinden tegen het tegelijkertijd aanvaarden van de
voorwaarden van de Cortese Zorgobligatie(s). De tweede voorwaarde is
dat de verhandeling en de totstandkoming van de overeenkomst van koop
en verkoop van een Cortese Zorgobligatie plaatsvindt via tussenkomst van
Cortese  Capital Management B.V. en Cortese HealthCare VII B.V.

Beperkingen in vrije
overdraagbaarheid

C.5

De Cortese Zorgobligatie(s) geven recht op terugbetaling van de nominale
waarde van € 25.000,- per stuk en ontvangst van een rente over een termijn
van 10 jaar van 6% per jaar. Er is een minimale afname van ten minste 4
Zorgobligaties. De Cortese Zorgobligatie(s) geven, naast het recht op de
vaste rente, tevens het recht op een winstdelende rente bij verkoop van de
Objecten.
 
Let op! De Cortese Zorgobligatie is volledig achtergesteld in rente en
aflossing ten behoeve van de hypotheekverstrekkende bank. De
Obligatiehouders geven bij inschrijving direct toestemming c.q. een
volmacht om de Cortese Zorgobligatie formeel achter te stellen ten behoeve
van de hypotheekverstrekkende bank.   
 
De Cortese Zorgobligaties vormen een directe en onvoorwaardelijke
verplichting van Cortese HealthCare VII B.V. jegens de Obligatiehouders,
gelijk in rang met alle huidige en toekomstige (niet achtergestelde)
verplichtingen van Cortese HealthCare VII B.V. Vorderingen tot betaling van
de rente en tot aflossing van de Cortese Zorgobligaties verjaren door
verloop van vijf jaar.
 
Voorts geven de Cortese Zorgobligaties een aantal rechten met betrekking
tot de obligatievergadering van Cortese HealthCare VII, zoals het recht
daarvoor te worden uitgenodigd, in de vergadering het woord te voeren en
daarin het stemrecht op de Cortese Zorgobligatie(s) uit te oefenen. Met het
stemrecht op de Cortese Zorgobligatie(s) kan invloed worden uitgeoefend
op besluiten omtrent onder meer het wijzigen van de voorwaarden van de
Cortese Zorgobligatie(s), het verlenen van uitstel van betaling aan Cortese
HealthCare VII B.V. en het kwijtschelden van de verplichtingen jegens de
Obligatiehouders.

Aan de Cortese
Zorgobligatie(s) verbonden
rechten

C.8

C.2 Munteenheid

Rente, aflossing
en vertegenwoordiger van de
Obligatiehouders

C.9 Aan potentiële deelnemers in de Cortese Zorgobligaties wordt een vaste
rentecomponent op jaarbasis aangeboden. De vaste rentecomponent per
jaar is gedurende de looptijd van de Cortese Zorgobligaties 6%.
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Afdeling C - Effecten

De Cortese Zorgobligaties geven, naast het recht op de vaste rente, tevens
het recht op een winstdelende rente bij verkoop van de Objecten.
De rente wordt berekend vanaf de maand volgend op de dag van uitgifte
van de Cortese Zorgobligatie. De rente is achteraf betaalbaar, binnen drie
werkdagen na afloop van een volledig kalender halfjaar.
Cortese HealthCare VII B.V. zal met ingang van de aanvangsdatum worden
aangegaan voor onbepaalde tijd. Het is in beginsel de bedoeling de
beleggingshorizon voor de Cortese Zorgobligatie(s) te beperken tot 10 jaar.
Uitgangspunt is dat de Zorgobligatie(s) niet eerder zal worden afgelost dan
na zeven jaar, mits de verkoop van de Objecten op dat moment voor de
Obligatiehouders een bevredigend rendement oplevert. Cortese HealthCare
VII B.V. hanteert als uitgangspunt dat niet vervroegd wordt afgelost. Echter,
als Cortese HealthCare VII B.V. bijvoorbeeld een goed bod krijgt op één of
meer gezondheidscentra, kan Cortese HealthCare VII B.V. daar vanaf 1
november 2026 op in gaan en de opbrengst aanwenden voor vervroegde
gehele of gedeeltelijke aflossing. Een vervroegde aflossing leidt niet tot een
verplichting voor Cortese HealthCare VII B.V. om een boete aan de
Obligatiehouders te betalen. Een uitzondering op deze regel is dat als
Cortese HealthCare VII B.V. al vanaf 2021 (gedeeltelijk) de door de
Obligatiehouders ingelegde gelden terugbetaalt, wanneer het niet gelukt is
om één of meerdere gezondheidscentra notarieel aan te kopen. Een
dergelijke terugbetaling is alleen relevant voor de Obligatiehouders, die
gelden hebben ingelegd waarmee geen Objecten zijn aangekocht en heeft
geen impact op Obligatiehouders die Cortese Zorgobligaties houden
waarvan de inleg is geïnvesteerd in Objecten. Aflossing uit gelden, die we
zelf genereren uit de exploitatie van de Objecten, mogen we (gedeeltelijk)
terugbetalen vanaf 1 november 2026.

Niet van toepassing; de rentebetalingen op de Cortese Zorgobligaties
kennen geen derivatencomponent.
 

C.10 Rentebetalingen met een
derivatencomponent

De Cortese Zorgobligatie(s) zullen niet verhandelbaar zijn via een
beursnotering.
 
De Cortese Zorgobligatie(s) kunnen wel worden overgedragen. Overdracht
geschiedt door wijziging van het Obligatiehoudersregister op gezamenlijk
schriftelijk verzoek van de bevoegde overdrager en de overnemer aan de
Uitgevende Instelling. Overdracht vereist de voorafgaande goedkeuring van
Cortese HealthCare VII B.V.
 
 

C.11 Beursnotering en
verhandelbaarheid c.q
overdraagbaarheid
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Afdeling D - Risico's

Het risico voor de Obligatiehouders bestaat dat Cortese HealthCare VII B.V.
niet aan haar betalingsverplichtingen met betrekking tot de rente en/of de
nominale waarde van de Cortese Zorgobligaties kan voldoen. Cortese
HealthCare VII B.V. verwacht de rente te kunnen voldoen uit de exploitatie
van de Objecten en de aflossing van de Cortese Zorgobligaties uit de
exploitatie én verkoopopbrengst van de Objecten. 
Cortese HealthCare VII gaat in haar prognoses uit van een bepaalde
waardeontwikkeling van de Objecten. Tevens is een inschatting van de
waardeontwikkeling over 7 en 10 jaar opgenomen in het Informatie
Memorandum. Er bestaat een kans dat de waardestijging afwijkt van de
verwachtingen. Als de Objecten op termijn (na bijvoorbeeld 10 jaar)
onverkoopbaar blijken te zijn of een tegenvallende waarde hebben, zal dat
er waarschijnlijk toe leiden dat Cortese HealthCare VII geheel of
gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Obligatiehouders kan
voldoen. Cortese HealthCare VII heeft gekozen voor een structuur, waarbij
de Objecten worden gefinancierd uit de volgende drie bronnen:
 
• Cortese Zorgobligaties;
• Een banklening;
• Eigen vermogen.
 
Het eigen vermogen vormt slechts een beperkt aandeel van de financiering.
Initieel gaat het om € 4.969.271,- (geprognosticeerde stand per 31 decem-
ber 2022) in verband met de eerste uitgegeven aandelen, exploitatieresul-
taat en herwaarderingsreserve op de Objecten.
 
Als de inkomsten in negatieve zin afwijken van de prognoses, die zijn
opgenomen in dit Informatie Memorandum, kan dit de uitkering van rente
en terugbetaling van de hoofdsom aan de Obligatiehouders in gevaar
brengen, omdat Cortese HealthCare VII relatief weinig buffers in de vorm
van eigen vermogen heeft. Het risicoprofiel van de Obligatiehouders (als
verstrekkers van vreemd vermogen) wijkt niet significant af van het risico
dat zij zouden lopen als aandeelhouders. Overigens verschillen de Cortese
Zorgobligatie(s) significant van aandelen nu op de Cortese Zorgobligatie(s)
uitsluitend een vaste rentecomponent van 6% per jaar verschuldigd is met
een extra winstdeling bij verkoop van één of meerdere van de Objecten en
geen aanspraak maken op extra uitkering in de vorm van dividend.
 
De risico’s die voor het exploiteren van de Objecten relevant zijn, zijn onder
andere het risico dat de Objecten technische gebreken zullen krijgen, het
risico op schade aan of gederfde exploitatieopbrengsten uit de Objecten
door calamiteiten, het risico op lagere dan verwachte huurinkomsten en 

D.2 Kerngegevens voornaamste
risico's specifiek voor
uitgevende instelling
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Afdeling D - Risico's

financierings- en renterisico. Indien een of meerdere van deze risico's zich
realiseren kan dat negatieve gevolgen hebben voor de betaling van rente op
de Cortese Zorgobligatie(s) en de aflossing ervan.

De Cortese Zorgobligaties zullen beperkt verhandelbaar zijn.

De Cortese Zorgobligaties kunnen wel worden overgedragen. De
overdracht van de Cortese Zorgobligaties vindt plaats op basis van een
vastgestelde waarde met als vertrekpunt de bij aanvang vastgestelde
nominale waarde van € 25.000,- per Cortese Zorgobligatie. De minimale
afname van de Zorgobligaties is 4, waardoor de minimale deelname 
€ 100.000,- per Obligatiehouder bedraagt. Overdracht geschiedt door
wijziging van het Obligatiehoudersregister op gezamenlijk schriftelijk
verzoek van de bevoegde overdrager en de overnemer aan de Uitgevende
Instelling. Overdracht vereist de voorafgaande goedkeuring van Cortese
HealthCare VII B.V.

De waarde van de Cortese Zorgobligatie kan uitsluitend wijzigen door
gedeeltelijke vervroegde aflossing op de Cortese Zorgobligatie.
Tussentijdse vervroegde aflossing geschiedt naar rato. Als gedeeltelijk
vervroegd wordt afgelost op de Cortese Zorgobligatie, dan wordt zo
spoedig mogelijk daarna een update van de waarde bekend gemaakt door
Cortese HealthCare VII B.V.

Bij de vaststelling van de waarde van de Cortese Zorgobligatie kunnen
fouten worden gemaakt. Behalve in geval van opzet of grove schuld wordt
een Obligatiehouder - of een voormalige of potentiële Obligatiehouder - niet
gecompenseerd voor schade als gevolg van fouten die zijn gemaakt in de
vaststelling van de waarde.

Het risico is aanwezig dat de Obligatiehouder die zijn Cortese Zorg-
obligatie(s) wil verkopen, daarvoor geen koper vindt. Cortese HealthCare
VII is niet verplicht om de Cortese Zorgobligatie(s) tussentijds af te lossen
en hoeft geen Cortese Zorgobligatie(s) in te kopen. U moet er rekening mee
houden dat er geen of slechts een illiquide markt voor de Cortese
Zorgobligatie(s) is (of ontstaat) en dat de mate van (feitelijke)
verhandelbaarheid beperkt is. U dient er daarom rekening mee te houden
dat u uw investering langer moet aanhouden dan is voorzien of gewenst.

Elke Cortese Zorgobligatie is een vordering van de Obligatiehouder op
Cortese HealthCare VII B.V. Tot zekerheid van de nakoming van onze
verplichtingen zullen zekerheidsrechten ten behoeve van de Obligatie-
houders worden gevestigd, als dat mogelijk is.

D.3 Kerngegevens voornaamste
risico's specifiek voor de
Cortese Zorgobligaties
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Afdeling D - Risico's

De kans is echter groot dat dit niet gebeurt. Dat heeft met name te maken
met het feit dat banken een aanzienlijk deel van de Objecten financieren.
Banken zullen over het algemeen niet toestaan dat er voor andere partijen
dan zij zelf zekerheidsrechten worden verstrekt. Daar hebben zij immers
zelf geen baat bij en zij zullen hun eigen positie zoveel mogelijk proberen te
beschermen. Als zekerheden niet worden gevestigd ontstaat het risico dat
de Obligatiehouders zich niet of niet onbeperkt kunnen verhalen op de
activa van Cortese HealthCare VII B.V. en hun investering geheel of ten
dele verloren zien gaan. Dit risico speelt met name bij tegenvallende
resultaten van Cortese HealthCare VII B.V., waardoor niet aan alle
verplichtingen jegens de Obligatiehouders kan worden voldaan.

Als de vrij ter beschikking staande liquiditeiten van Cortese HealthCare VII
B.V. minder bedragen dan € 200.000,-, dan mag Cortese HealthCare VII
B.V. de betalingen op de Cortese Zorgobligaties opschorten. De daarop-
volgende rente wordt vermeerderd met het tekort op eerder verschuldigde
rente. Opschorting van rente is nadelig voor Obligatiehouders, omdat zij
pas later rente ontvangen dan voorzien.

Vanwege het risicodragende karakter van de Cortese Zorgobligaties is het
niet aan te raden om deel te nemen aan de uitgifte van de Cortese
Zorgobligaties als de belegger het zich niet kan permitteren zijn of haar
investeringsbedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen. Iedere investeerder
dient bereid te zijn om het economische en financiële risico verbonden aan
de Cortese Zorgobligaties te dragen.

De Obligatievoorwaarden terzake van de Cortese Zorgobligaties zijn
vastgelegd in de Obligatievoorwaarden welke zijn te vinden in de bijlagen
van dit Informatie Memorandum. De Obligatievoorwaarden zijn opgesteld
naar Nederlands recht.

Afdeling E - Aanbieding

Cortese HealthCare VII B.V. wil investeren in meerdere Objecten en heeft
gekozen voor een structuur waarbij de Objecten worden gefinancierd uit de
volgende drie bronnen:

• Cortese Zorgobligaties;
• Een banklening;
• Eigen vermogen.

E.2b Redenen aanbieding en
bestemming opbrengst

1. SAMENVATTING
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Afdeling E - Aanbieding

De Cortese Zorgobligaties worden dus uitgegeven ter gedeeltelijke
financiering van de Objecten. De opbrengst van de uitgifte van Cortese
Zorgobligaties zal ook worden aangewend voor het voldoen van kosten en
vergoedingen die verband houden met de investeringen en de uitgifte van
de Cortese Zorgobligaties.

Indien de vrije liquiditeiten gedurende de looptijd voldoende ruimte bieden
om een extra Object aan te kopen, kan Cortese HealthCare VII B.V.
daarvoor kiezen. De additionele aankoop van nog een gezondheidscentrum
mag echter bij aankoop niet financieel nadelig zijn voor de Obligatie-
houders.

Belangstellenden kunnen zich door middel van het bijgevoegde
inschrijvingsformulier aanmelden voor deelname. Obligatiehouders kunnen
zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

De toewijzing op de inschrijving vindt in beginsel plaats op volgorde van
binnenkomst. Na ontvangst van het volledig ingevulde en rechtsgeldige
inschrijvingsformulier met bijlagen vindt toewijzing plaats op basis van een
besluit van de Uitgevende Instelling. Op de Cortese Zorgobligaties kan
doorlopend worden ingeschreven tot het moment dat de Cortese
Zorgobligaties volledig zijn uitgegeven.

Voorwaarden van de
aanbieding

E.3

De aandelen van Cortese HealthCare VII B.V. worden allemaal gehouden
door Cortese Capital Management B.V. Cortese Capital Management B.V.
kan als enig aandeelhouder invloed uitoefenen op Cortese HealthCare VII
B.V.

Gezien de directiefuncties, die door de uiteindelijke (natuurlijke personen)
bestuurders van Cortese Capital Management B.V. bij andere
groepsmaatschappijen worden uitgeoefend en het feit dat deze personen
tezamen alle aandelen bezitten in Cortese HealthCare VII B.V. kunnen er
belangenconflicten ontstaan tussen de plichten die voornoemde personen
hebben jegens Cortese HealthCare VII en de Obligatiehouders en de
plichten die hij heeft jegens andere Cortese HealthCare-entiteiten.

 Over de nominale waarde van een Cortese Zorgobligatie (€ 25.000,-) met
een minimale afname van 4 Zorgobligaties, worden aan de inschrijver geen
additionele emissiekosten in rekening gebracht door Cortese HealthCare
VII B.V. Indien de Cortese Zorgobligatie(s) via een tussenpersoon, niet
zijnde één van de gelieerde Cortese-entiteiten, worden geplaatst, kunnen
additionele emissiekosten gerekend worden. Belangstellenden zullen zich
daarvoor goed laten informeren als de keuze gemaakt wordt via een 

Geraamde kosten die aan
investeerders in rekening
worden gebracht

E.7

E.4 Belangen en tegenstrijdige
belangen die van betekenis zijn
voor de aanbieding
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Afdeling D - Risico's

tussenpersoon deel te nemen in de Cortese Zorgobligatie(s).

Op de overdracht van de Cortese Zorgobligatie(s) zijn transactiekosten van
toepassing. Die belopen voor ieder van de koper en de verkoper
€ 250,- per overdracht. De transactiekosten worden direct aan Cortese
Capital Management B.V. verschuldigd bij overdracht, waarvoor de koper
en verkoper een factuur ontvangen.

Wet op het financieel toezicht
Cortese HealthCare VII B.V. is geen beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel
toezicht (Wft). Terzake van de Uitgifte is de vrijstelling van artikel 53, tweede lid Vrijstellingsregeling Wft van
toepassing. Hoofdstuk 5.1 van het deel Gedragstoezicht Financiële Markten en meer specifiek artikel 5:3 Wft is van
toepassing. Voor deze activiteit/aanbieding is geen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vereist
en het Informatie Memorandum is niet onderworpen aan goedkeuring door de AFM, aangezien de aangeboden
Zorgobligaties slechts kunnen worden verworven, indien een belegger met een tegenwaarde van ten minste 
€  100.000,- deelneemt. De nominale waarde per Zorgobligatie bedraagt € 25.000,- en een belegger dient derhalve
ten minste 4 Zorgobligaties met een totale waarde van ten minste € 100.000,- in te schijven.

Cortese HealthCare VII B.V. heeft op basis van de wettelijke bepalingen geen meldingsplicht voor deze Uitgifte bij de
AFM, Cortese HealthCare VII B.V. heeft -omwille van transparantie en zorgvuldigheid- besloten wel een melding aan
de AFM te doen. Op 15 oktober 2021 is de melding, voorafgaande aan de eerste aanbieding, gedaan bij de AFM.
Hiervoor is een meldingsformulier in combinatie met het informatieformulier aan de AFM verstrekt tezamen met het
aanbiedingsdocument.

Voor geïnteresseerden is het informatiedocument beschikbaar. Dit document is opvraagbaar bij de Uitgevende
Instelling. Daarnaast is Cortese Capital Management B.V. gestart met de voorbereidingen tot het opzetten van een
nieuw open vastgoedfonds onder een AFM-vergunning. 
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Eerstelijnsgezondheidscentra
Cortese HealthCare VII richt zich voornamelijk op
de aankoop van gezondheidscentra die binnen de
eerstelijnszorg vallen. De zorg wordt hier geleverd
door bijvoorbeeld huisartsen, apotheken,
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
zorgverleners 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 gezondheids-
centra zijn hierdoor minder conjunctuurgevoelig.
De huurders van gezondheidscentra 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.

Tegenwoordig speelt de huisarts in de wijk een
grote rol met het ontstaan van de
anderhalvelijnszorg in de gezondheidscentra. Bij
deze zorgvorm is er sprake van een intensieve
samenwerking tussen huisartsen en medisch
specialisten vanuit een (regionaal) ziekenhuis. 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
röntgenapparatuur en ook aan oogklinieken of
medisch specialisten voor astma. Dit zorgt ervoor
dat eerstelijns zorgcentra zich transformeren tot
anderhalvelijns zorgcentra, de zogenoemde
regiopoli’s. Hiermee kunnen (onnodige)
doorverwijzingen naar het ziekenhuis worden
voorkomen. Dit is voor patiënten prettig en
bespaart ook kosten.

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 functie;
langjarige huurcontracten met de belangrijkste
zorgaanbieders;
de alternatieve aanwendbaarheid.

Inleiding
Het beleggingsbeleid van Cortese HealthCare VII is
gericht op het behalen van een optimaal rendement
uit de verhuur van zorggerelateerd vastgoed, zoals:
gezondheidscentra, poliklinische ruimten, enkele
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 aankoopstrategie. 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
zorgvastgoedmarkt voordoen. Hierdoor kan in deze
marktsituatie een zo gunstig en stabiel mogelijk
rendement met zo weinig mogelijk risico geboden
worden.

Beoordelingscriteria
De navolgende beoordelingscriteria worden
gehanteerd om de objecten te verwerven:

De beleggingsfocus nader toegelicht
Zoals aangegeven zal de portefeuille bestaan uit
diverse typen zorgvastgoed. Elk type heeft haar
eigen karakteristieken en risicoprofiel. 
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zorgwoningen alleen maar verder zal toenemen. 

Het segment zorgwoningen biedt daarmee stabiele en 
conjunctuurongevoelige beleggingen. Het directe 
rendement ligt hoger dan bij reguliere woningen. De 
waardegroei ligt lager, maar is stabiel. 
In heel Nederland is het zorgvastgoed aantrekkelijk 
om in te beleggen. 

Cortese zal een focus hebben op het middensegment 
zorgwoningen. Dat wil zeggen een maandhuur van 
maximaal € 1000,-. 
Voor particulier woonzorgvastgoed in de vier grote 
steden geldt als uitgangspunt een maandhuur van
€1.400 tot €2.500, waarbij er op de beste locaties ook 
in het hogere segment interessante 
beleggingsmogelijkheden zijn. Voor particulier 
woonzorgvastgoed zijn inkomensniveaus van de 
beoogde doelgroep van belang.

Maatschappelijk zorgvastgoed
De zorgmarkt kent verder nog verschillende andere 
soorten vastgoed die niet direct vallen onder de 
hierboven vermelde segmenten. Denk bijvoorbeeld 
aan zorghotels, laboratoria en ambulancehallen die 
verhuurd worden aan farmaceutische en medische 
bedrijven, medisch specialisten of de overheid. Dit 
type vastgoed valt onder de noemer maatschappelijk 
zorgvastgoed.
De aantrekkelijkheid van dergelijke type vastgoed is 
vaak de centrale ligging in een stad en dat het product 
schaars is. Huurders betalen vaak een lage huur 
waardoor de alternatieve aanwendbaarheid groot is.

Huurcontracten
Alle objecten worden aangekocht met langjarige 
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. 
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 waardeontwikkeling van de 
objecten in het Cortese Obligatiefonds.

Voor aankoop zal per object een zorgtaxatie
worden opgesteld. In deze zorgtaxatie zal een
gezondheidscentrum op een aantal aspecten
worden beoordeeld. De objecten dienen lokaal een
dominante positie in te nemen en in een stabiel tot
groeiend verzorgingsgebied te liggen. Ook dienen
ze centraal in de wijk te liggen en is een goede
bereikbaarheid te voet, per fiets, de auto, en het OV
van belang. Het gezondheidscentrum dient een
omvang vanaf 750 m² en een goede huurders-
samenstelling te hebben. 
Het streven is om panden te verwerven waarvan de
looptijd van de huurcontracten minimaal 8 jaar zijn
met een huurprijs die voldoet aan de norm van de
Landelijke Huisartsen Vereniging. 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.

Tweedelijnszorgvastgoed  
Tweedelijnszorg wordt geleverd door klinieken,
zelfstandige behandelcentra en
tweedelijnsfuncties. Voor beleggers zijn vanuit
risico-optiek vooral tweedelijnsfuncties die
verzekerde zorg leveren interessant. Deze
segmenten spelen in op de ontwikkeling van
gespecialiseerde en planbare zorg. 
De objecten die aangekocht worden zijn specifiek
geschikt voor deze tweedelijnszorg. Daarbij spelen
aspecten als moderne panden, langjarige
huurcontracten, goede bereikbaarheid en voldoende
parkeergelegenheid een belangrijke rol.

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 gemeenschappelijk karakter, in het
centrum van een stad, dorp of wijk of in een rustige
omgeving, 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 zorgvastgoed verouderd waardoor de
vraag naar levensloopbestendige woningen en
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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 zorgvastgoed dient zowel nu als in 
de toekomst op het wenselijke niveau te blijven.

Cortese streeft ernaar dat al haar objecten 
energielabel A hebben. Indien een object bij aankoop 
niet over het energielabel A beschikt, zal Cortese 
duurzaamheidsmaatregelen doorvoeren, zoals het 
plaatsen van zonnepanelen, isoleren of het vervangen 
van lichtarmaturen naar led. 
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.

De indeling en locatie van het zorgvastgoed moet 
passend zijn om de samenwerking, doorverwijzingen 
en kennisuitwisseling tussen de verschillende 
dienstverleners 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. 
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Inleiding
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in alle investeringen en kosten die samenhangen met het opzetten van 
Cortese HealthCare VII B.V. en de Cortese Zorgobligaties.

Overzicht investeringen en bijkomende kosten

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€              

 54.225.849€            

 4.338.068€              
 35.000€

Objecten
Gezondheidscentrum 1
Gezondheidscentrum 2
Gezondheidscentrum 3
Gezondheidscentrum 4
Woonzorg
Woonzorg
maatschappelijk
Totaal

Overdrachtsbelasting
Notaris
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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Toelichting investeringen van de
aankoop Objecten en bijkomende
kosten
 
Totale koopsom
Dit is de werkelijke aankoopsom
die nodig is voor de verwerving
van de Objecten en wordt voldaan
aan de verkopende partij.
 
Overdrachtsbelasting
De meeste Objecten worden
belast met 8% overdrachtsbelas-
ting verkregen en belasting
verkregen. Daarnaast kan er een
Object vrij op naam, dus vrij van
overdrachtsbelasting verkregen
worden, maar met 21% BTW.
 
Notariskosten
Dit zijn kosten die de notaris in
rekening brengt in verband met
het notarieel verlijden van de
akten van eigendomsoverdracht,
de hypotheekakten en de oprich-
ting van het fonds.
 
Financieringskosten
Dit zijn de werkelijke kosten die
de financier in rekening brengt bij
Cortese HealthCare VII.
Voornaamste post hierin is de
afsluitprovisie.
 
Niet aftrekbare BTW
Dit zijn de niet-aftrekbare BTW-
bedragen van de aankoop- en
fondskosten, die door de verhuur
aan grotendeels BTW-vrije
ondernemers, zoals huisartsen,
zorginstellingen, fysiotherapeu-
ten, verloskundigen en psycholo-
gen niet teruggevraagd kunnen
worden van de belastingdienst.
 
Taxatiekosten
Dit zijn de werkelijke kosten die
de taxateur in rekening brengt bij
Cortese HealthCare VII ten
behoeve van het opstellen van
een taxatierapport.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit rapport wordt mede gebruikt
om de financiering te verkrijgen.
 
Fundingkosten
Dit is een vast bedrag dat door de
Initiatiefnemer eenmalig in
rekening wordt gebracht. De
Initiatiefnemer betaalt hieruit alle
kosten die samenhangen om het
eigen vermogen op te halen.
Hierdoor hoeft de Obligatiehouder
geen emissiekosten te betalen.
Eventuele overschrijdingen of
besparingen op het budget komen
voor rekening van Initiatiefnemer.
 
Acquisitiekosten
Dit is een vast bedrag dat door de
Initiatiefnemer eenmalig in
rekening wordt gebracht.
Initiatiefnemer betaalt hieruit de
aankopend makelaar, het due
diligence onderzoek (technisch,
administratief en commercieel)
en haar eigen kosten
samenhangend met de verwerving
van het onroerend goed.
 
Oprichtingskosten (fiscale en
juridische begeleiding)
Dit zijn de fiscale en juridische
kosten die nodig zijn om de
verwerving van de Objecten, het
redigeren van de verschillende
overeenkomsten alsmede de
opzet van de Cortese Zorgobliga-
tie mogelijk te maken.
 
Structureringskosten
Dit zijn vaste kosten die door de
Initiatiefnemer eenmalig in
rekening worden gebracht, 
 bestaande uit onder andere
accountantskosten, schrijven van
het Informatie Memorandum en
overige kosten van Initiatiefne-
mer. Eventuele overschrijdingen
of besparingen op het budget
komen voor rekening van
Initiatiefnemer.
 
 
 
 
 

Hypothecaire geldlening
De bancaire lening van Cortese
HealthCare VII wordt aangegaan
bij een bancaire instelling, met
een geldlening ter grootte van  
€ 38.414.639,-. Cortese Capital
Management B.V. heeft de
onderhandelingen bij de bank
gevoerd en de bank heeft
medegedeeld dat de lening op de
Objecten binnen de voorwaarden
van de bank past. Het jaarlijkse
rentepercentage bedraagt
gemiddeld 2,10% (op basis van 6
jaar vast). De lineaire aflossing is
3%. De aflossing start in 2022 met
ongeveer € 1.152.439,-. Cortese
Capital Management B.V. tekent
mee als schuldenaar.
 
Technische inspectie
Tijdens het aankoopproces
hebben er diverse technische
inspecties plaats gevonden. Op
basis van deze inspecties zijn de
(jaarlijkse) onderhoudskosten
begroot die zijn opgenomen in de
exploitatieprognose. In de
rapportage van de technische
inspectie zijn de kosten voor
groot onderhoud in de komende
tien jaar begroot. Hierin is onder
andere rekening gehouden met
gevelonderhoud, schilderwerk en
dak-onderhoud.
 
De oprichtings-, acquisitie-, en
structureringskosten worden in
eerste instantie voorgeschoten en
betaald door Initiatiefnemer. Na
oprichting en aanvang van de
uitgifte zullen deze kosten
gefactureerd worden aan Cortese
HealthCare VII.
 
 



Aankoopwaarde van de Objecten tezamen is 
 €054.225.849,- zonder bijkomende kosten als 
overdrachtsbelasting of aankoopkosten;

Aantal te verwerven Objecten, zijn de
gezondheidscentra, woonzorg en
maatschappelijk ten minste 10;

Totale huuropbrengst per volledig jaar ten
minste € 3.839.271,- (excl. BTW);

Levensduur Objecten ten minste 40 jaar;

Op de Objecten kan mogelijk jaarlijks fiscaal
afgeschreven worden. Deze afschrijvingen zijn
niet van invloed op de kasstroom en zijn
daarom in de overzichten niet zichtbaar
gemaakt;

Bijkomende kosten bij aankoop en structurering
€ 4.359.160,- incl. notaris;

Geen emissiekosten over de Cortese
Zorgobligaties;

Nominale waarde Cortese Zorgobligatie 
 €25.000,- per stuk met een minimale afname
per Obligatiehouder van 4;

Totale waarde van de uit te geven Cortese
Zorgobligaties is maximaal € 24.750.000,-;

Inleiding
In dit hoofdstuk heeft Cortese HealthCare VII de
prognoses opgenomen. Het betreft aannames
gebaseerd op berekeningen, waarbij de financiële
situatie beschreven wordt, die ervan uitgaat dat alle
Cortese Zorgobligaties worden uitgegeven en de
Objecten gedurende 2022 notarieel worden
geleverd.

Dit beschouwen wij als een realistisch scenario,
maar er moet ook rekening mee worden gehouden
dat er onder bepaalde omstandigheden andere
Objecten kunnen worden aangekocht.

De belangrijkste aannames in de onderstaande
prognoses zijn:

4. Financiële aspecten
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De vaste rentevergoeding op jaarbasis bedraagt 
6% voor de Cortese Zorgobligatie;

Verkoopwinstdeling per Cortese Zorgobligatie 
bedraagt 50% na aftrek van verkoopkosten op 
basis van verkoop van de Objecten na 10 jaar 
houdperiode. In totaal zal de Cortese 
Zorgobligatie ongeveer 2,49% per jaar extra 
rentevergoeding ontvangen, gebaseerd op 
realistisch scenario;

Terugbetaling Cortese Zorgobligaties aan het 
einde van de looptijd, zijnde vanaf 7 jaar en 
uitlopend naar 10 jaar;

Cortese HealthCare VII B.V. gaat in de 
prognoses uit van een gemiddelde inflatie van 
2% per jaar.

In dit hoofdstuk wordt hieronder uitgebreid inge-
gaan op de bovenstaande aannames.

De waarderingsregels van de balansposten en de
verslaglegging van de jaarrekening worden in
Hoofdstuk 5. Verslaglegging verder uitgelegd. De
jaarrekening wordt opgesteld met inachtneming
van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek.
Flynth Accountants is aangesteld als accountant
van Cortese HealthCare VII B.V. en zal de
jaarrekening samenstellen. Er wordt geen
accountantsverklaring door Flynth Accountants
afgegeven op de jaarlijkse cijfers. Flynth
Accountants heeft de onderstaande
geprognosticeerde cijfers en berekeningen niet
gecontroleerd op juistheid en consistentie.

Eerst wordt een prognose voor de komende periode
t/m december 2022 gepresenteerd. De eerste
periode na publicatie van dit Informatie
Memorandum is belangrijk. Dit is de periode waarin
Cortese HealthCare VII B.V. de Cortese
Zorgobligaties aanbiedt en waarin de Objecten
geleverd worden. In deze periode moet er dus geld
binnenkomen en vervolgens worden besteed.
Hiermee wordt de basis gelegd voor de inkomsten
gedurende de looptijd van Cortese HealthCare VII
en de Cortese Zorgobligaties.



Vervolgens wordt een exploitatieprognose van
Cortese HealthCare VII B.V. weergegeven voor de
looptijd van de Cortese Zorgobligaties. Deze vindt
Cortese HealthCare VII B.V. relevant, omdat
hiermee inzicht wordt gegeven in de situatie tot aan
het moment van aflossing, gebaseerd op de gedane
aannames.
 
Tenslotte wordt een prognose van de liquiditeiten
bij afloop van de Cortese Zorgobligaties
weergegeven en wordt een verkoopopbrengst
gepresenteerd van de Objecten in de vorm van
verschillende scenario's, gebaseerd op de gedane
aannames en tevens een liquiditeitsprognose.
 
Hoewel wij onze ervaring en deskundigheid hebben
ingezet bij het opstellen van de gepresenteerde
cijfers, moet er rekening mee worden gehouden dat
de exploitatie en de verkoop daarvan in de
werkelijkheid kan afwijken. We denken dat vanaf
december 2021/januari 2022 alle Objecten worden
aangekocht en de eerste huurinkomsten
binnenkomen.
 
De levering van de Objecten volgt in de tijd steeds
op het plaatsen van de Cortese Zorgobligaties en
het uitboeken van de bancaire financiering. Er kan
enige tijd (soms één of twee maanden) tussen
zitten gedurende de eerste periode. Wij hebben in
de prognose een inschatting in de tijd gemaakt
gedurende welke maanden in de periode t/m 31
december 2022 de Objecten notarieel geleverd
worden.
 
Prognose voor de eerste periode tot 31 december
2022
 
Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de
verwachte financiële liquiditeitssituatie in de eerste
periode gebaseerd op onze aannames. Daarbij zijn
we voor de eenvoud uitgegaan van de periode
januari t/m december 2022.
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Exploitatieprognose voor de looptijd van de
Cortese Zorgobligaties
 
De prognose voor de exploitatie¹ van de Objecten
over de looptijd van de Cortese Zorgobligaties staat
op pagina 25.
 
Ter bevordering van de eenvoud en leesbaarheid is
in dat schema uitgegaan van gehele jaren van
exploitatie vanaf 2022. Het exploitatieresultaat in
2022, komt overeen met de liquiditeitsprognose,
zoals weergegeven in vorenstaand tabel. In 2022 is
rekening gehouden met de aankoop in januari,
waardoor het overzicht 12 maanden exploitatie
behelst.
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Prognose liquiditeitspositie Cortese HealthCare VII
(januari 2022 t/m 31 december 2022)

(bedragen in euro's) jan-22 feb-22 mrt-22 apr-22 mei-22 jun-22 jul-22 aug-22 sep-22 okt-22 nov-22 dec-22
Maandoverzicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inkomsten
Huur Gezondheidscentra €           319.939 €           319.939 €           319.939 €           319.939 €           319.939 €           319.939 €           319.939 €           319.939 €           319.939 €           319.939 €           319.939 319.939 €          

Uitgaven 
Hypotheekrente €             67.226 €             67.226 €             67.226 €             67.226 €             67.226 €             67.226 €             67.226 €             67.226 €             67.226 €             67.226 €             67.226 67.226 €            
OZB en verzekeringen  134.374€          €  -
Fondsbeheer & administratie                9.000
Onderhoud            300.000
Asset & Property management                9.000
Niet aftrekbare BTW              65.673
Diverse kosten (accountants e.d.)              38.393

 - €
€
€
€
€
€

Totaal uitgaven €           201.600 €             67.226 €             67.226 €             67.226 €             67.226 €             67.226 €             67.226 €             67.226 €             67.226 €             67.226 €             489.292 67.226 €          

Kasstroom uit operationele activiteiten €      118.339,13 €           252.714 €           252.714 €           252.714 €           252.714 €           252.714 €           252.714 €           252.714 €           252.714 €           252.714 €           (169.353) 252.714 €         

Kasstroom aankoop gezondheidscentra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aankoop Gezondheidscentra €    (54.225.849)  -€
Overdrachtsbelasting €       (4.338.068)  -€
Notariskosten  (35.000)€           
Bijkomende kosten incl. niet aftrekbare BTW €       (2.162.080) €       (2.162.080)  -€
Bankleningen €      38.414.639
Aflossing bankleningen (per kwartaal)  (288.110)€          (288.110)€          (288.110)€          (288.110)€         
Borgbetalingen door huurders  319.939€          
Obligatieleningen €      24.750.000
Rentebetalingen op de Obligatieleningen  (742.500)€          (742.500)€         
Kasstroom na uitgifte Obligatieleningen per mnd €        2.723.581 €  - €          (288.110) €       (2.162.080) €  - €          (288.110) €          (742.500) €  - €          (288.110) €  - €  - €       (1.030.610)

Kaspositie Cortese Health Care VII cumulatief  2.841.920€        3.094.634€        3.059.237€        1.149.871€        1.402.584€        1.367.188€        877.402€           1.130.115€        1.094.719€        1.347.433€        1.600.146€        400.184€          
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Prognose exploitatierendement HealthCare VII
(bedragen in euro's)

¹  In de exploitatieprognose is geen rekening gehouden met de jaarlijks verschuldigde winstbelasting in Nederland (vennootschapsbelasting). Hiervoor is gekozen omdat de
verschuldigde winstbelasting niet over het exploitatieresultaat bepaald wordt, maar over het fiscale resultaat.

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

€                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 €

Inkomsten
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%

 -0 €

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 €              



Uit deze liquiditeitspositie blijkt dat Cortese
HealthCare VII B.V. voldoende middelen
beschikbaar houdt om de rente- en aflossings-
verplichtingen aan de bank te kunnen voldoen.

Cortese HealthCare VII B.V. kan uit de verwachte
liquiditeitspositie ultimo 2032 niet alle Cortese
Zorgobligaties aflossen. Daarvoor is een (gedeel-
telijke) verkoop van de Objecten of een herfinan-
ciering bij de bank noodzakelijk. Onder 'geprognos-
ticeerde verkoopopbrengst' wordt hieronder nader
ingegaan.

Toelichting op tabel exploitatierendement
Voor alle vergoedingen en kosten die in dit
hoofdstuk worden vermeld geldt dat deze exclusief
omzetbelasting zijn. De niet aftrekbare
omzetbelasting-component wordt apart
weergegeven.

Huur Gezondheidscentra
Dit zijn de huurbedragen exclusief BTW. De
huurbedragen van zorggerelateerde huurders
(behalve apotheek) zijn vrijgesteld van BTW. Zoals
eerder is benoemd wordt de huur jaarlijks geïndex-
eerd volgens de gebruikelijke consumentenprijs-
index reeks CPI-alle huishoudens (2015 = 100). De
jaarlijkse indexering is geregeld in elk afzonderlijk
huurcontract en dat betekent dat elke huurder een
andere datum heeft waarop deze indexering plaats-
vindt. Er is in de berekeningen voor de huur in de
beschouwingsperiode een inflatiecijfer geprognos-
ticeerd van 2%.

In de berekening is uitgegaan van de veronderstel-
ling dat er geen leegstand optreedt gedurende de
looptijd van de Cortese Zorgobligatie.

Renteopbrengsten liquiditeit
Zoals eerder al aangegeven houdt Cortese
HealthCare VII een liquiditeitsreserve aan voor
aflossing, uitkering en onvoorziene uitgaven. Het
bedrag aan reserve levert bij de bank een rente op.
Op het moment van schrijven van dit Informatie
Memorandum bedraagt deze rente 0,1% en dit
percentage is ook meegenomen in de prognose.
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OZB en verzekeringen (vaste lasten)
Op basis van inschattingen en ervaringscijfers is er
een percentage over de totale huurinkomsten
opgenomen. Onder vaste lasten wordt verstaan
kosten die verband houden met onder andere
verzekeringen, onroerendezaakbelasting,
waterschapslasten. Dit is exclusief de kosten die
direct kunnen worden doorbelast aan de huurders
van het vastgoed. Uitgangspunt in de prognose is
dat dit bedrag gelijk blijft aan het percentage van
3,5% van de huurinkomsten. In Cortese HealthCare
VII zullen de werkelijke kosten worden verrekend op
basis van facturen.

Fondsbeheer en administratie
Er wordt een vergoeding in rekening gebracht
geprognosticeerd op 0,3% van de waarde van de
Objecten voor fondsbeheer en administratiekosten.
Onder het beheer vallen zaken als het dagelijks
beheer van de Objecten, functioneren van Cortese
HealthCare VII en overige zaken die samenhangen
met Cortese HealthCare VII. In de eerste jaren t/m
2025 neemt de Initiatiefnemer een groot deel van
deze kosten (in totaal meer dan € 515.000,-) voor
haar rekening.

Onderhoud
Op basis van inschattingen en ervaringscijfers is er
een percentage over de totale huurinkomsten
opgenomen. Deze kosten hangen samen met het
technisch in stand houden van de panden. Dit is
exclusief de kosten die direct kunnen worden
doorbelast aan de huurders van het vastgoed.
Uitgangspunt in de prognose is dat dit bedrag gelijk
blijft aan het percentage van 4% van de
huurinkomsten. In Cortese HealthCare VII zullen de
werkelijke kosten worden verrekend op basis van
facturen.

Asset- en property management
Het asset- en property management wordt separaat
in rekening gebracht en bedraagt 4% van de
jaarlijkse huur. Denkbaar is dat het property
management van de door Cortese HealthCare VII
gehouden Objecten uitbesteed wordt aan een
externe partij, te weten Triatact B.V. In de eerste
jaren t/m 2026 neemt de Initiatiefnemer een groot
deel van deze kosten (in totaal meer dan 
€ 479.000,-) voor haar rekening.



Niet-aftrekbare BTW
De huurders in de Objecten zijn grotendeels BTW-
vrije ondernemers. Enkel de apothekers zijn BTW-
plichtige ondernemers. Er zullen derhalve
grotendeels huurnota's vrij van BTW in rekening
gebracht gaan worden. De eventueel aan Cortese
HealthCare VII in rekening gebrachte
omzetbelasting op ingekochte goederen
(waaronder Objecten) en diensten die betrekking
hebben op de exploitatie van het onroerend goed
zal door Cortese HealthCare VII, voor zover deze
niet voor de BTW in aftrek kan worden gebracht,
worden geactiveerd dan wel als kosten worden
opgevoerd. Dit betekent dat een groot gedeelte van
de BTW op de kosten (zoals exploitatie-, fonds en
overige kosten) niet in aftrek kan worden gebracht.
Deze kosten komen ten laste van het resultaat van
Cortese HealthCare VII. De eventuele ontvangen
vergoedingen voor het gemis aan vooraftrek komen
ten gunste van Cortese HealthCare VII.

In de post 'niet-aftrekbare BTW' is de jaarlijkse
kostenpost aan totale niet-aftrekbare BTW
opgenomen.

Diverse kosten (accountant e.d.)
De diverse kosten ten laste komende van Cortese
HealthCare VII betreffen de kosten voor zover die
niet hierboven zijn genoemd en die direct betrek-
king hebben op het uitvoeren van de doelstellingen
van Cortese HealthCare VII. Onder de diverse 
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kosten zijn onder andere de volgende soorten
kosten ondergebracht: jaarlijkse kosten van externe
adviseurs (accountants, fiscale en juridische
adviseurs), kosten voor externe taxaties en overige
onvoorziene kosten.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat is het positieve verschil
tussen de opbrengsten (ontvangen huren en rente)
en de uitgaven.

Cortese Zorgobligatie vaste rente-uitkering
Op basis van de geprognosticeerde exploitatie zal
het fonds jaarlijks, gerekend over een looptijd van
10 jaar, vast 6% rente op de Cortese Zorgobligatie
voldoen. Deze rente wordt per halfjaar achteraf
uitgekeerd. Vanaf 2024 zal de rente per kwartaal
achteraf uitgekeerd worden.

De Winstdelende Rente bedraagt 50% van het netto
verkoopresultaat. Het netto verkoopresultaat wordt
berekend door de bruto verkoopopbrengst te
verminderen met alle gerelateerde verkoopkosten,
de verkrijgingsprijs en de aankoop-, en fondskosten
bij aankoop en aanvang.

Alle bovenstaande kosten c.q. vergoedingen komen
ten laste van c.q. ten goede aan Cortese Health-
Care VII.

Balans over eerste maanden t/m 31 december 2022
De prognose voor de balanspositie van Cortese HealthCare VII B.V. over de eerste maanden lopend tot en met
31 december 2022, waarin de start van de aanbieding van de Cortese Zorgobligaties plaatsvindt, is als volgt:

Balans na verwerving van de gezondheidscentra na eerste 12 maanden per 31 december 2022

Actief Passief
Cortese HealthCare VII B.V.

Gezondheidscentra (incl. overdrachtsbel.) €                 4.969.271 62.542.066 Eigen vermogen/Kapitaal (incl. herwaardering) €
Bijkomende kosten (incl. notaris) €  4.359.160 Obligatieleningen  24.750.000€                

 319.939€
Liquiditeit €

Borgbetalingen huurders
 400.184 Lening bank  37.262.199€                

Lening aandeelhouders  -€
Totaal  67.301.410€                 67.301.410€                



De toelichting op de balansposten is als volgt:
 
Gezondheidscentra
Dit betreft de taxatiewaarde van de Objecten, aan-
gevuld met de overdrachtsbelasting.
 
Bijkomende kosten (notaris)
Bijkomende kosten zijn alle aankoopkosten
inclusief kosten voor de notaris. Daarbij gaan wij
ervan uit dat de aankoopkosten geactiveerd worden
op de balans. De bijkomende kosten worden
gedurende de looptijd van de Cortese
Zorgobligaties ten laste van het commerciële
resultaat gebracht. Let op! Deze afschrijving is niet
in de prognose van vorenstaande exploitatierende-
ment meegenomen.
 
Liquiditeit
De post liquiditeit betreft het saldo van de liquide
middelen. De liquiditeitsreserve wordt bepaald door
alle opgehaalde en ingebrachte liquide middelen
met het behaalde exploitatieresultaat gedurende de
eerste maanden t/m 31 december 2022 bij elkaar
op te tellen en daar vervolgens de aankoopwaarde
van de Objecten aangevuld met de bijkomende
kosten, inclusief de kosten voor de notaris en
overdrachtsbelasting vanaf te halen. Onder de
opgehaalde en ingebrachte liquide middelen wordt
hierbij verstaan: het eigen vermogen, de
bankleningen en de Cortese Zorgobligaties.
 
De liquiditeitsreserve dient mede als financiële
buffer voor onverwachte uitgaven, zoals bijvoor-
beeld bovenmatige onderhoudskosten en toekom-
stige bancaire rentestijgingen. Daarnaast heeft de
liquiditeitsreserve een tijdelijke bewaarfunctie bij de
verhandeling van Zorgobligaties, mits voldoende
liquiditeit aanwezig is. Indien de liquiditeitsreserve
gedurende de looptijd niet of nauwelijks aange-
sproken wordt voor calamiteiten, kan besloten
worden het overtollige deel aan te wenden voor
aflossing aan de bank of obligatiehouders.
 
Eigen vermogen/Kapitaal (incl. herwaardering)
De aandelen in Cortese HealthCare VII B.V. worden
allemaal gehouden door Cortese Capital Manage-
ment B.V. Zij heeft de aandelen volgestort.
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Doordat gedurende de eerste maanden t/m 31
december 2022 direct huurinkomsten gegenereerd
worden en de exploitatiekosten relatief laag zijn, zal
aan het eind van de eerste periode t/m 31 decem-
ber 2022 al winst worden gemaakt. Dat is ook
opgenomen in het eigen vermogen/kapitaal.
 
Het eigen vermogen wordt tevens als buffer
beschouwd bijvoorbeeld ter voldoening van de
renteverplichtingen. Op basis van de verwachte
kaspositie cumulatief per maand over de eerste 12
maanden hoeft de buffer niet aangewend te
worden.
 
Obligatieleningen
Vanaf 18 oktober 2021 zal Cortese HealthCare VII
B.V. in totaal maximaal 990 Cortese Zorgobligaties
uitgeven met een nominale waarde van € 25.000,-
en een minimale afname van 4 Cortese Zorgobliga-
ties per Obligatiehouder. De totale waarde bedraagt
dat € 24.750.000,-.
 
Borgbetalingen huurders
Bij het afsluiten van de huurovereenkomsten dienen
de huurders een waarborgsom of een bankgarantie
aan Cortese HealthCare VII B.V. te stellen. Daarbij
wordt veelal overeengekomen om tenminste een
bedrag ter grootte van één tot drie maanden huur te
waarborgen. Indien de huurders kiezen voor een
waarborgsom, zal dat bedrag op de bankrekening
van Cortese HealthCare VII B.V. gestort worden. Dit
bedrag dient enkel ter zekerheid in geval van
achterstallige betaling door de huurders etc.
 
Lening
De totale banklening betreft bij verwerving van de
Objecten minimaal € 38.414.639,-. Doordat alle
Objecten gedurende 2022 worden verworven, zal de
bank de lening in delen uitbetalen aan Cortese
HealthCare VII B.V. ter verwerving van de Objecten.
De eerste aflossing op deze lening start direct na
verwerving van de Objecten. De inschatting is dat
Cortese HealthCare VII B.V. in 2022 al een eerste
aflossing aan de bank zal hebben gepleegd,
waardoor er eind 2022 in totaal nog € 37.262.199,-
openstaat.
 
 



Geprognosticeerd verkooprendement
Cortese HealthCare VII B.V. beoogt een extra 
rendement te behalen als gevolg van waarde-
stijging van het vastgoed, hetgeen bij verkoop van 
de Objecten gerealiseerd kan worden. De uiteinde-
lijke waardeverandering van de Objecten aan het 
einde van de looptijd van Cortese HealthCare VII is 
op dit moment echter moeilijk te bepalen. Dit komt 
doordat de waarde afhangt van een aantal zaken 
die zich moeilijk laat voorspellen, zoals bijvoorbeeld 
de conjunctuur, de rente, de inflatie, de concurren-
tie, de huurontwikkeling en de aantrekkelijkheid van 
de locaties op lange termijn.

Een deel van de liquiditeiten, die nodig zijn voor 
aflossing van de Cortese Zorgobligaties, wordt 
vrijgemaakt door vervreemding van de Objecten. 
Cortese HealthCare VII heeft als uitgangspunt voor 
de winstdeling verondersteld dat de verkoop van de 
vastgoedportefeuille tussen 7 en 10 jaar zal 
plaatsvinden.

Om u een goed beeld te geven van het verkoop-
rendement is op de volgende pagina in twee 
opstellingen de verkoopopbrengst na 7 jaar en na 
10 jaar weergegeven. Tevens wordt daarin de 
winstdeling voor de Obligatiehouders uiteengezet. 
Per opstelling is tevens een verschil in scenario's 
uitgewerkt met een defensief, realistisch en 
optimistisch karakter.

In het realistische scenario bij verkoop na 10 jaar 
worden de Objecten verkocht tegen
een iets hogere factor dan waarvoor deze zijn 
aangekocht. Indien deze factor wordt 
vermenigvuldigd met de dan geldende huursom 
geeft dit een gemiddeld jaarlijks extra rendement van 
2,49% boven op de gemiddelde jaarlijkse 
Obligatierente. Dat betekent dat in totaal gemiddeld 
8,49%  per jaar aan Obligatierente op de Zorgobligatie 
genoten wordt.

In het realistische scenario bij verkoop na 7 jaar 
worden de Objecten verkocht tegen
een iets hogere factor dan waarvoor de Objecten 
zijn aangekocht.
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Indien deze factor wordt vermenigvuldigd met de 
dan geldende huursom geeft dit
een gemiddeld jaarlijks extra rendement van 2,30%
bovenop de vaste jaarlijkse Obligatierente. Dat 
betekent dat in totaal gemiddeld 8,30% per jaar aan 
Obligatierente op de Zorgobligatie genoten wordt.

Indien na terugbetaling van alle Cortese 
Zorgobligaties nog resterende liquiditeit binnen 
Cortese HealthCare VII overblijft, komt die volledig 
aan de initiatiefnemer toe.

Scenario van hogere rentestand mogelijk van 
toepassing gedurende de looptijd
Met de bank is overeengekomen dat de rente voor 
een periode van 6 jaar vast is. Het jaarlijkse 
rentepercentage bedraagt bij aanvang 2,10%. Er 
bestaat derhalve een additioneel risico op een 
hogere rente gedurende de looptijd van de Cortese 
Zorgobligatie. Daarnaast is het aflossingspercen-
tage vastgesteld op 3% van de hoofdsom per jaar.
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Verkoopprognose na 10 jaar 

Verkoopprognose na 7 jaar 

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€    Verkrijgingsprijs incl. bijkomende kosten

Beschikbaar voor winstuitdeling  7.607.923€        12.309.923€    €     17.012.923

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%

Berekening verkoopopbrengst defensief realistisch optimistisch

15,00 16,00 17,001.  Kapitalisatiefactor

2.  Jaarhuur 2030 (= huur 2029 + index) €                4.498.317 €                4.498.317 4.498.317 €               

€              67.475.000 €              76.472.000 71.974.000 €             Bruto verkoopopbrengst (afgerond)  eind 

2029 Verkoopkosten (1,5% bruto 

verkoopopbrengst)

€                1.012.000 €                1.147.000 1.080.000 €               

Netto verkoopopbrengst €             66.463.000 €             75.325.000 70.894.000 €            

€              62.923.077 €              62.923.077 62.923.077 €             Verkrijgingsprijs incl. bijkomende 

kosten Beschikbaar voor winstuitdeling €                3.539.923 €                12.401.923 7.970.923 €             

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%
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Liquiditeitspositie Cortese HealthCare VII
De geprognotiseerde liquiditeitspositie op basis van in dit hoofdstuk weergegeven informatie met het neutrale verkoopscenario als uitgangspunt, ziet er als volgt uit:

Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Hypothecaire lening
Hoofdsom begin
Aflossingen in het jaar

€   38.414.639 €   37.262.199 €   36.109.760 €     34.957.321 €     33.804.882 €     32.652.443 €     31.500.004 €     30.347.564 €     29.195.125 €     28.042.686 €     26.890.247
3,00% €      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

Hoofdsom einde jaar €   37.262.199 €   36.109.760 €   34.957.321 €     33.804.882 €     32.652.443 €     31.500.004 €     30.347.564 €     29.195.125 €     28.042.686 €     26.890.247 €     25.737.808

2,10% €         739.482 €        770.406 €         746.204 €           893.909 €           863.945 €           833.982 €           804.018 €           774.055 €           744.092 €           684.165 714.128 €          
2,60%

€   38.414.639
€   24.750.000
€   63.164.639
€  (62.923.077)

€  199.066 €           367.823 €           389.439 €           342.674 €           401.273 €           821.936 560.523 €          €       1.657.454 1.187.055 €               241.562 €        147.471 €        
         319.939€

 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 €      
 2.784.910€      2.836.505€     3.005.262€     €       3.026.878 €       2.980.113 €       3.038.712 €       3.197.962 €       3.459.375 €       3.824.495 €       4.872.174 4.294.893 €      

€    (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) €     

Rente over gemiddeld bedrag

Beschikbare middelen
Hypothecaire geldlening
Storting Cortese Zorgobligaties
Totaal initieel beschikbaar
Fondsinvestering

Liquiditeit begin
Borgbetalingen door huurders

Exploitatieresultaat

Aflossing hypotheek
Renteuitkering aan Obligatiehouders €    (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) €     
Liquiditeit einde jaar €        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 €      



Ter bevordering van de eenvoud en leesbaarheid is
in vorenstaand schema uitgegaan van gehele jaren
van exploitatie. De eerste kolom in de tabel komt
overeen met de eerste periode prognose t/m 31
december 2022, zoals weergegeven in het begin
van dit hoofdstuk.

Wij verwachten in totaal 990 Cortese Zorgobligaties
uit te geven met een totale waarde van 
€ 24.750.000,-

De aflossing van de Cortese Zorgobligaties
geschiedt uiterlijk aan het einde van de looptijd. De
prognose is dat aflossing kan plaatsvinden door
middel van de opgebouwde positieve liquiditeits-
positie uit de exploitatieprognose van Cortese
HealthCare VII in combinatie met liquiditeiten die
worden gegenereerd door vervreemding van de
Objecten. Het is niet uitgesloten dat een (gedeel-
telijke) vervroegde aflossing van de Cortese Zorg-
obligaties zal plaatsvinden.

In de liquiditeitspositie is geen rekening gehouden
met een eventueel te betalen vennootschaps-
belasting. De vennootschapsbelasting is
verschuldigd over de fiscale winst. Naast de
genoemde kosten vermeld in de exploitatie-
prognose worden de bijkomende kosten, de lasten
aan rente op de Cortese Zorgobligaties en de
fiscale afschrijving van de Objecten tevens als
kostenpost bij de fiscale winstbepaling gezien.

Uitgaande van de rente per jaar over de Cortese
Zorgobligaties en een fiscale afschrijving per jaar,
aangevuld met de notariskosten en overige kosten
zullen wij vennootschapsbelasting verschuldigd zijn
gedurende de looptijd van de Cortese Zorgobliga-
ties. De jaarlijkse vennootschapsbelasting kan uit
de gepresenteerde liquiditeitspositie betaald
worden.

Uitgaande van een neutraal scenario, waarbij de
Objecten allemaal verkocht worden, blijkt dat wij in
staat zullen zijn om de lening na 10 jaar volledig af
te lossen. In de tabel is geen rekening gehouden
met een tussentijdse aflossing op de Cortese
Zorgobligaties. Cortese HealthCare VII hanteert als
uitgangspunt dat niet vervroegd wordt afgelost.
Echter, als Cortese HealthCare VII bijvoorbeeld een
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goed bod krijgt op één of meer Objecten, kan
Cortese HealthCare VII daar vanaf 1 november
2026 op in gaan en zal de opbrengst aangewend
worden voor vervroegde gehele of gedeeltelijke
aflossing.

Invloed op de veronderstellingen die ten grondslag
liggen aan prognoses
Wij kunnen op een aantal factoren betreffende de
veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de
prognoses in dit hoofdstuk in meer of in mindere
mate invloed uitoefenen. Dat betreffen met
betrekking tot de aankoop van de Objecten de
aankoopwaarde, de overdrachtsbelasting of
omzetbelasting, de kosten van de notaris, de
financierings- en acquisitiekosten, de
marketingkosten, fiscaal en juridisch advies en de
structureringsvergoeding.

Met betrekking tot de exploitatie van de Objecten
betreft het de renteopbrengsten op de liquiditeiten,
de rentelasten en jaarlijkse aflossing op de
bankleningen, de OZB, premies voor verzekeringen,
kosten van asset-, en propertymanagement,
onderhoudskosten, algemene kosten, de rente en
aflossing op de Cortese Zorgobligaties en, met
betrekking tot de verkoop van de Objecten, de
opbrengsten daarvan. Ook kiezen wij ervoor om
gedurende de looptijd van de Cortese
Zorgobligaties geen dividend uit te keren aan de
enig aandeelhouder, Cortese Capital Management
B.V.

Daartegenover staan factoren waarop wij geen
invloed kunnen uitoefenen. Dat betreffende
factoren die van overheidswege worden bepaald of
anderszins buiten onze invloedssfeer liggen, zoals
wijzigingen in de wet- en regelgeving, de
huuropbrengsten van de Objecten (na afloop van de
huurcontracten), ontwikkelingen op de financiële
markten (die gevolgen kunnen hebben voor de
hoogte van de rente op de banklening en/of de
commerciële opslag en/of de liquiditeitsopslag die
eventueel bovenop die rente in rekening kan
worden gebracht), economische ontwikkelingen,
inflatie (waarop de indexering van een aantal
kosten is gebaseerd), belastingen (zoals
overdrachtsbelasting, eventuele niet-verrekenbare
BTW en onroerende zaakbelasting).



Jaarrekening en jaarverslag
Het boekjaar van Cortese HealthCare VII valt samen
met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar is een
verlengd boekjaar en eindigt op 31 december 2022.
De jaarrekening wordt opgesteld met inachtneming
van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. De
jaarrekening zal worden opgesteld door een externe
accountant. De jaarrekening wordt door de Uitge-
vende Instelling vastgesteld binnen vijf maanden na
het einde van het betreffende boekjaar.

Waarderingsgrondslagen
De grondslagen voor de waardebepaling van
Cortese HealthCare VII ten behoeve van de finan-
ciële verslaglegging zijn gebaseerd op wetgeving,
modellen en richtlijnen voor de jaarverslaglegging
van beleggingsinstellingen.

Algemene grondslagen en resultaatbepaling voor
de opstelling van de financiële verslaglegging. 
De waardering van activa en passiva en de bepaling
van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop ze betrekking hebben. Verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslag-
jaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn gewor-
den.

De Obligaties luiden in euro's en aangezien Cortese
HealthCare VII enkel zal beleggen in Nederland zal
voor de financiële verslaglegging de euro als
rapportage-valuta worden gebruikt.

Waardebepaling Objecten
De Objecten worden gewaardeerd tegen de
verkrijgingsprijs minus afschrijvingen. Tevens kan
gekozen worden voor waardering op werkelijke
waarde, zijnde de marktwaarde. Er is voorafgaande 

5. VERSLAGLEGGING PAGINA 33 

aan de verwerving van de Objecten een taxatie 
uitgebracht. Deze waarde wordt in de commerciële 
balans ook opgenomen.

Waardebepaling financiële derivaten
Cortese HealthCare VII kan gebruikmaken van 
financiële derivaten (zoals rentederivaten) voor het 
afdekken ('hedging') van het renterisico 
voortkomend uit de diverse activiteiten. Financiële 
derivaten worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen kostprijs. Cortese HealthCare VII is 
vooralsnog niet voornemens gebruik te maken van 
financiële derivaten.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde onder aftrek van eventueel 
benodigde voorzieningen voor mogelijke 
oninbaarheid.

Hypothecaire en overige rentedragende leningen 
Rentedragende leningen worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen reële waarde 
verminderd met de kosten die samenhangen met het 
aangaan van de rentedragende leningen.

Na de eerste verwerking worden de rentedragende 
leningen verantwoord tegen geamortiseerde 
kostprijs, waarbij een eventueel verschil tussen de 
kostprijs en de af te lossen schuld in de winst en 
verliesrekening over de looptijd van de 
rentedragende lening wordt verantwoord.

Overige schulden en overlopende passiva Overige 
schulden en overlopende passiva worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bruto huuropbrengsten
Bruto huuropbrengsten zijn de in de verslagperiode 
toegerekende huren gecorrigeerd met aanpas-singen 
inzake huurvrije perioden, huurkortingen en andere 
huurincentives. Huurvrije perioden, huurkor-tingen en 
andere huurincentives worden verdisconteerd over 
de gehele looptijd van het huurcontract waarop zij 
betrekking hebben.

5. Verslaglegging



De hieruit voortkomende balansposten worden
verantwoord onder de overlopende activa in
verband met huurincentives.

Overige baten en lasten
Overige baten en lasten worden toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking hebben.

Onroerend goed beheerkosten
Onder de onroerend goed beheerkosten zijn
opgenomen de exploitatiekosten die rechtstreeks
verband houden met de exploitatie van Objecten,
exclusief de kosten die kunnen worden doorbelast
aan huurders. Deze kosten worden toegerekend aan
de periode waarop ze betrekking hebben.

Management-, en vennootschapskosten
De management- en vennootschapskosten hebben
betrekking op de kosten die direct betrekking
hebben op het uitvoeren van de doelstellingen van
Cortese HealthCare VII. Deze kosten worden
toegerekend aan de periode, waarop ze betrekking
hebben.

Oprichtings-, en structureringskosten
De oprichtings-, en structureringskosten en
algemene kosten die in rekening zijn gebracht door
Cortese Capital Management B.V. en haar
adviseurs en die zijn gerelateerd aan het oprichten
van Cortese HealthCare VII en het plaatsen van de
Cortese Zorgobligaties, worden geactiveerd en
afgeschreven over de looptijd van de Cortese
Zorgobligatie.

Uitkeringen
Obligatiehouders ontvangen jaarlijks een vaste
rente op hun Cortese Zorgobligaties en eventueel
een winstdeling bij verkoop van de Objecten. De
hoogte van de rente per jaar is vastgelegd in de
obligatievoorwaarden.
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BELANGRIJKE OPMERKING TERZAKE VAN DE
PROGNOSES
De prognoses zijn zorgvuldig en naar beste weten
van de Directie opgesteld op basis van de haar
beschikbare gegevens en de huidige marktom-
standigheden en de verwachtingen daaromtrent. De
Directie kan niet garanderen dat in de prognose
aangenomen verwachtingen uitkomen. Terzake van
de prognose heeft geen accountantscontrole
plaatsgevonden.

In het hoofdstuk “Risico analyse” zijn de risico's
opgesomd die de prognose nadelig kunnen
beïnvloeden. In dit hoofdstuk is aangegeven dat in
het ergste geval de Cortese Zorgobligatielening niet
(volledig) kan worden terugbetaald.



De Uitgevende Instelling geeft Cortese
Zorgobligaties uit die door de Obligatiehouders
in eigendom zullen worden gehouden.
Het uitgangspunt hierbij is dat de
Obligatiehouders de volledige juridische en
economische eigendom van de Cortese
Zorgobligaties verkrijgen bij uitgifte.
De Cortese Zorgobligaties hebben een nominale
waarde van € 25.000,- per stuk. De Cortese
Zorgobligaties hebben een vaste jaarlijkse rente
van 6%.
De Cortese Zorgobligaties hebben een minimale
looptijd van 7 jaar.

Algemeen
In dit Informatie Memorandum wordt een algemene
beschrijving gegeven van de Nederlandse fiscale
gevolgen van het houden van de Cortese Zorg-
obligaties in Cortese HealthCare VII. Dit hoofdstuk
is gebaseerd op de stand van Nederlandse
belastingwetgeving, beleidsregels en jurisprudentie
per 18 oktober 2021, met uitzondering van
eventuele maatregelen die met terugwerkende
kracht worden ingevoerd. De beschrijving betreft
geen advies over een specifieke situatie.
 
De fiscale gevolgen van het houden van de Cortese
Zorgobligaties kunnen per investeerder (Obligatie-
houder) verschillend zijn. Daarom raden wij aan dat
Obligatiehouders - voor de voor hen specifieke
fiscale gevolgen van het investeren in Cortese
Zorgobligaties van Cortese HealthCare VII - contact
opnemen met hun eigen belastingadviseur. De
kosten van dergelijke advisering zijn voor eigen
rekening.
 
Dit hoofdstuk is door RechtStaete vastgoedadvo-
caten & belastingadviseurs B.V. beoordeeld in
opdracht van en gericht aan de Initiatiefnemer en
wordt beheerst door de algemene voorwaarden van
RechtStaete vastgoedadvocaten & belasting-
adviseurs B.V.
 
Feiten en uitgangspunten
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De Obligatiehouders betalen de nominale
waarde ter verkrijging van de Cortese
Zorgobligaties.
Obligatiehouders kunnen zowel natuurlijke
personen als rechtspersonen zijn. Uitgangspunt
is dat een Obligatiehouder, ook voor de
toepassing van belastingverdragen, als inwoner
van Nederland wordt beschouwd en dat de
Obligatiehouder niet over een buitenlandse
vaste inrichting beschikt, waaraan de Cortese
Zorgobligaties dienen te worden toegerekend.
Indien de Cortese Zorgobligaties worden
gehouden door een vennootschap, dan is het
uitgangspunt dat dit een naar Nederlands recht
opgerichte besloten vennootschap (hierna ook
“B.V.”) is in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek, die niet als fiscale beleggings-
instelling of vrijgestelde beleggingsinstelling
kan worden aangemerkt.
De fiscale gevolgen van het houden van
aandelen in een B.V., die Cortese Zorgobligaties
houdt zijn niet opgenomen in dit overzicht.
Uitgangspunt is dat de Cortese Zorgobligaties
niet feitelijk functioneren als eigen vermogen in
de zin van artikel 10, lid 1, onderdeel d van de
Wet op de Vennootschapsbelasting en dat geen
sprake is van een onzakelijke lening.²
Uitgangspunt is dat de Obligatiehouders geen
aanmerkelijk belang (box 2) hebben in Cortese
HealthCare VII.
Uitgangspunt is dat de Obligatiehouders geen
werkzaamheden verrichten voor of ten behoeve
van Cortese HealthCare VII en dat de
werkzaamheden door de Obligatiehouders ten
aanzien van de aangekochte Cortese
Zorgobligaties beperkt zijn tot het normale
vermogensbeheer ten aanzien van de Cortese
Zorgobligaties (zoals bijvoorbeeld de
administratieve verwerking van de Cortese
Zorgobligaties, het bijwonen van Obligatie-
vergaderingen, etc.).
Uitgangspunt is dat de Cortese Zorgobligatie
geen economisch belang vertegenwoordigt voor
de overdrachtsbelasting.

 

²Het begrip onzakelijke lening volgt uit jurisprudentie van de Hoge Raad en kan zowel in de inkomsten- alsook in de vennootschapsbelasting toegepast worden. Een
onzakelijke lening is een geldverstrekking tussen gelieerde partijen of op instigatie van een gelieerde partij waarbij geen zakelijke vergoeding (rente) is vast te stellen voor het
debiteurenrisico dat wordt gelopen. Eén van de gevolgen is dat in principe een afwaarderingverlies op een onzakelijke lening niet in aftrek kan worden gebracht.

6. Fiscale aspecten



Vervolgens wordt een beknopte toelichting gegeven
op de fiscale positie van Cortese HealthCare VII, de
entiteit die de Cortese Zorgobligaties uitgeeft en de
Objecten in eigendom heeft, verkrijgt en exploiteert.
 
Fiscale gevolgen voor de Obligatiehouders
 
a. Cortese Zorgobligaties gehouden in privé: Box 3
 
Wordt de Cortese Zorgobligatie in privé gehouden
en dient deze niet tot het ondernemingsvermogen
van de Obligatiehouder dan wel tot resultaat uit
overige werkzaamheden te worden gerekend dan
wordt de Cortese Zorgobligatie in de inkomsten-
belasting belast in Box 3. Het inkomen uit sparen
en beleggen wordt gesteld op een forfaitair
rendement van de rendementsgrondslag.
 
De rendementsgrondslag is de waarde in het
economische verkeer van de aan Box 3 toerekenbare
bezittingen minus de aan Box 3 toerekenbare
schulden³ op 1 januari van enig aangiftejaar voor 
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zover dit saldo hoger is dan het heffingsvrije
vermogen (in 2022; voorgesteld: € 50.650.⁴ Over
het berekende forfaitaire rendement is vervolgens
belasting verschuldigd naar een tarief van 31%
(2022; voorgesteld).
 
Met ingang van 2017 is sprake van een gestaffeld
forfaitair rendementspercentage dat uitgaat van drie
rendementsklassen.
 
Onderstaande tabel geeft inzicht in het effectieve
tarief van Box 3 over de rendementsgrondslag aan
het begin van het kalenderjaar 2022 (op basis van
voorgestelde wetgeving (Belastingplan 2022)), voor
zover de rendementsgrondslag meer bedraagt dan
het heffingsvrije vermogen.

Rendements-
klassen

Fortaitair
rendement

Effectief 
tarief

van tot en met

1.

2.

3. € 962.351

€  50.651

€            - €   50.650

€ 962.350

en hoger 

1,82% 0,56%

4,37% 1,35%

5,53% 1,71%

Eventuele leningen die zijn aangegaan ter finan-
ciering van de Cortese Zorgobligatie behoren als
schuld tot de rendementsgrondslag van Box 3. De
rendementsgrondslag wordt berekend in EUR (€).
 
De nominale waarde van een Cortese Zorgobligatie
bedraagt € 25.000,- ten tijde van de uitgifte. Dit zal in
beginsel ook de waarde van de Cortese Zorgobligatie
zijn die in Box 3 in aanmerking dient te worden
genomen. Wijzigingen in de rentestand dan wel de
economische situatie van Cortese HealthCare VII
kunnen gedurende de looptijd van de Obligatie van
invloed zijn op de waarde die voor Box 3 in
aanmerking dient te worden genomen.

³Van het totaalbedrag aan schulden in Box 3 komt een bedrag van € 3.200 niet
in aftrek. Voor natuurlijke personen die een fiscaal partner hebben kan een
drempel van € 6.400 gelden. De bedragen gelden voor 2021 en voorlopig voor
2022.
⁴Er kan een ander heffingsvrij vermogen van toepassing zijn voor natuurlijke
personen die als fiscaal partner samen hun aangifte inkomstenbelasting
indienen.

Fiscale gevolgen
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de
Nederlandse fiscale gevolgen verbonden aan het
houden van Cortese Zorgobligaties in Cortese
HealthCare VII in de volgende situaties:

De Cortese Zorgobligatie wordt in privé gehouden
en dient niet tot het ondernemingsvermogen van
de Obligatiehouder dan wel tot het resultaat uit
overige werkzaamheden te worden gerekend en
wordt dus toegerekend aan Box 3;
De Cortese Zorgobligatie wordt in privé gehouden
en dient tot het ondernemingsvermogen dan wel
tot het resultaat uit overige werkzaamheden van
de Obligatiehouder te worden gerekend en wordt
dus toegerekend aan Box 1;
De Nederlandse behandeling van de Cortese
Zorgobligatie voor de erf- en schenkbelastingen;
Enkele opmerkingen omtrent het houden van een
Cortese Zorgobligatie door een afgezonderd
particulier vermogen ("AVP");
De Cortese Zorgobligatie wordt gehouden door
een B.V. 

a.
 
 
 
 

b.
 
 
 
 

c.
 

d.
 
 

e.
 
 



Het werkelijke resultaat, dat gedurende het jaar
wordt genoten op de Cortese Zorgobligatie, speelt
geen rol voor de bepaling van het forfaitaire
rendement in Box 3 en dus ook niet voor de
bepaling van de in verband met de Cortese
Zorgobligatie verschuldigde inkomstenbelasting.
De werkelijke kosten, inclusief rente verschuldigd
op leningen aangegaan ter financiering van de
aankoop van de Cortese Zorgobligaties, kunnen niet
in aftrek worden gebracht.
 
Op de rente welke op de Cortese Zorgobligaties
wordt genoten wordt geen Nederlandse
bronbelasting ingehouden.
 
Jaarlijks zal Cortese HealthCare VII een overzicht
van de fiscale gevolgen voor het daaraan vooraf-
gaande jaar verstrekken aan de Obligatiehouders.
Iedere Obligatiehouder kan vervolgens op
eenvoudige wijze uitrekenen welke fiscale gevolgen
voor hem individueel zullen gelden.
 
b. Cortese Zorgobligatie gehouden in privé en tot
het ondernemingsvermogen dan wel resultaat uit
overige werkzaamheden gerekend: Box 1
 
Wordt de Cortese Zorgobligatie in privé gehouden
en dient deze tot het ondernemingsvermogen van
de Obligatiehouder dan wel tot uw resultaat uit
overige werkzaamheden te worden gerekend dan
dient de Cortese Zorgobligatie te worden
toegerekend aan Box 1 in de inkomstenbelasting.
Dit betekent dat het werkelijk genoten resultaat op
de Cortese Zorgobligatie in Cortese HealthCare VII
onderdeel is van het belastbaar inkomen in Box 1
en is onderworpen aan het progressieve tarief van
Box 1. Dit tarief bedraagt in 2021 maximaal 49,5
procent (Belastingplan 2022: ongewijzigd).
 
Kosten, inclusief rente en eventuele koersresultaten
op leningen aangegaan ter financiering van de
Cortese Zorgobligaties, kunnen in beginsel in aftrek
worden gebracht. Bij eventuele twijfel omtrent de
aftrekbaarheid van deze rente, wordt geadviseerd
overleg te plegen met de eigen belastingadviseur.
De waardering van de Cortese Zorgobligaties is op
kostprijs⁵ dan wel de lagere waarde in het
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economisch verkeer (lagere marktwaarde).
 
Als de waarde in het economisch verkeer van de
Cortese Zorgobligaties beneden de kostprijs⁵ daalt,
kan het verschil in beginsel als een verlies in aftrek
worden gebracht. Indien echter de waarde in het
economisch verkeer van de Cortese Zorgobligaties
in de toekomst toeneemt, dient bij waardering op
(lagere) marktwaarde wel een belaste
herwaardering in aanmerking te worden genomen.
Deze herwaardering is gemaximeerd tot het bedrag
van de kostprijs.
 
Voor zover de waarde in het economisch verkeer
uitstijgt boven deze kostprijs hoeft geen winst in
aanmerking te worden genomen, deze mag worden
uitgesteld tot het moment van realisatie (zoals
bijvoorbeeld een verkoop).
 
Op de rente welke op de Cortese Zorgobligaties wordt
genoten wordt geen Nederlandse bronbelasting
ingehouden.
 
Jaarlijks zal Cortese HealthCare VII, een overzicht van
de fiscale gevolgen voor het daaraan voorafgaande
jaar verstrekken aan de Obligatiehouders. Iedere
Obligatiehouder kan vervolgens op eenvoudige wijze
uitrekenen welke fiscale gevolgen voor hem
individueel zullen gelden.
 
c. Erf- en schenkbelastingen
 
Indien de Cortese Zorgobligaties worden geschonken
aan derden dan wel vererven, dan is de verkrijger
hierover mogelijk erf- of schenkbelasting
verschuldigd. De hoogte van deze belasting zal
afhangen van de totale waarde van hetgeen wordt
verkregen, de eventuele graad van verwantschap en
het al dan niet van toepassing zijn van bepaalde
vrijstellingen.

⁵Met 'kostprijs' wordt gedoeld op de fiscale aanschafwaarde. Deze is gelijk aan
het bedrag dat is betaald bij de aanschaf van de Cortese Zorgobligatie (d.w.z. de
oorspronkelijke   kostprijs)   inclusief   aankoopkosten.    Indien    sprake    is van
meegekochte rente dient dit doorgaans in mindering te worden gebracht op de
kostprijs. Onder omstandigheden is het mogelijk dat de fiscale boekwaarde
afwijkt van deze oorspronkelijke kostprijs.



d. Afgezonderd particulier vermogen

Worden de Cortese Zorgobligaties verkregen door
een 'afgezonderd particulier vermogen' (APV), dan
wel in een dergelijke entiteit ingebracht, dan vindt
de toerekening van de inkomsten in de meeste
gevallen plaats aan de insteller (oprichter) van een
dergelijke APV. In dergelijke situaties zal de
Cortese Zorgobligatie in het algemeen niet kunnen
worden toegerekend aan het ondernemings-
vermogen. De belastingheffing in Nederland
verloopt dan overeenkomstig hetgeen hierover in
het voorgaande onder a is beschreven (Box 3). Op
deze regel gelden enkele uitzonderingen waarvan
de belangrijkste is de onderworpenheid van het
APV aan een heffing van een winstbelasting. Is het
APV onderworpen aan heffing van een
winstbelasting, dan zal er bij de insteller van het
APV in beginsel geen Nederlandse
inkomstenbelasting worden geheven ter zake van
de door het APV gehouden Cortese Zorgobligaties.

e. Een BV is eigenaar van een Cortese
Zorgobligatie

In de situatie dat een B.V. eigenaar is van een Obli-
gatielening dan is het werkelijk genoten resultaat
op de Cortese Zorgobligatie onderdeel van het
belastbaar inkomen van de B.V. en onderworpen
aan het vennootschapsbelastingtarief. Voor winst
tot en met € 245.000 geldt een tarief van 15% en
voor winst vanaf € 245.000 geldt een tarief van 25%
(2021). In het Belastingplan 2022 is voorgesteld om
de eerste tariefschijf te  verlengen naar 
€ 395.000 in 2022 en het toptarief te verhogen naar
25,8%.

Kosten, inclusief rente en eventuele koersresultaten
op leningen aangegaan ter financiering van de
Cortese Zorgobligatie, kunnen in beginsel in aftrek
worden gebracht. Bij eventuele twijfel omtrent de
aftrekbaarheid van deze rente, wordt geadviseerd
overleg te plegen met de eigen belastingadviseur.

De waardering van de Cortese Zorgobligatie is op
kostprijs⁵ dan wel de lagere waarde in het
economisch verkeer (lagere marktwaarde). Indien
de waarde in het economisch verkeer van de  
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Cortese Zorgobligatie beneden de kostprijs daalt,
kan het verschil in beginsel als een verlies in aftrek
worden gebracht. Indien echter de waarde in het
economisch verkeer van de Cortese Zorgobligatie
in de toekomst  toeneemt, dient bij waardering op
(lagere) marktwaarde wel een belaste herwaarde-
ring in aanmerking te worden genomen. Deze
herwaardering is gemaximeerd tot het bedrag van
de kostprijs. Obligatiehouders die het voornemen
hebben de Cortese Zorgobligaties aan te houden
voor de gehele looptijd, kunnen in beginsel de
Cortese Zorgobligaties niet op een lager bedrag
waarderen dan € 25.000 per stuk, het bedrag van de
nominale waarde van de Cortese Zorgobligatie.
 
Voor zover de waarde in het economisch verkeer
uitstijgt boven deze kostprijs hoeft geen winst in
aanmerking te worden genomen. Deze mag worden
uitgesteld tot het moment van realisatie (zoals
bijvoorbeeld een verkoop).
 
Jaarlijks zal Cortese HealthCare VII, een overzicht van
de fiscale gevolgen voor het daaraan voorafgaande
jaar verstrekken aan de Obligatiehouders. Iedere
Obligatiehouder kan vervolgens op eenvoudige wijze
uitrekenen welke fiscale gevolgen voor hem
individueel zullen gelden.
 
 
Fiscale positie van Cortese HealthCare VII B.V.
 
Algemeen
Cortese HealthCare VII heeft of verkrijgt de
eigendom van de Objecten. De aankoop zal deels
met eigen vermogen en deels met vreemd vermo-
gen plaatsvinden. Cortese HealthCare VII wordt
fiscaal als inwoner van Nederland beschouwd.
 
Belastinggevolgen voor de vennootschaps-
belasting 
Cortese HealthCare VII is voor haar gehele winst,
inclusief resultaten, die gerealiseerd worden bij
verkopen, aan de heffing van Nederlandse
vennootschapsbelasting onderworpen. Voor winst
tot en met € 245.000 geldt een tarief van 15% en
voor winst voor winst vanaf € 245.000 geldt een
tarief van 25% (2021).
 
 
 



In het Belastingplan 2022 is voorgesteld om de
eerste tariefschijf te verlengen naar € 395.000 in
2022 en het toptarief te verhogen naar 25,8%.
Eventuele negatieve resultaten, waaronder
begrepen een verlies bij vervreemding van de
Objecten, alsmede een verlies door waardevermin-
dering van de Objecten kunnen in aftrek worden
gebracht op de winst.
 
Het inkomen wordt bepaald met in achtneming van
de regels van 'goedkoopmansgebruik'. Afschrijving
op onroerende zaken (bestemd voor de verhuur) is
daarbij toegestaan tot aan de bodemwaarde van de
onroerende zaak. De bodemwaarde bedraagt 100%
van de geldende WOZ-waarde van de onroerende
zaak.
 
De betaalde rente op de Cortese Zorgobligatie kan
in beginsel van de fiscale winst worden
afgetrokken. Echter in specifieke gevallen kunnen
renteaftrekbeperkingen van toepassing zijn.
Bijzondere aandacht vergt de “earningstripping-
maatregel” welke per 1 januari 2019 is ingevoerd.
Op grond van deze nieuwe regelgeving is – kort
gezegd – bepaald dat het saldo van de rentekosten
minus de rentebaten niet in aftrek komt voor   zover   
dat saldo hoger is dan het hoogste van € 1.000.000
of 30% van de gecorrigeerde fiscale winst
(EBITDA). In het Belastingplan 2022 is voorgesteld
om de earningstrippingmaatregel per 1 januari 2022
verder aan te scherpen. Op grond van de voorge-
stelde wijziging wordt het percentage van 30%
verlaagd naar 20%. Het saldo aan renten (dat niet in
aftrek is gebracht) kan vervolgens (onbeperkt in de
tijd) worden voortgewenteld en voor zover er in de
latere jaren ruimte is, in aftrek worden gebracht.
Onder het rentebegrip wordt ook een uitbetaling van
de Winstdelende Rente aangemerkt. Toekomstige
wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen leiden tot
(verdere) beperkingen in de renteaftrek.
 
Een eventueel geleden verlies in enig jaar kan in
beginsel worden verrekend met de positieve winst
uit het voorgaande jaar dan wel met de positieve
winsten uit de zes volgende jaren. Daarmee zijn de
verliezen geleden in het kalenderjaar 2020 uiterlijk
verrekenbaar in het kalenderjaar 2026.
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In het Belastingplan 2021 is voorgesteld om met
ingang van 1 januari 2022 de mogelijkheid van het
verrekenen van verliezen drastisch te wijzigen.
Voorgesteld wordt om de verrekening van verliezen te
beperken tot € 1.000.000. Daarboven kunnen verliezen
worden verrekend met 50% van de winst die uitgaat
boven de € 1.000.000. De tijdsbeperking van de
voorwaartse verliesverrekening komt te vervallen, dit
wordt onbeperkt.
 
Omzetbelasting gevolgen
De verhuur van onroerende zaken is in beginsel
vrijgesteld van omzetbelasting, ook wel BTW
genoemd. Verhuurder en huurder kunnen onder
bepaalde voorwaarden opteren voor een BTW-belaste
huur. Een BTW-belaste verhuur heeft als voordeel dat
de BTW op investeringen alsmede kosten welke
relateren aan de verhuur verrekenbaar is. Een deel van
de huurders, zijnde de apotheken, maakt gebruik van
deze BTW-belaste verhuur.
 
BTW op kosten die niet direct zijn toe te rekenen aan
een BTW-belaste of BTW-vrijgestelde verhuur, komt in
vooraftrek op basis van de verhouding tussen de
BTW-belaste en BTW-vrijgestelde exploitatie.
 
Overdrachtsbelasting gevolgen
Ter zake van de verkrijging van Objecten is in beginsel
8% overdrachtsbelasting verschuldigd, tenzij sprake is
van een vrijstelling, waaronder bijvoorbeeld in geval
van een samenloop met omzetbelasting, of van een
vermindering van overdrachtsbelasting. Van dit
laatste is sprake indien de verkrijging van een
onroerende zaak plaatsvindt binnen zes maanden na
een eerdere belaste verkrijging van dezelfde
onroerende zaak. Vanaf het jaar 2021 is ter zake van
de verkrijging van woningen eveneens 8%
overdrachtsbelasting verschuldigd (in 2020: 2%),
tenzij de woning is bestemd om als hoofdverblijf voor
de verkrijger te dienen. In dat laatste geval wordt een
bijzonder tarief van 2% toegepast en zelfs - onder
voorwaarden - een vrijstelling geldt voor natuurlijke
personen jonger dan 35 jaar.
 
 



Informatie over de Cortese Zorgobligaties
Het onderstaande is een samenvatting van de
voorwaarden van de Cortese Zorgobligaties zoals
neergelegd in de Obligatievoorwaarden en de
statuten van de Uitgevende Instelling. Deze
samenvatting pretendeert geen volledigheid. De
Obligatievoorwaarden en de statuten van de
Uitgevende Instelling zijn te allen tijde leidend en
prevaleren in het geval van verschillen met de tekst
van dit Informatie Memorandum. Wij adviseren u
dan ook om de Obligatievoorwaarden en de
statuten van de Uitgevende Instelling nauwkeurig te
bestuderen.
 
Doel van de Cortese Zorgobligatie
De opbrengst van de Obligatielening wordt
aangewend voor de financiering, structurering en
aankoop van vastgoedobjecten met als functie
gezondheidscentra, woonzorg of maatschappelijk.
Op dit moment zijn enkele vastgoedobjecten
bekend en aangekocht. Omwille van de
geheimhoudingsverklaringen kunnen deze objecten
nog niet worden opgenomen in dit Informatie
Memorandum. In hoofdstuk 2 wordt het
beleggingsbeleid omtrent aankoop van de zorg 
 Objecten uitvoerig beschreven en uiteengezet.
 
Indien de vrije liquiditeiten gedurende de looptijd
voldoende ruimte bieden om een extra
gezondheidscentrum aan te kopen, kunnen wij
daarvoor kiezen. De additionele aankoop van nog
een Object mag niet financieel nadelig zijn voor de
Obligatiehouders en dient te passen binnen het
beleggingsbeleid.
 
Indien voorafgaande aan de verwerving van één of
meerdere Objecten onvoorziene en nadelige
effecten optreden, die grote financiële gevolgen
voor Cortese HealthCare VII B.V. en de
Obligatiehouders hebben, kan Cortese HealthCare
VII B.V. ervoor kiezen één of meerdere van de
geselecteerde Objecten niet te verwerven. In dat
geval zal Cortese HealthCare VII B.V. een vergelijk-
baar Object proberen te verwerven, waarbij de
effecten voor de Obligatiehouders geminimaliseerd
worden en zo min mogelijk nadelig zijn. Indien geen
vervangend Object aangekocht kan worden binnen
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twee jaar, dan kan Cortese HealthCare VII besluiten
een deel van de Obligatielening naar rato terug te
betalen aan de Obligatiehouders.
 
Omvang van de Cortese Zorgobligatie
De totale omvang van de Obligatielening bedraagt
€ 24.750.000,- verdeeld over 990 Obligaties van elk
(bij aanvang) nominaal € 25.000. Iedere Obligatie-
houder dient tenminste 4 Cortese Zorgobligaties af
te nemen. De omvang van de Obligatieleningen en
nominale waarde per Cortese Zorgobligatie wordt
verminderd met eventuele aflossingen.
 
Obligatiehoudersregister
De Uitgifte betreft een Obligatielening tegen uitgifte
van Cortese Zorgobligaties. De Cortese
Zorgobligaties zijn op naam, in de vorm van
registerinschrijvingen. De Obligatiehouder wordt
ingeschreven in het Obligatiehoudersregister
zonder dat van de Cortese Zorgobligaties bewijzen
worden afgegeven. In het Register worden tevens
opgenomen de namen en de adressen van de
Obligatiehouders, met vermelding van het aantal
Obligaties waarop zij rechten hebben en de datum
waarop zij hun rechten hebben verkregen. De
Obligatiehouder ontvangt een schriftelijke bevesti-
ging van het nummer waaronder de Obligatiehouder
is ingeschreven in het Obligatiehoudersregister.
 
Looptijd
De Cortese Zorgobligaties worden na verloop van
ten minste zeven tot tien jaar volledig afgelost
tegen de nominale waarde. De aflossing wordt
betaald uit de verkoopopbrengst van de Objecten.
Indien verkoop tegen een aanvaardbare prijs naar
de mening van de Directie wegens marktomstan-
digheden niet mogelijk is, kan de Directie besluiten
om de looptijd te verlengen. Het is mogelijk dat de
Directie het gedurende de looptijd van de Obligatie-
lening wenselijk vindt om de vastgoed- portefeuille
geheel of gedeeltelijk te verkopen en de Obligatie-
lening vervroegd, geheel of gedeeltelijk, af te
lossen. In dat geval zal de Directie het voorstel
daartoe aan de Obligatiehouders voorleggen per e-
mail of per brief.
 
 
 

7. Juridische  aspecten



Het voorstel wordt geacht te zijn aangenomen
indien niet meer dan de helft van de
Obligatiehouders binnen twee weken aangeeft
bezwaar te hebben tegen het voorstel. Indien meer
dan de helft van de Obligatiehouders (schriftelijk)
aangeeft bezwaar te hebben tegen het voorstel, dan
wordt het voorstel niet uitgevoerd. De nominale
waarde van de Obligatie wordt verminderd met
eventuele aflossingen.
 
Rente
De rente bestaat uit een vast en een winstdelend
deel. De rente wordt betaald aan de
Obligatiehouders die op de datum waarop de rente
verschuldigd is, staan ingeschreven in het
Obligatiehoudersregister.
 
Vaste rentecomponent
De vaste rentecomponent bedraagt over de looptijd
6% op jaarbasis. De vaste rente wordt in twee
gelijke delen per half jaar achteraf uitgekeerd en
berekend op basis van een jaar van 366 dagen.
Vanaf 2024 zal de vaste rente in vier gelijke delen
per kwartaal achteraf uitgekeerd gaan worden. De
vaste rente is verschuldigd over de Nominale
Waarde van de Cortese Zorgobligatie. De
verschuldigde vaste rente wordt op de laatste dag
van het betreffende halfjaar vastgesteld. Op de
eerste werkdag van de eerst daaropvolgende
maand wordt de rente uitbetaald. De rente wordt
uitbetaald aan de Obligatiehouders die op de rente-
datum in het Obligatiehoudersregister geregistreerd
staan. De rente begint te lopen op de uitgiftedatum.
 
Winstdelende rente op verkoopresultaat Objecten
De Cortese Zorgobligaties dragen een winstdelend
recht afhankelijk van het behaalde netto
verkoopresultaat bij een toekomstige verkoop van
de Objecten. De Winstdelende Rente bedraagt 50%
van het netto verkoopresultaat. Het netto
verkoopresultaat wordt berekend door de bruto
verkoopopbrengst te verminderen met alle
gerelateerde verkoopkosten, de verkrijgingsprijs en
de aankoop-, en fondskosten bij aankoop en
aanvang. Iedere Obligatiehouder is gerechtigd tot
de Winstdelende Rente in de verhouding van zijn
aandeel in de Obligatielening.
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Verhandelbaarheid en voorwaarden
De Cortese Zorgobligaties kunnen worden over-
gedragen. Overdracht geschiedt door wijziging van
het Obligatiehoudersregister op gezamenlijk
schriftelijk verzoek van de bevoegde overdrager en
de overnemer aan de Uitgevende Instelling.
Overdracht vereist de voorafgaande goedkeuring
van Cortese HealthCare VII B.V. Cortese HealthCare
VII B.V. zal deze goedkeuring verlenen, tenzij zij in
redelijkheid van mening is dat de identiteit van de
verkrijger van de Cortese Zorgobligaties en/of het
daarop gevestigde beperkte recht een gevaar op
kan leveren voor de reputatie en/of de integriteit
van de Uitgevende Instelling of dat er anderszins
zwaarwegende redenen zijn om haar goedkeuring
te onthouden. Terzake van een overdracht zijn de
daarbij betrokken partijen een vergoeding van
€250,- aan Cortese Capital Management B.V.
verschuldigd. Er zijn geen voornemens tot een
notering op een gereglementeerde markt.
 
De Obligatievoorwaarden terzake van de Cortese
Zorgobligaties zijn vastgelegd in de Obligatievoor-
waarden welke zijn te vinden in de bijlagen van dit
Informatie Memorandum. De Obligatievoorwaarden
zijn opgesteld naar Nederlands recht.
 
Let op! De Obligatielening is volledig achtergesteld
in rente en aflossing ten behoeve van de
hypotheekverstrekkende bank. Bij inschrijving door
de Obligatiehouder wordt formeel een volmacht
afgegeven om de obligaties achter te stellen in
rente en aflossing ten behoeve van de hypotheek-
verstrekkende bank. 
 
Inschrijving
Inschrijving op de Cortese Zorgobligaties is
doorlopend mogelijk vanaf de datum van dit
Informatie Memorandum tot het moment van
bereiken van de totale nominale waarde van de
Obligatielening. De inschrijvingsperiode in verband
met de uitgifte van de Obligaties eindigt op het
moment dat de inschrijving voor de uitgifte van de
Cortese Zorgobligaties voltekend is.
 
 
 



De Uitgevende Instelling behoudt zich expliciet het
recht voor de inschrijvingsperiode te verkorten,
indien het aantal inschrijvingen hiertoe aanleiding
geeft. Indien de periode, waarin op de Cortese Zorg-
obligaties kan worden ingeschreven, wordt
gewijzigd, dan wel indien het aantal uit te geven
Cortese Zorgobligaties wordt verhoogd voor het
einde van de inschrijfperiode, dan zal hiervan mede-
deling worden gedaan op de website van de Uitge-
vende Instelling, bereikbaar via www.cortese.nl.
 
Een potentiële Obligatiehouder kan inschrijven op
één of meer Cortese Zorgobligaties door een door
de Uitgevende Instelling op verzoek van de
inschrijver beschikbaar te stellen verklaring van
deelname. Zowel rechtspersonen als natuurlijke
personen kunnen inschrijven. Om voor de Cortese
Zorgobligaties in aanmerking te komen dient de
potentiële Obligatiehouder de volledig ingevulde en
ondertekende verklaring van deelname aan de
Uitgevende Instelling toe te sturen. Daarnaast dient
de potentiële Obligatiehouder het verschuldigde
bedrag voor de Cortese Zorgobligaties, waarop is
ingeschreven, zodra hij of zij daartoe schriftelijk
wordt verzocht, over te maken overeenkomstig het
stortingsverzoek zoals verzonden door de
Uitgevende Instelling.
 
Door het ondertekenen van de verklaring van
deelname verklaart de potentiële Obligatiehouder
kennis te hebben genomen van dit Informatie
Memorandum van de Uitgevende Instelling in
verband met de aanbieding en uitgifte van de
Cortese Zorgobligaties. Tevens verklaart de
Obligatiehouder bekend te zijn met de inhoud van
de Obligatievoorwaarden en stemt hiermee in. De
Obligatiehouder onderwerpt zich onherroepelijk en
onvoorwaardelijk aan de voorwaarden die in de
Obligatievoorwaarden zijn opgenomen.
 
Om voor toewijzing in aanmerking te komen, moet
de verklaring van deelname volledig ingevuld,
rechtsgeldig ondertekend en geretourneerd worden
en vergezeld gaan van een kopie van een geldig
legitimatiebewijs van de persoon die de verklaring
van deelname ondertekent. 
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De Directie is gerechtigd om zonder opgave van
reden inschrijvingen te weigeren dan wel niet te
effectueren. In dat geval zal het door de potentiële
Obligatiehouder gestorte bedrag zo spoedig
mogelijk maar uiterlijk zeven dagen na de
uitgiftedatum worden teruggestort.
 
Uitgifte
Cortese Zorgobligaties worden op de uitgiftedatum
uitgegeven. De uitgifte vindt plaats in de volgorde
waarin het nominale bedrag van de potentiële
Obligatiehouder is ontvangen. De Obligatiehouder
ontvangt schriftelijk een bevestiging van de uitgifte.
Indien er op meer Cortese Zorgobligatie(s) is
ingeschreven dan het aantal Cortese Zorgobligaties
van de Obligatielening, worden de gestorte
bedragen waarvoor geen Cortese Zorgobligaties
kunnen worden uitgegeven, binnen zeven dagen na
de uitgiftedatum teruggestort.
 
Wijziging adresgegevens Obligatiehouder
Het is van belang dat de Uitgevende Instelling de
Obligatiehouders juist kan informeren en bevrijdend
kan betalen ter zake van de Obligatielening. De
Obligatie- houders zijn derhalve verplicht
wijzigingen in post- en e- mailadressen en
(bank)rekeningnummer aan de Uitgevende
Instelling door te geven. De gevolgen van het niet
(tijdig) doorgeven van deze wijzigingen, komen voor
rekening en risico van de Obligatiehouder.
 
Annulering uitgifte Cortese Zorgobligaties 
Cortese HealthCare VII B.V. kan op grond van
onvoorziene omstandigheden welke de uitgifte
bemoeilijken of onmogelijk maken, beslissen om de
uitgifte van de Cortese Zorgobligaties te annuleren.
In dat geval zullen alle Obligatiehouders hun
gestorte bedragen retour ontvangen.
 
Extra kosten Obligatiehouder
Er worden bij de uitgifte aan de Obligatiehouder
geen extra kosten in rekening gebracht. Op de
uitgifte is het Nederlandse recht van toepassing.
 
 
 



Juridische structuur
De middelen van de Cortese Zorgobligaties worden
gestort in Cortese HealthCare VII B.V. Deze koopt
met deze middelen, het eigen kapitaal en de
hypothecaire lening van een bank de Objecten.
Vervolgens ontvangt Cortese HealthCare VII B.V.
periodiek huurinkomsten, betaalt hieruit de kosten
en de hypotheek. Uit het resultaat voldoet zij ook de
renteverplichting op de Cortese Zorgobligaties.
 
De structuur van de Uitgevende Instelling kan als
volgt schematisch worden weergegeven:
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De Initiatiefnemer heeft over 2018 t/m 2020
jaarstukken gepubliceerd. De Initiatiefnemer houdt
kantoor te Utrecht aan de Middenwetering 1, 3543
AR. Het boekjaar van de Initiatiefnemer loopt van 1
januari tot en met 31 december met uitzondering
van het eerste jaar (het oprichtingsjaar). Naast alle
aandelen in de Uitgevende Instelling houdt de
Initiatiefnemer alle aandelen in de andere zes
Cortese HealthCare besloten vennootschappen.
 
Cortese HealthCare VII B.V. (Uitgevende Instelling)
Cortese HealthCare VII B.V. is een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Nederlands recht gevestigd te Utrecht. De enig
aandeelhouder van de Uitgevende Instelling is
Cortese Capital Management B.V., die tevens de
bestuurder van de Uitgevende Instelling is.
 
De Uitgevende Instelling is ingeschreven in het
handels- register bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 83593608. Cortese HealthCare VII
B.V. heeft nog geen (gecontroleerde) jaarstukken
gepubliceerd, aangezien deze vennootschap recent
(4 augustus 2021) is opgericht. Cortese HealthCare
VII B.V. houdt kantoor te Utrecht aan de
Middenwetering 1, 3543 AR. Het boekjaar van
Cortese HealthCare VII B.V. loopt van 1 januari tot
en met 31 december met uitzondering van het
eerste jaar (het oprichtingsjaar). Cortese
HealthCare VII B.V. valt niet onder de reikwijdte van
de Nederlandse corporate governance code.
 
Jaarvergadering Obligatiehouders
Elk jaar zal -uiterlijk zes maanden na afloop van het
afgelopen boekjaar- een jaarvergadering van
Obligatiehouders worden gehouden. De vergadering
van Obligatiehouders zal worden uitgeschreven
door de Uitgevende Instelling. Een Obligatiehouder
is gerechtigd om de vergadering van
Obligatiehouders bij te wonen. De Obligatiehouder
dient zich daartoe uiterlijk vijf (5) werkdagen
voorafgaande aan de vergadering aan te melden.
 
Op schriftelijk verzoek van Obligatiehouders
(gezamenlijk) houdend ten minste vijfentwintig
procent (25%) van het totale nominale bedrag aan
uitstaande Obligaties, kan een extra jaarvergade-
 
 

Cortese Health-
Care VII B.V.

Cortese Capital 
Management B.V.

Obligatie-
houders

Objecten Bank

100% 
aandeelhouder

Initiatiefnemer

Obligatielening

Hypothecaire
lening

Cortese Capital Management B.V. (Initiatiefnemer)
Cortese Capital Management B.V. is een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Nederlands recht gevestigd te Utrecht en is enig
aandeelhouder van de Uitgevende Instelling.
Bestuurder van Cortese Capital Management B.V.
zijn de drie persoonlijke holdings van de heren
Schouten, van Onna en Voskamp ieder zelfstandig
bevoegd.
 
De aandelen in Cortese Capital Management B.V.
worden gehouden door de persoonlijke holdings
van de heren van Onna, Voskamp en Schouten. In
bijlage 2 zijn de curricula vitae van de verschillende
natuurlijke personen achter de aandeelhouders en
bestuurders opgenomen.
 
De Initiatiefnemer is ingeschreven in het
handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 67064280. 
 
 



ring worden gehouden. Een schriftelijk verzoek als
hiervoor bedoeld, moet het te behandelen
onderwerp bevatten.
 
Het boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Het
eerste boekjaar eindigt op 31 december 2022. De
financiële verantwoording van Cortese HealthCare
VII wordt jaarlijks door een accountant opgesteld
en aan de Obligatiehouders toegestuurd. De eerste
verantwoording is over de periode t/m 2022. De
betaalbaarstelling, de samenstelling en de wijze
van betaling van uitkeringen worden bekend
gemaakt aan het adres van de betreffende
Obligatiehouder.
 
Toezichtrechtelijke aspecten
Cortese HealthCare VII zal opvorderbare gelden -
zoals bedoeld in artikel 1:1 Wft - van Obligatiehou-
ders aantrekken tegen uitgifte van de Obligaties
aan hen.
 
Artikel 3:5 lid 1 Wft verbiedt om in Nederland in de
uitoefening van een bedrijf van het publiek
opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking
te verkrijgen of ter beschikking te hebben.
'Opvorderbare gelden' zijn in artikel 1:1 Wft
gedefinieerd als deposito's of van andere
terugbetaalbare gelden. De van de Obligatiehouders
aan te trekken gelden vallen binnen deze definitie
van opvorderbare gelden.
 
Artikel 3:5 lid 2 onder d Wft bepaalt dat dit verbod
van artikel 3:5 lid 1 Wft niet van toepassing is op
degenen die opvorderbare gelden aantrekken, ter
beschikking verkrijgen of ter beschikking hebben
als gevolg van het aanbieden van effecten in
overeenstemming met het ingevolge hoofdstuk 5.1
van de Wft bepaalde.
 
De Cortese Zorgobligaties zijn aan te merken als
effecten als hiervoor bedoeld. Omdat het aanbod
van de Cortese Zorgobligaties plaatsvindt in
overeenstemming met het in hoofdstuk 5.1 van de
Wft bepaalde, is op grond van artikel 3:5 lid 2 onder
de Wft het verbod van artikel 3:5 lid 1 Wft niet van
toepassing op (het aanbod en de uitgifte van
Obligaties door) Cortese HealthCare VII. 
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Op grond van artikel 5:2 Wft is het verboden in
Nederland effecten (zoals de Cortese
Zorgobligaties) aan te bieden aan het publiek, tenzij
een vrijstelling van toepassing is. Cortese
HealthCare VII valt volledig onder de vrijstelling en
maakt daar gebruik van.
 
Voor de aanbieding is geen vergunning van de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) vereist en het
Informatie Memorandum is niet onderworpen aan
goedkeuring door de AFM. De aangeboden
Zorgobligaties kunnen slechts verworven worden
met een tegenwaarde van ten minste
€100.000,- per belegger. De nominale waarde per
Zorgobligatie bedraagt € 25.000,- en een belegger
dient derhalve met ten minste 4 Zorgobligaties deel
te nemen, waardoor de tegenwaarde ten minste 
€ 100.000,- bedraagt. Cortese HealthCare VII B.V.
heeft op basis van de wettelijke bepalingen geen
meldingsplicht voor deze Uitgifte bij de AFM. Er
hoeft ook geen informatiedocument aan de AFM
verstrekt te worden.
 
Cortese HealthCare VII B.V. heeft -omwille van
transparantie en zorgvuldigheid- besloten wel een
melding aan de AFM te doen. Op 15 oktober 2021 is
de melding, voorafgaande aan de eerste
aanbieding, gedaan bij de AFM. Hiervoor is een
meldingsformulier in combinatie met het
informatieformulier aan de AFM verstrekt tezamen
met het aanbiedingsdocument.
 
Het betreffende 'AFM informatie-document' is
publiekelijk beschikbaar op de projectpagina van
Cortese te weten www.cortese.nl.
 
Dit Informatie Memorandum is geen prospectus in
de zin van de Wft en is niet ter goedkeuring
voorgelegd aan de AFM. Nogmaals wordt
nadrukkelijk vermeld dat de Uitgevende Instelling
niet onder toezicht staat van de AFM.
 
De Initiatiefnemer vindt dat extern toezicht op de
organisatie en het beheer van beleggingsproducten
een welkome aanvulling vormt op haar professio-
naliteit en openheid.
 



Ook al worden de Cortese Zorgobligaties thans
onder de vrijstelling aangeboden en is een
vergunning niet noodzakelijk, toch heeft de
Initiatiefnemer de werkzaamheden opgestart om
een AFM-vergunning voor beleggingsinstellingen
aan te vragen en te verkrijgen.
 
Op grond van de AIFMD-richtlijn (Alternative
Investment Fund Managers Directive) heeft een
beheerder een vergunning nodig om een
alternatieve beleggingsinstelling te beheren en/of
deelnemingsrechten daarin aan te bieden aan
beleggers.
 
Via de website van Cortese en nieuwsbrieven
houden wij u op de hoogte van de voortgang in
deze.
 
Informatieverstrekking
Cortese HealthCare VII verschaft binnen 6 maanden
na afloop van elk kalenderjaar schriftelijke
informatie over de financiële en operationele
voortgang aan de Obligatiehouders in de vorm van
een jaarverslag.
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Inleiding
Met investeringen in Cortese Zorgobligaties kan
potentieel rendement worden behaald. Het is wel
goed om u te realiseren dat investeren in vastgoed-
vormen als gezondheidscentra, woonzorg en
maatschappelijk  risico's met zich meebrengt en
dat wij mogelijk niet in staat zullen zijn om aan
onze verplichtingen aan u te voldoen. Het gehele in
de Obligatieleningen geïnvesteerde bedrag kan
verloren gaan. Uw totale vermogen dient zodanig te
zijn dat een dergelijk verlies kan worden gedragen.
Investeren in Cortese Zorgobligaties is uitsluitend
geschikt voor investeerders die het verlies van hun
investeringsbedrag kunnen dragen.
 
In dit hoofdstuk worden de risico's beschreven (i)
die van invloed kunnen zijn op het vermogen van
Cortese HealthCare VII om haar verplichtingen in
het kader van de Cortese Zorgobligaties jegens de
beleggers na te komen en (ii) die van wezenlijk
belang zijn voor de Cortese Zorgobligaties. Naast
deze materiële risico's kunnen er materiële risico's
zijn die momenteel voor de Uitgevende Instelling
onbekend zijn en er kunnen risico's zijn waarvan de
Uitgevende Instelling vindt dat ze op dit moment
niet materieel zijn.
 
Bij het nemen van een investeringsbeslissing dient
u de in dit Informatie Memorandum beschreven
risico's evenals uw persoonlijke financiële situatie
en doelstellingen in overweging te nemen.
 
Algemene risico's:
Aan het beleggen in onroerend goed (de Objecten)
zijn risico's verbonden. Het zich realiseren van
bedoelde risico's kan een nadelige invloed hebben
op het geprognosticeerde rendement. De waarde
van de Cortese Zorgobligatie kan zowel stijgen als
dalen en de mogelijkheid bestaat dat de
Obligatiehouders minder terugkrijgen dan zij
hebben ingelegd of zelfs de gehele Obligatielening
verliezen.
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Risico's verbonden aan de Uitgevende Instelling:
 
Risico van bedrijfsaansprakelijkheid
Het risico bestaat dat de Uitgevende Instelling
aansprakelijk wordt gesteld door derden die
claimen schade te hebben geleden door gebruik
van de Objecten. Dit betekent dat indien dit risico
zich voordoet, de Uitgevende Instelling mogelijk
kosten moet maken om de betreffende derde
schadeloos te stellen.
 
Ten tijde van de uitgifte van dit Informatie Memo-
randum is de Uitgevende Instelling niet bekend met
enige overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrage
(met inbegrip van dergelijke procedures die, naar
weten van de Uitgevende Instelling, hangende zijn
of kunnen worden ingeleid), die een invloed van
betekenis kunnen hebben of in een recent verleden
hebben gehad op de financiële positie of de
rentabiliteit van de Uitgevende Instelling.
 
In de opstalverzekering van de Uitgevende Instelling
is ook de verhuurdersaansprakelijkheid gedekt.
 
Risico van faillissement van de Uitgevende Instelling
Het risico bestaat dat de Uitgevende Instelling failliet
gaat, omdat ze niet meer aan haar verplichtingen kan
voldoen. Dit betekent dat, wanneer dit risico zich
voordoet, een curator zal worden aangesteld om de
boedel onder schuldeisers te verdelen. De kans
bestaat dat niet het gehele nog uitstaande bedrag aan
Obligatiehouders kan worden voldaan en dat
Obligatiehouders hun inleg deels of zelfs volledig
verliezen.
 
Risico's van wegvallen van contractpartijen
Er is een risico dat partijen, waarmee de Uitgevende
Instelling contracten heeft afgesloten of gaat
afsluiten om diensten af te nemen, wegvallen en dat
deze niet meer aan de verplichtingen in de met hen
getekende contracten kunnen of willen voldoen.
Dit betekent dat diensten die werden afgenomen of
producten die werden aangeboden door de wegval-
lende partij, bij een andere partij moeten worden
onder- gebracht, mogelijk resulterend in (tijdelijke)
(eenmalige) hogere kosten voor de Uitgevende
Instelling.
 

8. Risico analyse



Risico's contracten en overeenkomsten
Er is een risico dat, ondanks de zorgvuldigheid bij
het aangaan van diverse contracten en
overeenkomsten, een verschil van mening tussen
contractpartijen ontstaat omdat bijvoorbeeld: 
(i) interpretatieverschillen ontstaan of (ii) partijen
niet aan hun verplichtingen kunnen/ willen voldoen.
Afwijkingen in de gemaakte afspraken door niet
voorziene omstandigheden kunnen van invloed zijn
op de mogelijkheden van de Uitgevende Instelling
om aan haar verplichtingen jegens de
Obligatiehouders te voldoen.
 
Onvoorziene kosten
Dit Informatie Memorandum geeft prognoses weer
van de rendementen van de Uitgevende Instelling
en de liquiditeitsreserves. Die prognoses zijn
gebaseerd op de veronderstellingen zoals
weergegeven in hoofdstuk 4 'Financiële aspecten'.
Die veronderstellingen houden geen rekening met
alle mogelijke situaties waarmee de Uitgevende
Instelling kan worden geconfronteerd. De situaties
waarmee de Uitgevende Instelling kan worden
geconfronteerd en waarmee in de rendements-
prognoses geen rekening is gehouden, omvatten
onder meer de situaties waarin onvoorziene kosten
(moeten) worden gemaakt. Hoewel er op dit
moment geen concreet voornemen is de Cortese
Zorgobligaties te noteren aan een
gereglementeerde markt (effectenbeurs) of een
ander type handelsplatform, heeft de Uitgevende
Instelling wel de bevoegdheid te beslissen daartoe
over te gaan. De kosten die daaraan zijn verbonden,
komen ten laste van de Uitgevende Instelling.
 
De werkelijke rendementen zullen waarschijnlijk
afwijken van de rendementsprognoses, aangezien
de veronderstelde situaties en gebeurtenissen zich
veelal niet op gelijke wijze zullen voordoen als is
aangenomen. (Ook) onvoorziene kosten komen ten
laste van het vermogen van de Uitgevende
Instelling en daarmee ten nadele van de
liquiditeitsreserve. Het risico dat die onvoorziene
kosten zodanig hoog zijn dat daardoor de
rendementsprognoses niet worden gerealiseerd, is
niet uit te sluiten. 
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De kans bestaat dat niet het gehele nog uitstaande
bedrag aan Obligatiehouders kan worden voldaan
en dat Obligatiehouders hun inleg deels of zelfs
volledig verliezen.
 
Risico's verbonden aan de Obligatielening: Risico
van beperkte verhandelbaarheid Cortese
Zorgobligaties
Het risico bestaat dat een Obligatiehouder, die zijn
Cortese Zorgobligaties wenst over te dragen, geen
Obligatiehouder vindt die zijn Cortese Zorg-
obligaties wil overnemen. Obligatiehouders dienen
bij de aanschaf van Cortese Zorgobligaties ervan
uit te gaan dat zij de Cortese Zorgobligaties
gedurende de Looptijd zullen aanhouden.
 
De Cortese Zorgobligaties zijn beperkt
verhandelbaar en zullen niet worden genoteerd op
een gereglementeerde markt. De Cortese
Zorgobligaties zijn in principe enkel verhandelbaar
tussen Obligatiehouders. Een Obligatiehouder kan
de Uitgevende Instelling om toestemming vragen
om de Cortese Zorgobligatie aan een derde over te
dragen. De Uitgevende Instelling is vrij om een
dergelijk verzoek in te willigen of af te wijzen.
 
Risico van waardering van de Cortese
Zorgobligaties
Er is een risico dat gedurende de Looptijd van de
Cortese Zorgobligaties de waarde van de Cortese
Zorgobligaties niet objectief te bepalen is, omdat er
geen openbare koers voor de Cortese
Zorgobligaties wordt gevormd en geen andere
regelmatige objectieve tussentijdse waardering van
de Cortese Zorgobligaties plaatsvindt. Dit betekent
dat op het moment dat een Obligatiehouder zijn
Cortese Zorgobligatie wenst te verkopen, de reële
waarde van zijn Cortese Zorgobligatie moeilijk of
niet te bepalen zal zijn. Wij gaan ervan uit dat
normaliter de waarde van de Cortese Zorgobligatie
gelijk is aan de Nominale Waarde, zijnde € 25.000,-.
De omvang van de Obligatieleningen en nominale
waarde per Cortese Zorgobligatie wordt verminderd
met eventuele aflossingen.



Liquiditeitsrisico
Bij tegenvallers in de exploitatie van de Objecten,
die groter zijn dan de liquiditeitsreserve of zodanig
in omvang zijn dat het niet verantwoord is om uit de
liquiditeitsreserve de rente-uitkeringen te doen aan
de Cortese Zorgobligaties, kan de rente-uitkering
niet worden gedaan. Dat zou ten nadele komen van
de Obligatiehouders. De omvang van tegenvallers
kan zelfs het voortbestaan van Cortese HealthCare
VII B.V. en daarmee de Cortese Zorgobligaties in
gevaar brengen. In het laatste geval kan de inleg
van de Obligatielening geheel of gedeeltelijk
verloren gaan en niet of gedeeltelijk terugbetaald
worden.
 
Risico's verbonden aan exploiteren van vastgoed:
 
Marktrisico
Marktrisico is een van de belangrijkste factoren bij
de waardeontwikkeling van vastgoed. Het
marktrisico ziet op het algemene economische
klimaat waarin de vastgoedmarkt zich bevindt. Het
economische klimaat is zowel van invloed op de
vraag en het aanbod van het vastgoed als op de
verhuurmarkt. Uitgangspunt is dat Cortese
HealthCare VII in Nederland gelegen vastgoed
aankoopt.
 
Leegstandsrisico
Leegstand kan ontstaan als een huurcontract niet
wordt verlengd of tussentijds wordt beëindigd en
voor de leegkomende ruimte niet direct een andere
huurder wordt gevonden. Leegstand leidt tot
inkomstenderving en mogelijkerwijs additionele
kosten voor Cortese HealthCare VII. Deze
additionele kosten kunnen ontstaan doordat de
verhuurder het vastgoed op bepaalde aspecten
dient aan te passen of een huurvrije periode dient te
verstrekken aan een nieuwe huurder, bijvoorbeeld
wanneer het vastgoed moeilijk verhuurbaar is. Het
leegstandsrisico kan worden beperkt door
langlopende huurcontracten met solvabele
huurders af te sluiten. Eveneens is van belang dat
Cortese HealthCare VII een goede relatie opbouwt
en onderhoudt met de huurders en tijdig signaleert
of er eventuele veranderingen plaatsvinden.
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Risico's verbonden aan een vertraagd
afnamemoment Object
Er is een risico dat één of meerdere Objecten niet
of niet tijdig notarieel worden geleverd, bijvoorbeeld
door faillissement van de verkoper, problemen met
of vertraging in de notariële levering met beslagen
en dergelijke meer. Dat zal leiden tot schade voor
Cortese Health Care VII B.V. wat ten koste gaat van
de liquiditeitspositie en het rendement voor de
Uitgevende Instelling en indirect ook voor de
Obligatiehouders, bijvoorbeeld omdat een
alternatief pand gekocht moet gaan worden of een
procedure opgestart moet gaan worden om alsnog
het Object geleverd te krijgen. Daarmee zal tijd en
geld verloren gaan, waardoor de
huurovereenkomsten voor dit Object later zullen
aanvangen wat leidt tot gederfde huurinkomsten in
relatie tot al eerder opgehaald Obligatiekapitaal.
 
Milieurisico
De bodem waarop de Objecten staan, is
onderzocht. Er is geen ernstige vervuiling gebleken.
Ook zijn de Objecten op de aanwezigheid van
asbest onderzocht. Er is geen asbest aangetroffen.
Ondanks voornoemde onderzoeken valt niet uit te
sluiten dat (nieuwe) onderzoeken tot een andere
uitkomst leiden. Vanaf de levering van de Objecten
aan de Uitgevende Instelling kunnen eventuele
kosten van sanering in beginsel niet worden
verhaald zodat, als na levering zou blijken dat
sanering noodzakelijk is, die kosten in beginsel ten
laste van het vermogen van de Uitgevende
Instelling zullen komen en kunnen leiden tot een
lagere liquiditeitspositie van de Uitgevende
Instelling en het geprognosticeerd rendement.
 
Huurgroei
De belangrijkste inkomsten die bijdragen aan het
rendement van Cortese HealthCare VII zijn de huur-
inkomsten. In de rendementsberekening wordt
rekening gehouden met 2% per jaar. Deze
gemiddelde huurstijging is gebaseerd op de
berekeningen van de ROZ/ IPD van gemiddelde
inflatie van de afgelopen jaren. Het risico bestaat
dat de geprognosticeerde gemiddelde huurstijging
niet kan worden gerealiseerd, waardoor het
rendement van Cortese HealthCare VII negatief kan
worden beïnvloed.
 
 
 



Verkooprisico's
De waarde bij de verkoop van de Objecten is
enerzijds afhankelijk van externe macro-
economische factoren en de situatie op de
Nederlandse vastgoedmarkt en anderzijds van de
lopende huurcontracten en de mogelijkheid om
deze huurcontracten wederom voor een langere
periode te verlengen. Het is daarmee mogelijk dat
aangekochte Objecten verkocht worden tegen een
lagere prijs dan de aankoopprijs. Het risico is
daarbij aanwezig dat de verkoopprijs dusdanig laag
is, dat de Obligatiehouders hun investering geheel
of gedeeltelijk verloren zien gaan. De Uitgevende
Instelling kan in dat geval ook besluiten niet te
verkopen en de exploitatie van de Objecten te
continueren tot een moment waarop de
waardeontwikkeling van de Objecten wederom
voldoende is om de Obligatiehouders hun
investering te kunnen terugbetalen.
 
Financierings- en renterisico
Het rendement op beleggingen in vastgoed kan
negatief beïnvloed worden door algemene en meer
specifieke marktontwikkelingen. Het financierings-, en
renterisico houdt in dat in geval van vreemd vermogen
financiering (leningen) de directe resultaten van
Cortese HealthCare VII onderhevig zullen zijn aan
rentefluctuaties. Bij een hogere rente zullen de
financieringslasten toenemen aangezien het vastgoed
gedeeltelijk met vreemd vermogen is gefinancierd.
Het directe beleggingsresultaat zal bij een stijgende
marktrente een neergaande lijn laten zien. Bovendien
kan een stijging van de rente het risico van dalende
vastgoedprijzen vergroten. Een daling van de
vastgoedprijzen kan leiden tot een neerwaartse druk
op het rendement. Een stijgende marktrente zal aldus
een negatief effect hebben op de beleggingsresul-
taten. De Objecten worden voor een groot deel
gefinancierd met bankleningen. De verhouding tussen
eigen vermogen, Cortese Zorgobligaties en
bankleningen zal naar verwachting op 31 december
2022 (wanneer de beoogde investeringen naar
verwachting gedaan zijn) ongeveer 7,4%/36,8%/55,8%
op basis van de commerciële balans zijn. De
verhoudingen zijn geschat en kunnen afwijken van de
werkelijkheid. 
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De verhouding kan pas worden vastgesteld na
aankoop van de Objecten, omdat op dat moment
duidelijk wordt hoeveel procent een bank precies
wil financieren. Dat hebben wij niet in de hand en
we kunnen daar ook maar beperkt invloed op
uitoefenen. De percentages kunnen dus in de
praktijk verschillen, bijvoorbeeld als er minder door
middel van bankleningen wordt gefinancierd als
gevolg van een erg gunstige taxatiewaarde. Er zijn
met betrekking tot de bankleningen nog geen
overeenkomsten aangegaan en de voorwaarden
daarvan zijn dus nog onbekend. Er is een reële kans
dat de banken als eis stellen dat er een maximale
verhouding tussen de hoofdsom van de banklening
en de waarde van de Objecten moet worden
aangehouden, vast te stellen op basis van een
jaarlijks door de bank te verrichten waardering van
de Objecten. Als niet wordt voldaan aan deze
maximale verhouding kunnen de banken verlangen
dat een (hogere) aflossing op de bankleningen
wordt gedaan. Bij een hogere aflossing op de
bankleningen kan de situatie ontstaan dat geen
liquiditeiten meer beschikbaar zijn om rente en/of
aflossingen op de Cortese Zorgobligaties te
betalen. Het niet voldoen aan de door de banken
gestelde voorwaarden kan er ook toe leiden dat de
bankleningen ineens opeisbaar worden. Dan
ontstaat het aanzienlijke risico dat de Cortese
Zorgobligaties gedwongen verkocht moeten
worden. De verkoopopbrengst bij een gedwongen
verkoop is over het algemeen een stuk lager dan bij
een vrijwillige verkoop. Bij een gedwongen verkoop
is het risico aanzienlijk dat een tegenvallende prijs
wordt verkregen, waardoor de Obligatiehouders het
risico lopen dat zij hun investering geheel of
gedeeltelijk verloren zien gaan.
 
Herfinancieringsrisico
De bankleningen, waarmee de Objecten deels zijn
gefinancierd, hebben een looptijd, die vergelijkbaar
is met de looptijd van de Cortese Zorgobligaties.
Voor de Objecten zal naar alle waarschijnlijkheid
een looptijd tussen de zes tot tien jaar gelden.
De Uitgevende Instelling kent daarnaast geen
vastgesteld beleid dat de Objecten na een bepaalde
tijd dienen te worden verkocht.
 
 



De looptijd is onbepaald en in theorie
eeuwigdurend. De Cortese Zorgobligaties hebben in
beginsel een looptijd van tussen de 7 en 10 jaar. Er
is dan ook een risico dat na afloop van de looptijd
van de hypothecaire financiering de Objecten nog
niet zijn verkocht én geen nieuwe banklening of
financiering kan worden afgesloten of alleen tegen
minder gunstige voorwaarden. Indien geen nieuwe
financiering kan worden afgesloten, ontstaat het
risico dat een of meerdere van de Objecten
gedwongen verkocht moeten worden.
 
De verkoopopbrengst bij een gedwongen verkoop is
doorgaans aanzienlijk lager dan bij een vrijwillige
verkoop. Dat zal een negatieve invloed hebben op de
liquiditeit van de Uitgevende Instelling, waardoor de
Obligatiehouders het risico lopen dat zij hun
investering geheel of gedeeltelijk verloren zien gaan.
Indien een nieuwe banklening alleen kan worden
afgesloten tegen minder gunstige voorwaarden, heeft
dat eveneens een negatieve invloed op het terug te
betalen bedrag voor de Obligatiehouders.
 
Inflatie
De ontwikkeling van de huurinkomsten is onder meer
afhankelijk van de inflatie. Door indexatie van de huur-
prijzen wordt een stijgende inflatie (gedeeltelijk)
gecompenseerd. Ondanks voornoemde indexatie van
de huurprijzen, kan stijgende inflatie echter een
negatief effect hebben op de (eind)waarde van de
Objecten.
 
Debiteurenrisico's
De inkomsten van Cortese HealthCare VII zullen
(deels) bestaan uit de huuropbrengsten van het
vastgoed. Hoewel in beginsel onderzoek zal worden
gedaan naar de kredietwaardigheid van een huurder
kan op voorhand niet worden uitgesloten dat een
huurder in staat van insolventie geraakt of anderszins
de huurtermijnen niet (tijdig) voldoet noch dat
huurovereenkomsten tussentijds worden beëindigd.
 
Risico van onverzekerde schade
Cortese HealthCare VII zal ten behoeve van het
vastgoed een opstalverzekering met uitgebreide
dekking afsluiten.
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Sommige schades zijn echter niet te verzekeren,
zoals schade ontstaan ten gevolge van oorlog,
terreur en natuurrampen. Dergelijke onverzekerde
schade komt aldus voor rekening en risico van
Cortese HealthCare VII. Daarnaast zal er telkens
sprake zijn van een eigen risico per verzekering.
Cortese HealthCare VII heeft tevens een
verzekering afgesloten om de huurderving van de
eerste twaalf maanden op te vangen, indien een
gezondheidscentrum niet toegankelijk is,
bijvoorbeeld door brand.
 
Wet- en regelgeving
De beleggingen zijn onderworpen aan en worden
beïnvloed door wet- en regelgeving. Wijzigingen of
aanscherpingen van regelgeving op het gebied van
huur en huurbescherming, milieu en bodem-
verontreiniging, bestemmingsplannen,
inrichtingseisen en veiligheids- voorschriften
kunnen directe invloed hebben op de verhuur en
verkoopmogelijkheden van het vastgoed en
daarmee op het rendement van Cortese HealthCare
VII.
 
Geen zekerheid kan worden gegeven dat de wet- en
regelgeving, dan wel de interpretatie, uitvoering of
wijziging van bestaande wet- en regelgeving, niet
zal leiden tot extra kosten of geen andere nadelige
gevolgen zal hebben voor het beheer van en de
exploitatie van de Objecten.
 
Spreidingsrisico
Cortese HealthCare VII investeert in meerdere
Objecten. Doordat er in meerdere Objecten wordt
geïnvesteerd, bestaat het risico dat het rendement
deels negatief wordt beïnvloed als een van de
hierboven genoemde risico's zich voordoet op één
van de Objecten. Omdat er wordt geïnvesteerd in
meerdere Objecten wordt het effect van het
voordoen van een van de risico's wel minder groot
c.q. gemitigeerd.
 
Risico van samenloop van omstandigheden 
Een belangrijk risico is tevens gelegen in de
samenloop van verschillende risicofactoren, dus
wanneer verschillende risicofactoren mogelijker-
wijs tegelijkertijd optreden. 
 
 



Een dergelijke samenloop kan leiden tot een 
situatie waarbij (een combinatie van) initieel 
beperkt geachte risico's en/of onverwachte, nieuwe 
risico's een significante negatieve invloed hebben 
op het vermogen van de Uitgevende Instelling om 
aan haar verplichting jegens Obligatiehouders te 
voldoen.

Fiscaal risico
Cortese HealthCare VII is vennootschapsbelasting 
verschuldigd over het fiscale resultaat, inclusief het 
fiscale resultaat dat gerealiseerd wordt bij een 
eventuele verkoop van de Objecten. Er wordt vanuit 
gegaan dat de rente op de Cortese Zorgobligatie 
aftrekbaar is van het fiscale resultaat. Het risico 
bestaat dat de rente op de Cortese Zorgobligatie 
als gevolg van wetswijzigingen (zoals de wetgeving 
van de earningstrippingmaatregel) beperkt of niet in 
aftrek kan worden gebracht, waardoor fiscaal een 
lagere rentelast ontstaat en het belastbare bedrag 
toeneemt en aldus de verschuldigde 
vennootschapsbelasting toeneemt, hetgeen van 
negatieve invloed kan zijn op de liquiditeitspositie 
van Cortese HealthCare VII.

Uitgangspunt is dat de Cortese Zorgobligaties geen 
economisch belang vertegenwoordigt voor de over-
drachtsbelasting. De belastingdienst zou 
hieromtrent een andere zienswijze kunnen hebben, 
waardoor de verkrijging van een Cortese 
Zorgobligatie belast zou kunnen zijn met 
overdrachtsbelasting.

Potentiële belangenconflicten
Bij Cortese HealthCare VII zijn meerdere aan elkaar 
gelieerde partijen betrokken. Er kunnen tegenstrijdige 
belangen tussen Cortese HealthCare VII B.V. en 
Cortese Capital Management B.V. optreden. Mocht 
zich een geval voordoen waarbij er mogelijk een 
belangenconflict zich voordoet, zal de beoordeling 
van de belangen te allen tijde plaats vinden op basis 
van redelijkheid en billijkheid. Alle transacties tussen 
gerelateerde partijen worden te allen tijde onder 
marktconforme condities aangegaan.
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Een volledig ingevuld en ondertekend
inschrijfformulier;
Een volledig ingevuld en ondertekend
ontvangstformulier;
Een kopie van een legitimatiebewijs van de
deelnemer (voor nog tenminste drie maanden
geldig);
Een kopie inschrijving van de Kamer van
Koophandel (alleen in geval van
bedrijfsdeelname).

Deelnemen
Obligatiehouders kunnen deelnemen door in te
schrijven voor de Obligaties als beschreven in dit
Informatie Memorandum. Er zijn 990 Cortese
Zorgobligaties tegen een uitgiftekoers van elk 
€ 25.000,- beschikbaar. De minimale afname is 
4 Cortese Zorgobligaties.
 
Bij de inschrijving geldt dat indien de belangstelling
voor deelname groter is dan het aantal beschikbare
Cortese Zorgobligaties, de Initiatiefnemer, zonder
opgaaf van reden, minder Cortese Zorgobligaties
kan toewijzen dan waarvoor men heeft ingeschre-
ven.
 
Emissiekosten
Bij de plaatsing van de Cortese Zorgobligaties
zullen in beginsel geen emissiekosten in rekening
gebracht worden.
 
Inschrijfprocedure
U kunt deelnemen door het inschrijfformulier
volledig ingevuld en ondertekend samen met de
hieronder aangegeven documenten retour te
zenden in bijgesloten antwoordenvelop.
 
Deelname staat open voor in Nederland
woonachtige natuurlijke personen alsmede voor
rechtspersonen, die een vestigingsadres in
Nederland hebben.
 
Personen die willen deelnemen dienen de volgende
documentatie op te sturen:
 

 
Inschrijfperiode
De inschrijving start op het moment van uitbrengen
van dit Informatie Memorandum. Het recht wordt
voorbehouden om de inschrijving te annuleren bij
onvoldoende belangstelling.
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Toewijzing
Toewijzing van Cortese Zorgobligaties geschiedt op
basis van volgorde van binnenkomst van de
inschrijvingen. Het recht wordt voorbehouden om
inschrijvingen, zonder opgaaf van redenen, geheel
of gedeeltelijk niet in aanmerking te nemen. Bij
overtekening van de totale inschrijving kan een
reductie op de inschrijving worden toegepast.
 
De geïnteresseerde ontvangt een schriftelijke
bevestiging van het aantal toegewezen Cortese
Zorgobligaties op zijn opgegeven woon- of
bedrijfsadres. De Initiatiefnemer behoudt te allen
tijde zich het recht voor om het totaal aantal uit te
geven Obligaties te vergroten of te verkleinen,
indien dat in verband met de verwervingsprijs van
het Object of de Financiering noodzakelijk of
wenselijk is.
 
Uitgifte, levering en storting
De uiteindelijke storting van de Deelnamesom dient
na ontvangst door de Obligatiehouder van de
schriftelijke toewijzing van het aantal Cortese
Zorgobligaties plaats te vinden binnen de gestelde
termijn. Er bestaat geen mogelijkheid om de
betalingen in contanten te plegen.
Stortingen ter verkrijging van de Cortese
Zorgobligaties dienen derhalve te allen tijde giraal
plaats te vinden op een nader te bepalen
bankrekening.
Van de uitgifte van Cortese Zorgobligaties ontvangt
de Obligatiehouder natuurlijk een schriftelijke
bevestiging op zijn aangegeven adres.
 
Nadere informatie
Indien na het lezen van dit Informatie Memorandum
nog vragen of opmerkingen aanwezig zijn, kan te
allen tijde contact opgenomen worden met de heer
Henri Schouten van Cortese Capital Management
B.V. op telefoonnummer 030-3073588.
 
Persoonlijke gegevens worden te allen tijde vertrou-
welijk en in overeenstemming met het bepaalde in
de algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) door de Initiatiefnemer en de Uitgevende
Instelling behandeld. Persoonlijke gegevens
worden niet zonder toestemming van de persoon
wiens gegevens het betreft aan derden verstrekt,
tenzij geboden bij wettelijk voorschrift of rechter-
lijke uitspraak.
 

9. Deelname



Initiatiefnemer
Cortese Capital Management B.V. 
Middenwetering 1
3543 AR Utrecht 
I: www.cortese.nl
 
Uitgevende Instelling 
Cortese HealthCare VII B.V. 
Middenwetering 1
3543 AR Utrecht 
I: www.cortese.nl
 
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 B.V.
Emmaplein 5
1075 AW Amsterdam 
I: www.rechtstaete.nl
 
Property beheer 
Triatact B.V. 
Mijnsherenweg 33
1433 AP Kudelstaart
I. www.triatact.nl
 
Taxateur:
Capital Value
Maliebaan 85
3581 CG UTRECHT
I www.capitalvalue.nl
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10. Betrokken partijen



Begrippen in dit Informatie Memorandum die zijn
opgenomen in de navolgende lijst van definities
beginnen met een hoofdletter en hebben, tenzij uit
de context uitdrukkelijk anders blijkt, de volgende
betekenis (gedefinieerde begrippen in het enkelvoud
hebben dezelfde betekenis in het meervoud en vice
versa):
 
Aankoopkosten
Hieronder wordt verstaan de kosten die eenmalig
worden gemaakt in verband met de aankoop van de
Objecten, zoals maar niet beperkt tot de
verschuldigde belastingen (overdrachtsbelasting
en/of omzetbelasting), leges alsmede kosten van
externe adviseurs en notaris.
 
AFM
De Stichting Autoriteit Financiële Markten, geves-
tigd aan Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam.
 
Bijlage(n)
Een bijlage bij het Informatie Memorandum, die
daar-van integraal deel uitmaakt.
 
Cortese HealthCare VII
Cortese HealthCare VII B.V., een besloten vennoot-
schap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te
Utrecht.
 
Deelnamesom of Nominale Waarde
Per Cortese Zorgobligatie is de nominale waarde 
€ 25.000 met een minimale afname/deelnamesom
van 4 per Obligatiehouder.
 
Directie
De directie van Cortese HealthCare VII B.V.
 
Exploitatieresultaat
Het resultaat dat behaald wordt met de exploitatie
van het vastgoed, berekend door de ontvangen
huur- inkomsten en rentebaten te verminderen met
de totale exploitatiekosten, zoals, maar niet beperkt
tot beheer- vergoedingen (waaronder begrepen de
gemaakte beheerkosten), bestuur- en advieskosten,
juridische kosten, belastingen, verzekeringen,
rentekosten en onderhoudskosten. 
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In het exploitatieresultaat zijn de afschrijvingen en
de rentelasten op de obligaties niet meegenomen.
 
Informatie Memorandum
Dit Informatie Memorandum inclusief de Bijlagen.
 
Initiatiefnemer
Cortese Capital Management B.V., een besloten
vennootschap naar Nederlands recht, statutair
gevestigd te Utrecht.
 
Inkomstenbelasting
De inkomstenbelasting als bedoeld in de Wet
Inkomstenbelasting 2001 en van kracht op de
datum van het Informatie Memorandum.
 
Objecten
De Objecten hebben betrekking op de vastgoed-
objecten die door Cortese HealthCare VII B.V. zijn
of worden verworven namens Cortese HealthCare
VII.
 
Cortese Zorgobligatie(s)
De obligaties, die door Cortese HealthCare VII B.V.
worden uitgegeven.
 
Obligatiehouder(s)
De natuurlijke personen en/of rechtspersonen die
deelnemen en/of zullen deelnemen in de Cortese
Zorgobligaties.
 
Obligatiehoudersregister
Het register van Obligatiehouders overeenkomstig
het bepaalde in de obligatieovereenkomst (Bijlage
1).
 
Omzetbelasting
De omzetbelasting als bedoeld in de Wet op de
Omzetbelasting 1968 en van kracht op de datum
van het Informatie Memorandum.
 
Uitgevende Instelling
De besloten vennootschap, die als rechtspersoon
de Cortese Zorgobligaties van Cortese HealthCare
VII uitgeeft, te weten Cortese HealthCare VII B.V.,
statutair gevestigd te Utrecht.
 
 

11. Definities



Verkoopkosten
Hieronder wordt verstaan de kosten die eenmalig
worden gemaakt in verband met de verkoop van de
Objecten, zoals maar niet beperkt tot leges en
kosten van makelaars, overige externe adviseurs en
notaris.
 
Wet op de vennootschapsbelasting
De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zoals
van kracht op de datum van het Informatie
Memorandum.
 
Wft
Wet op het financieel toezicht van 28 september
2006, houdende regels met betrekking tot de
financiële markten en het toezicht daarop, zoals
deze luidt op de datum van het Informatie
Memorandum.
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Voorwaarden van de Cortese HealthCare VII Zorgobligaties
 
Uitgifte van 990 (obligaties op naam) 
Nominale waarde van elk € 25.000,00
 
Uitgevende Instelling:
Cortese HealthCare VII B.V.

Bijlage 1
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ARTIKEL 1 OBLIGATIES

1.1 Cortese HealthCare VII B.V. (de “Uitgevende Instelling”) geeft 990 verhandelbare obligaties uit met een
nominale waarde van € 25.000,- per obligatie (de “Obligaties”).

1.2 De Uitgevende Instelling geeft de Obligaties uit aan de houders van de Obligaties (de “Obligatiehouders”)
overeenkomstig de in deze Obligatievoorwaarden beschreven voorwaarden. De Obligatiehouders worden
door ondertekening van de verklaring van deelname geacht kennis te hebben genomen van deze
Obligatievoorwaarden. Door inschrijving op de Obligaties aanvaardt de inschrijver expliciet, onvoorwaardelijk
en onherroepelijk deze Obligatievoorwaarden. Voornoemde verklaring van deelname en deze
Obligatievoorwaarden vormen samen de overeenkomst tussen de Uitgevende Instelling en de
Obligatiehouders (de “Overeenkomst”).

1.3 De Obligaties staan op naam van de Obligatiehouder en bedragen nominaal € 25.000,- (zegge vijfentwintig-
duizend euro) per Obligatie (de “Hoofdsom”). De totale obligatielening is groot € 24.75.000,- (zegge
vierentwintig miljoen zevenhonderd en vijftigduizend euro) (de “Obligatielening”). De Obligaties zijn
doorlopend genummerd vanaf 1 tot en met 990. Iedere Obligatiehouder dient ten minste 4 Obligaties af te
nemen.

1.4 De inschrijvingsperiode in verband met de uitgifte van de Obligatielening eindigt op het moment dat de
inschrijving voor de uitgifte van de Obligaties voltekend is. De Uitgevende Instelling behoudt zich expliciet het
recht voor de inschrijvingsperiode te verkorten of te verlengen, indien het aantal inschrijvingen hiertoe
aanleiding geeft. Obligaties kunnen telkens op iedere dag, uitgezonderd zaterdagen, zondagen en nationaal
erkende feestdagen (“Werkdag”) worden uitgegeven en geplaatst iedere Werkdag, waarop een Obligatie
wordt uitgegeven, hierna te noemen: de “Relevante Uitgiftedatum” van die Obligatie.

1.5 De Uitgevende Instelling behoudt zich expliciet het recht voor zonder opgaaf van redenen een inschrijving,
geheel of gedeeltelijk, te weigeren dan wel niet te effectueren.

1.6 De looptijd van een Obligatie is afhankelijk van de Relevante Uitgiftedatum van die Obligatie. Alle Obligaties –
ongeacht de Relevante Uitgiftedatum – zullen in beginsel worden afgelost uiterlijk 10 jaar na de Relevante
Uitgiftedatum (de uiteindelijke datum waarop volledige aflossing plaatsvindt, hierna te noemen:
“Aflossingsdatum”).

ARTIKEL 2 STATUS OBLIGATIES
De verplichtingen van de Uitgevende Instelling uit hoofde van de Obligaties vormen directe verplichtingen van de
Uitgevende Instelling. De Obligaties zijn onderling en ten opzichte van elkaar van gelijke rang, zonder enig verschil
in preferentie.
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ARTIKEL 3 BESTEMMING VAN DE OBLIGATIELENING

De opbrengst van de Obligatielening zal door de Uitgevende Instelling worden aangewend voor de financiering,
structurering en aankoop van de vastgoedobjecten met als functie gezondheidscentra, woonzorg en
maatschappelijk, hierna te noemen “Objecten”.

ARTIKEL 4 TOEWIJZING EN UITGIFTE VAN OBLIGATIES EN STORTING VAN GELDEN

4.1 De inschrijvingsperiode in verband met de uitgifte van Obligaties eindigt op het moment dat de inschrijving
voor de Obligatielening voltekend is of indien de Uitgevende Instelling zulks bepaalt. De Uitgevende Instelling
behoudt zich expliciet het recht voor de inschrijvingsperiode te verkorten indien het aantal inschrijvingen
hiertoe aanleiding geeft.

4.2

4.3

Om voor de Obligaties in aanmerking te komen dient de inschrijver het volledig ingevulde en rechtsgeldig
ondertekende verklaring van deelname toe te sturen. Daarnaast dient de inschrijver, zodra hij of zij daartoe
wordt verzocht, het verschuldigde bedrag (voor de Obligaties) waarop is ingeschreven over te maken op de
bankrekening van de Uitgevende Instelling.

Door het ondertekenen van de verklaring van deelname en de ontvangstbevestiging verklaart de inschrijver
kennis te hebben genomen van de beleggingspropositie en het beleggingsbeleid omtrent de Objecten van
Cortese HealthCare VII B.V., waarvoor de Uitgevende Instelling in verband met de aanbieding en uitgifte van  
 de Obligaties en de Obligatievoorwaarden en zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de voorwaarden
die daarin zijn opgenomen te onderwerpen. De Uitgevende Instelling behoudt zich steeds het recht voor om
zonder nadere opgaven van reden en de inschrijving geheel of gedeeltelijk te (doen) weigeren.

4.4 Verklaring van deelname worden bij toewijzing van de Obligaties behandeld op volgorde van binnenkomst.

4.5

4.6

Om voor toewijzing in aanmerking te komen, moet de verklaring van deelname vergezeld gaan van (i) een
kopie van een geldig legitimatiebewijs van de persoon die de verklaring van deelname ondertekent. In geval
van een rechtspersoon, dient tevens (ii) een kopie van het uittreksel van die rechtspersoon uit het
handelsregister van de Kamer van Koophandel te worden meegestuurd alsmede (iii) een kopie van de
statuten van die rechtspersoon.

Voorwaardelijke toewijzing van de Obligaties door de Uitgevende Instelling vindt plaats door middel van
schriftelijke kennisgeving hiervan aan de inschrijver.

4.7

4.8

Binnen de gestelde termijn zoals schriftelijk in het Stortingsverzoek aangegeven na voorwaardelijke
toewijzing van de Obligaties, dient de inschrijver de Hoofdsom van alle aan hem voorwaardelijk toegewezen
Obligaties te storten, door tijdige overschrijving van het bedrag op de bankrekening van de Uitgevende
Instelling. De uiterste betalingsdatum en de betalingsgegevens zullen zijn vermeld in het Stortingsverzoek.

De Uitgevende Instelling behoudt zich expliciet het recht voor zonder opgaaf van redenen een inschrijving,
geheel of gedeeltelijk, op enig moment te weigeren dan wel niet te effectueren.

ARTIKEL 5 ADMINISTRATIE VAN OBLIGATIES; REGISTER

Er wordt door de Uitgevende Instelling een register bijgehouden waarin de naam, het adres, het relevante
IBAN bankrekeningnummer in Nederland, en het aantal Obligaties met vermelding van de betreffende
nummers van de Obligaties van de Obligatiehouder is opgenomen (het “Register”). In het Register worden
tevens opgenomen de namen en de adressen van de pandhouders en vruchtgebruikers van Obligaties, met
vermelding van het aantal Obligaties waarop zij rechten hebben en de datum waarop zij hun rechten hebben
verkregen.

5.1
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ARTIKEL 5 ADMINISTRATIE VAN OBLIGATIES; REGISTER

Het Register wordt gehouden door en ten kantore van de Uitgevende Instelling. De Uitgevende Instelling voert
in het Register de noodzakelijke wijzigingen door en verricht al hetgeen ter uitvoering van de
Obligatievoorwaarden ter zake nuttig of noodzakelijk is.

5.2

Het Register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere inschrijving of wijziging in het Register wordt getekend
door een bestuurder dan wel gevolmachtigde van de Uitgevende Instelling. Obligatiehouders,
vruchtgebruikers en pandhouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun gegevens als bedoeld in artikel 5.1
bij de Uitgevende Instelling bekend zijn.

5.3

Obligatiehouders, vruchtgebruikers en pandhouders zijn verplicht alle wijzigingen in de gegevens, zoals
genoemd in dit artikel 5, onverwijld en schriftelijk mede te delen aan de Uitgevende Instelling. Gevolgen welke
voortvloeien uit of verband houden met het door een Obligatiehouder, vruchtgebruiker of pandhouder niet,
niet juist of niet tijdig doen van voornoemde mededeling(en), komen volledig voor rekening en risico van de
Obligatiehouder, vruchtgebruiker of pandhouder en kunnen niet aan de Uitgevende Instelling worden
tegengeworpen.

5.4

ARTIKEL 6 RENTE

Obligaties renderen vanaf hun Relevante Uitgiftedatum. Vanaf de Relevante Uitgiftedatum van een Obligatie
is de Uitgevende Instelling over hun uitstaande Hoofdsom een vaste rente verschuldigd tegen een rentevoet
per jaar (de “Vaste Rente”). De vaste rente bedraagt 6%.

6.1

De Vaste Rente wordt achteraf per halfjaar betaalbaar gesteld of, voor zover van toepassing, bij vervroegde
aflossing van de Obligaties op de vervroegde aflossingsdatum als bedoeld in artikel 7 van deze
Obligatievoorwaarden. Vanaf kalenderjaar 2024 zal de Vaste Rente achteraf per kwartaal betaalbaar gesteld
worden.

6.2

De Vaste Rente wordt berekend op basis van één jaar van 366 rentedagen, waarbij iedere maand gesteld
wordt op 30 dagen.

6.3

Indien de vrij ter beschikking staande liquiditeiten van Cortese Health Care VII B.V. minder bedragen dan
€ 200.000,-, heeft de Uitgevende Instelling de bevoegdheid de Vaste Rente op de Obligaties op te schorten.
De niet uitbetaalde rentecomponent wordt op het eerst volgende betaalmoment van de Vaste Rente
uitbetaald, indien het saldo van de vrij ter beschikking staande liquiditeiten dat toelaten. Het saldo van de ‘vrij
ter beschikking staande liquiditeiten’ is het banksaldi van de Uitgevende Instelling minus de reserve groot
onderhoud, de gestorte waarborgsommen en het geblokkeerde liquiditeitsbeslag namens de bank. Het
voornemen om de uitbetaling van de Vaste Rente op de Obligaties op te schorten zal ten minste twee weken
voorafgaande aan de betaalbaarheidsdatum schriftelijk of per mailbericht medegedeeld moeten worden aan
de Obligatiehouders.
 

6.4

De Obligaties houden op Vaste Rente te dragen met ingang van de Aflossingsdatum of, in geval van
vervroegde aflossing als bedoeld in artikel 7 van deze Obligatievoorwaarden, met ingang van de datum
waarop vervroegde aflossing plaatsvindt.

6.5

Indien op de Aflossingsdatum betaling van de Hoofdsom ten onrechte uitblijft of sprake is van enige andere
nalatigheid ter zake van betaling, blijft de Vaste Rente aangroeien tot de datum waarop alle ter zake van de
Obligaties verschuldigde bedragen zijn betaald.

6.6
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De Obligaties dragen een winstdelend recht (hierna “Winstdelende Rente”), afhankelijk van het behaalde netto
verkoopresultaat bij een verkoop van één of meerdere Objecten. De Winstdelende Rente bedraagt 50% van
het netto verkoopresultaat. Het netto verkoopresultaat wordt berekend door de bruto verkoopopbrengst te
verminderen met alle gerelateerde verkoopkosten, de verkrijgingsprijs en de aankoop-, en fondskosten bij
aankoop en aanvang. Iedere Obligatiehouder is gerechtigd tot de Winstdelende Rente in de verhouding van
zijn aandeel in de Obligatielening.

6.7

De Winstdelende Rente is verschuldigd en wordt betaald door de Uitgevende Instelling op de eerste werkdag
van de maand volgend op de maand waarin de accountant de jaarrekening of tussentijdse cijfers van de
Uitgevende Instelling heeft opgemaakt en waarin het netto verkoopresultaat wordt verantwoord. Over de
periode tussen de datum waarop de Winstdelende Rente wordt vastgesteld en de datum waarop de
Winstdelende Rente is verschuldigd, is door de Uitgevende Instelling geen rente verschuldigd.

6.8

De Winstdelende Rente is enkel verschuldigd en wordt betaald aan Obligatiehouders, die ten tijde van de
datum van uitbetaling van de Winstdelende Rente Obligatiehouder zijn voor zover de liquiditeitspositie dat
toelaat. De uitbetaling van de Winstdelende Rente zal naar rato van deelname in de Obligatielening
geschieden op basis van de eerste Uitgiftedatum.
 

6.9

ARTIKEL 7 AFLOSSING EN VERVOEGDE AFLOSSING

Tenzij eerder afgelost conform het bepaalde in artikel 7.2 hierna, lost de Uitgevende Instelling de Obligaties –
ongeacht Relevante Uitgiftedatum – uiterlijk op de Aflossingsdatum af tegen hun Hoofdsom, zulks te
vermeerderen met de verschenen doch onbetaalde Rente.

7.1

De Uitgevende Instelling heeft na vijf (5) jaar, voor elke Obligatie afzonderlijk te rekenen vanaf de Relevante
Uitgiftedatum, het recht om de Obligaties te eniger tijd geheel (maar niet: gedeeltelijk) vervroegd af te lossen,
met inachtneming van het in artikel 13 (Achterstelling) bepaalde en met inachtneming van een termijn voor
kennisgeving van vervroegde aflossing aan de Obligatiehouder respectievelijk de Obligatiehouder van ten
minste vijftien (15) dagen, welke kennisgeving van aflossing onherroepelijk is en de datum van vervroegde
aflossing dient te bevatten. In geval van vervroegde aflossing is de Uitgevende Instelling geen boeterente of
vergoeding verschuldigd.

7.2

Indien geen tijdige aflossing kan plaatsvinden wegens het feit dat de Objecten niet tegen een redelijke
marktconforme prijs kunnen worden verkocht, behoudt de Uitgevende Instelling zich het recht voor de
Obligatielening te verlengen totdat een redelijke marktconforme prijs kan worden bereikt. Het besluit om de
termijn van de Obligatielening te verlengen zal door de Uitgevende Instelling ten minste twee weken
voorafgaande aan de Aflossingsdatum schriftelijk of per mailbericht medegedeeld moeten worden aan de
Obligatiehouders.

7.3

ARTIKEL 8 BETALINGEN

De Uitgevende Instelling zal zorgdragen voor rechtstreekse betalingen aan de Obligatiehouders. De Vaste
Rente wordt binnen twee weken na de genoemde vervaldatum van artikel 6.2 uitbetaald aan de
Obligatiehouders.

8.1

Betalingen ter zake van de Obligaties zullen geschieden in euro’s.8.2

Betalingen zullen geacht worden allereerst te zijn geschied ter voldoening van onbetaalde Rente en dan ter
aflossing van de Hoofdsom van de Obligaties, een en ander met inachtneming van het overige bepaalde in
artikel 6:44 van het Burgerlijk Wetboek.

8.3
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In geval van liquidatie van de Uitgevende Instelling worden de slotuitkeringen op de Obligaties door de
Uitgevende Instelling uitbetaald door overmaking daarvan naar de door de Obligatiehouder opgegeven
bankrekening als vermeld in het Register.

8.4

ARTIKEL 9 VERJARING

Vorderingen ter zake van de Obligaties (waaronder begrepen vorderingen ter zake van de Hoofdsom en Rente)
verjaren door tijdsverloop van vijf (5) jaar na de datum waarop de betreffende betaling verschuldigd werd.

Ingeval van overlijden van een Obligatiehouder gaan diens Obligaties over op diens rechtsopvolger(s)
krachtens het van toepassing zijnde erfrecht. Indien ten gevolge van deze verkrijging de betreffende
Obligaties tot een gemeenschap gaan behoren, kunnen de tot die gemeenschap gerechtigde personen de uit
deze Obligaties voortvloeiende rechten slechts uitoefenen, indien zij zich daarbij tegenover de Uitgevende
Instelling door één door hen schriftelijk aangewezen persoon laten vertegenwoordigen.

10.2

ARTIKEL 10 OVERDRACHT

De Obligaties worden uitsluitend uitgegeven voor verkoop en verhandeling in Nederland. De Uitgevende
Instelling aanvaardt geen verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid ter zake van een overdracht van
Obligaties buiten Nederland.
 

10.1

de Uitgevende Instelling in gebreke blijft ter zake van de betaling van de Hoofdsom verschuldigd ter zake van
de Obligaties of een deel van de Obligaties dan wel ter zake van de periodiek uitbetaling van de Vaste Rente
conform artikel 6.1 en artikel 6.2 en de betreffende nalatigheid ten minste dertig (30) dagen duurt; of

11.1

ARTIKEL 11 VERZUIM

Er is sprake van verzuim zijdens de Uitgevende Instelling indien:

de Uitgevende Instelling een andere verplichting op grond van de Obligatielening niet uitvoert of nakomt en de
nalatigheid voortduurt gedurende een periode van ten minste dertig (30) dagen nadat de Uitgevende Instelling
een kennisgeving per aangetekende brief heeft ontvangen van de Obligatiehouder respectievelijk de
Obligatiehouders waarin deze nalatigheid wordt geconstateerd; of

11.2

de Uitgevende Instelling in staat van faillissement wordt verklaard, er een aanvraag tot verlening van
surseance of schuldsanering bij de rechter is ingediend, of de Uitgevende Instelling wordt ontbonden,
vereffend en/ of geliquideerd (ook voor zover dit geschiedt in het kader van een reorganisatie of fusie), of de
Uitgevende Instelling schriftelijk erkent dat zij niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer die opeisbaar
worden of een akkoord aangaat met schuldeisers; of

11.3

de Uitgevende Instelling haar bedrijfsactiviteiten of een belangrijk deel daarvan staakt of dreigt te staken; of11.4

een besluit, machtiging, goedkeuring, instemming, aanvraag, registratie of vrijstelling die noodzakelijk is voor
de realisering en levering van de Obligaties namens de Uitgevende Instelling en de nakoming van de
verplichtingen van de Uitgevende Instelling op grond van de Obligaties wordt ingetrokken of gewijzigd of
anderszins niet langer volledig van kracht is, of het onwettig is voor de Uitgevende Instelling haar
verplichtingen op grond van de Obligaties na te komen of de Uitgevende Instelling de geldigheid of
afdwingbaarheid daarvan bestrijdt of deze verwerpt.

11.5
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Er is geen sprake van verzuim, indien de Uitgevende Instelling op grond van het bepaalde in artikel 6.4 de
Vaste Rentebetaling opschort en de opschortingsmededeling correct is aangekondigd aan de
Obligatiehouders.
 

11.6

Er is geen sprake van verzuim, indien de Uitgevende Instelling op grond van het bepaalde in artikel 7.3 geen
aflossing doet op de Aflossingsdatum van de Hoofdsom en de mededeling correct is aangekondigd aan de
Obligatiehouders.

11.7

ARTIKEL 12 VERVROEGDE OPEISBAARHEID; WIJZIGING RECHTEN

Indien de Uitgevende Instelling, na opeising als bedoeld in artikel 12.1, in gebreke blijft met betaling van de
Hoofdsom en/of Rente, dan zullen de Obligatiehouders (gezamenlijk) houdende ten minste tien procent
(10%) van het totale nominale bedrag aan uitstaande Obligaties, gerechtigd zijn om betaling af te dwingen
middels alle middelen die de Nederlandse wet hiervoor biedt.

12.2

Onverminderd het bepaalde in artikel 13 (Achterstelling) geldt dat indien ter zake van Obligaties sprake is van
verzuim, als bedoeld in artikel 11 van de Obligatievoorwaarden, dan zullen de Obligatiehouders (gezamenlijk)
houdende ten minste tien procent (10%) van het totale nominale bedrag aan uitstaande Obligaties, de
Obligatielening (inclusief Hoofdsom en Rente) na een schriftelijk verzoek per direct mogen opeisen.

12.1

Niettegenstaande enige bepaling in de Overeenkomst, zijn de vorderingen van de Obligatiehouders op de
Uitgevende Instelling uit hoofde van of verband houdende met de Overeenkomst casu quo de verplichtingen
van de Uitgevende Instelling strekkende tot betaling van enig bedrag uit hoofde van of verband houdende met
de Overeenkomst aan Obligatiehouders, in geval van faillissement of liquidatie van de Uitgevende Instelling,
achtergesteld bij alle huidige en toekomstige (vorderings-)rechten van de hypotheekverstrekkende bank (de
“Bank”) op de Uitgevende Instelling.

13.1

ARTIKEL 13 ACHTERSTELLING

Niettegenstaande enige bepaling in de Overeenkomst, zijn de vorderingen van de Obligatiehouders
op de Uitgevende Instelling uit hoofde van of verband houdende met de Overeenkomst, buiten de gevallen
van faillissement en liquidatie van de Uitgevende Instelling, achtergesteld bij alle huidige en toekomstige
(vorderings-)rechten van de Bank op de Uitgevende Instelling. Tot het moment waarop de vorderingen uit
hoofde van de financiering van de Bank onvoorwaardelijk en onherroepelijk door de Uitgevende Instelling aan
de Bank zijn voldaan, is het niet toegestaan, tenzij de Bank voorafgaande schriftelijke toestemming heeft
verleend:

13.2

Wanneer de Obligatiehouders overeenkomstig dit artikel 12 de Hoofdsom van de Obligaties of het nog
resterende gedeelte daarvan, vermeerderd met Rente alsmede kosten, opvorderen, zullen zij bevoegd zijn de
rekening op te maken van alle volgens de directie uitstaande Obligaties, met de lopende Rente en van al
hetgeen verder door de Uitgevende Instelling ter zake van de Obligatielening verschuldigd mocht zijn met de
kosten. De Uitgevende Instelling is gerechtigd deze rekening door een onafhankelijke accountant te laten
toetsen.
 

12.3

dat de Uitgevende Instelling enig bedrag uit hoofde van de Overeenkomst aflost, enig bedrag aan
rente aan de Obligatiehouders voldoet dan wel enig ander bedrag uit hoofde van of verband houdende
met de Overeenkomst aan de Obligatiehouders voldoet;

a.

dat de Uitgevende Instelling of de Obligatiehouders jegens elkaar het recht van verrekening uitoefenen
ten aanzien van enige verplichting of vordering uit hoofde van of verband houdende met de
Overeenkomst;

b.
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dat de Obligatiehouders hun verplichtingen uit hoofde van of verband houdende met de Overeenkomst
opschorten;

c.

dat de Obligatiehouders (i) de Obligatielening (inclusief hoofdsom en rente) (geheel of gedeeltelijk)
vervroegd opeisen of beëindigen of (ii) betaling verlangen van de door de Uitgevende Instelling al dan
niet opeisbaar aan de Obligatiehouders verschuldigde hoofdsom, rente, boetebedragen of andere
bedragen die de Uitgevende Instelling uit hoofde van of verband houdende met de Overeenkomst aan
de Obligatiehouders verschuldigd is; of

d.

dat de Uitgevende Instelling toelaat dat de Obligatiehouders of enige partij namens de Uitgevende
Instelling, aan de Obligatiehouders enig bedrag betaalt, verrekent of anderszins aan de
Obligatiehouders voldoet, uit hoofde van of verband houdende met de Overeenkomst, als aflossing
van de Obligatielening, betaling van rente of anderszins.

e.

Al hetgeen in dit artikel 13 (Achterstelling) is bepaald, moet uitdrukkelijk worden gelezen als een onherroepe-
lijk derdenbeding in de zin van 6:253 BW ten gunste van de Bank. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de
mogelijkheid voor de Uitgevende Instelling of Obligatiehouders om ter zake van de achterstelling als bedoeld
in dit artikel nadere afspraken met de Bank te maken. 

13.3

De Obligatiehouder geeft bij inschrijving formeel de goedkeuring en volmacht aan de Uitgevende Instelling
om ten behoeve van de bancaire instelling, indien dit noodzakelijk geacht wordt, de achterstelling in een
separaat overeenkomst van achterstelling vast te leggen overeenkomstig de bepalingen in deze
obligatievoorwaarden.

13.4

ARTIKEL 14 VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De vergadering van Obligatiehouders zal worden uitgeschreven door de Uitgevende Instelling. De Uitgevende
Instelling roept de vergadering van Obligatiehouders uiterlijk binnen een (1) maand, na ontvangst van het
schriftelijke verzoek daartoe, bijeen. Obligatiehouders zullen ten minste veertien (14) dagen voor de dag
waarop de vergadering wordt gehouden een oproepingsbrief voor de vergadering van Obligatiehouders
ontvangen. De oproepingsbrief moet de te bespreken onderwerpen bevatten, de plaats waar de vergadering
van Obligatiehouders zal worden gehouden alsmede een begeleidende toelichting daarop.

14.2

Elk jaar zal uiterlijk zes maanden na afloop van het afgelopen boekjaar een jaarvergadering van
Obligatiehouders worden gehouden. Op schriftelijk verzoek van Obligatiehouders (gezamenlijk) houdende ten
minste vijfentwintig procent (25%) van het totale nominale bedrag aan uitstaande Obligaties, kan een extra
jaarvergadering worden gehouden. Een schriftelijk verzoek als hiervoor bedoeld, moet het te behandelen
onderwerp bevatten.

14.1

Een Obligatiehouder is gerechtigd om de vergadering van Obligatiehouders bij te wonen. De Obligatiehouder
dient zich daartoe uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaande aan de vergadering aan te melden.

14.3

Indien de Uitgevende Instelling in gebreke blijft met het bijeenroepen van een vergadering van
Obligatiehouders, als bedoeld in artikel 14.2, hebben de verzoekende Obligatiehouders zelf het recht een
vergadering van Obligatiehouders uit te schrijven met inachtneming van de in dat artikel omschreven
termijnen en formaliteiten.

14.5

In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de Uitgevende Instelling, kan de oproepingstermijn ten
aanzien van de vergadering van Obligatiehouders worden teruggebracht tot zeven (7) dagen, de dag van de
vergadering en van de oproeping niet meegerekend.

14.4

De vergaderingen van Obligatiehouders wordt voorgezeten door een door de Uitgevende Instelling aan te
wijzen persoon. Indien de door de Uitgevende Instelling aangewezen persoon niet ter vergadering aanwezig is
of de Uitgevende Instelling geen persoon heeft aangewezen, wordt de vergadering van Obligatiehouders
voorgezeten door een door de vergadering uit haar midden aan te wijzen persoon.

14.6
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Op een vergadering van Obligatiehouders zal door middel van handopsteking worden gestemd. Elke Obligatie
geeft de houder ervan recht op één stem in de vergadering van Obligatiehouders.

14.7

Tenzij het een Gekwalificeerd Besluit (als gedefinieerd in artikel 14.9 hierna) betreft, worden besluiten in de
vergadering van Obligatiehouders genomen met een absolute meerderheid van stemmen.

14.8

ARTIKEL 15 KENNISGEVING 

Kennisgevingen door de Obligatiehouder dienen schriftelijk te worden gedaan door verzending daarvan aan
het adres van de Uitgevende Instelling, thans zijnde Middenwetering 1 te Utrecht.

15.2

Alle kennisgevingen door de Uitgevende Instelling aan de Obligatiehouders dienen schriftelijk te geschieden
en zijn geldig indien deze zijn verzonden naar de (mail-)adressen van de individuele Obligatiehouders. Iedere
kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan op de zevende (7e) dag na aldus te zijn verzonden.

15.1

In het geval dat de besluiten van de vergadering van Obligatiehouders betrekking hebben op onderwerpen
zoals beschreven in artikel 16, kunnen deze slechts genomen worden met een meerderheid van twee/derde
(2/3) gedeelte van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) gedeelte
van het totaal aantal uitstaande Obligaties aanwezig of vertegenwoordigd is (een “Gekwalificeerd Besluit”).
Deze onderwerpen hebben betrekking op het veranderen van de Obligatievoorwaarden op een manier die
nadelig is voor de Obligatiehouders.

Indien in een zodanige vergadering van Obligatiehouders niet twee/derde (2/3) gedeelte van het aantal uit-
staande Obligaties aanwezig of vertegenwoordigd is, zal - met inachtneming van dezelfde oproepings-
formaliteiten als van de eerste vergadering van Obligatiehouders - binnen vier (4) weken daarna een tweede
vergadering van Obligatiehouders moeten worden gehouden, waarin opnieuw een Gekwalificeerd Besluit kan
worden genomen en waarin ten minste de helft (1/2) van het aantal uitstaande Obligaties aanwezig of
vertegenwoordigd zal moeten zijn. 

14.9

ARTIKEL 16 WIJZIGING OBLIGATIEVOORWAARDEN

De Uitgevende Instelling kan zonder toestemming van de Obligatiehouders besluiten deze Obligatievoorwaarden 
aan te passen, indien het veranderingen betreffen van niet-materiële aard en/of indien het veranderingen betreffen 
van formele, onderschikte en/of technische aard die de belangen van de Obligatiehouders niet schaden. Wijziging 
van deze Obligatievoorwaarden, anders dan hiervoor bedoeld, kan uitsluitend geschieden middels een besluit van 
de Uitgevende Instelling met instemming en machtiging daartoe van de vergadering van Obligatiehouders, voor 
welke machtiging een Gekwalificeerd Besluit is vereist. De Obligatiehouders worden schriftelijk geïnformeerd over 
de wijziging van de Obligatievoorwaarden.

ARTIKEL 17 GEVOLGEN VAN ONGELDIGHEID

Mocht een bepaling in deze voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, zal dat voor zover mogelijk geen afbreuk doen aan 
de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden.

ARTIKEL 18 TOEPASSELIJK RECHT/ FORUMKEUZE

Op de Obligaties en de Obligatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in 
verband met of voortvloeiende uit de Obligaties, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, daaronder 
begrepen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Utrecht.

Utrecht, 18 oktober 2021



Heeft na zijn studie economische
geografie aan de Universiteit van
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Sinds 2010 is Rémy Qualified
member van de Royal Institution
of Chartered Surveyors.
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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
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In de exploitatieprognose is geen rekening gehouden met de jaarlijks verschuldigde winstbelasting in Nederland (vennootschapsbelasting). Hiervoor is gekozen omdat de verschuldigde winstbelasting niet over het exploitatieresultaat bepaald 
wordt, maar over het fiscale resultaat.

Financiële modellen Cortese HealthCare VII
Prognose exploitatierendement

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

€                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 €

Inkomsten
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%

 -0 €

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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Financiële modellen Cortese HealthCare VII
Kasverloop

Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Hypothecaire lening
Hoofdsom begin
Aflossingen in het jaar

€   38.414.639 €   37.262.199 €   36.109.760 €     34.957.321 €     33.804.882 €     32.652.443 €     31.500.004 €     30.347.564 €     29.195.125 €     28.042.686 €     26.890.247
3,00% €      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

Hoofdsom einde jaar €   37.262.199 €   36.109.760 €   34.957.321 €     33.804.882 €     32.652.443 €     31.500.004 €     30.347.564 €     29.195.125 €     28.042.686 €     26.890.247 €     25.737.808

2,10% €         739.482 €        770.406 €         746.204 €           893.909 €           863.945 €           833.982 €           804.018 €           774.055 €           744.092 €           684.165 714.128 €          
2,60%

€   38.414.639
€   24.750.000
€   63.164.639
€  (62.923.077)

€  199.066 €           367.823 €           389.439 €           342.674 €           401.273 €           821.936 560.523 €          €       1.657.454 1.187.055 €               241.562 €        147.471 €        
         319.939€

 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 €      
 2.784.910€      2.836.505€     3.005.262€     €       3.026.878 €       2.980.113 €       3.038.712 €       3.197.962 €       3.459.375 €       3.824.495 €       4.872.174 4.294.893 €      

€    (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) €     

Rente over gemiddeld bedrag

Beschikbare middelen
Hypothecaire geldlening
Storting Cortese Zorgobligaties
Totaal initieel beschikbaar
Fondsinvestering

Liquiditeit begin
Borgbetalingen door huurders

Exploitatieresultaat

Aflossing hypotheek
Renteuitkering aan Obligatiehouders €    (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) €     
Liquiditeit einde jaar €        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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DISCLAIMER

Versie 1.1

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 dit Informatie Memorandum is slechts het Nederlandse recht van toepassing. 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. Dit Informatie Memorandum 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.




