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Nieuwsbrief
1e kwartaal 2022

Geachte , 

In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de emissies in het
afgelopen kwartaal en de activiteiten die wij voor u plannen in het

volgende kwartaal.  

Met vriendelijke groet, 

Henk Reyersen van Buuren en Pieter van Herk 

Veststede Vastgoedfonds

We hebben gemerkt dat veel beleggers de

term 'short-stay' associëren met

'kamerverhuur voor een uur', wat uiteraard

niet klopt. 

We hebben daarom aanvullende informatie

op onze website opgenomen over de

pluspunten van short-stay, een toelichting op

de looptijd van het huurcontract en

toekomstige uitpondmogelijkheden in dit

fonds. 

De emissie staat nog open voor inschrijving.

Aanvullende informatie

Cortese HealthCare VII

Info en inschrijven

De mogelijkheid tot inschrijven sluit

binnenkort. Van het totale bedrag van

€ 24.750.000,- aan obligaties is nog een

beperkt aantal beschikbaar. 

Via Cortese HealthCare VII belegt u in

hoogwaardig Nederlands

eerstelijnszorgvastgoed. Voor deze

belegging geldt een minimale deelname van

€ 100.000,- (4 obligaties van € 25.000,-).

DOX II: beleggingsopportunity in Tilburg

Op 11 februari jl. werd het

herontwikkelingsproject DOX II BV

geïntroduceerd en per 28 februari zijn alle

200 obligaties van € 25.000,- uitgegeven. 

DOX II BV betreft een belegging in twee

verhuurde zorgcomplexen in Tilburg, die

herontwikkeld worden naar circa 200

duurzame huurappartementen. 

Deze belegging is aangeboden in deelnames

vanaf € 125.000,-.

Meer info

Mini-seminar

We mogen weer!

Het is weer mogelijk om een mini-seminar op

Nyenrode Business Universiteit te

organiseren. 

De geplande datum is nog onder voorbehoud,

maar het mini-seminar staat op 7 juli 2022 in

onze agenda. Het zal in het teken staan van

het thema 'crisisbestendig, duurzaam en met

impact beleggen' en wordt door interessante

sprekers op een informatieve, interactieve en

pakkende manier bij u onder de aandacht

gebracht. 

Zet deze datum alvast in uw agenda. U

ontvangt van ons een officiële uitnodiging

zodra het programma definitief is.

Volgende emissie S5 Vitae Fonds

We verwachten in mei/juni de 5e emissie van

het S5 Vitae Fonds onder uw aandacht te

kunnen brengen. Het fonds heeft een pakket

zorgvastgoed verworven waarmee de totale

omvang van de portefeuille richting de € 100

miljoen gaat. 

De komende tijd wordt gebruikt om alle

documenten voor de AFM-vergunning in orde

te maken. U krijgt automatisch bericht

wanneer de emissie start. 

Vastgoedfondsenscan

Naar de website

Op de Vastgoedfondsenscan zijn inmiddels

ruim 80 niet-beursgenoteerde

vastgoedfondsen geanalyseerd en voorzien

van een ranking. 

Wilt u ook helder inzicht in niet-

beursgenoteerde vastgoedfondsen? 

Maak dan eenvoudig een account aan.

Aanmelden bij Connect Invest

U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Connect Invest. U kunt zich afmelden indien u
deze niet meer wenst te ontvangen. Als u relaties heeft aan wie u deze nieuwsbrief
doorstuurt, kunnen zij zich altijd via onze website zelf aanmelden. Dan worden zij eveneens
altijd direct geïnformeerd.

Connect met ons Afmelden

https://rd.dm-email.nl/1/3a048d46-3894-e6a4-2598-8914bf491497/accent/
https://rd.dm-email.nl/1/7f19f852-fa0c-06ea-397a-1a7ffc8ce7d3/accent/
https://rd.dm-email.nl/1/49158888-128d-e016-2797-a4589149f250/accent/
https://rd.dm-email.nl/1/f5dcbe58-883e-26d5-bdf2-3bca6e699db8/accent/
https://rd.dm-email.nl/1/edea4d1d-ceb9-538e-0d40-aee46d93dbbe/accent/
https://rd.dm-email.nl/1/1d6140ed-8341-bde2-6afa-6981488f0e58/accent/
mailto:info@connectinvest.nl
https://rd.dm-email.nl/1/24285e66-894f-dde1-9706-51be3412e6cf/accent/
https://rd.dm-email.nl/1/78f184b8-56da-b638-2ddb-1554007d0944/accent/
https://rd.dm-email.nl/1/c5b8f9f7-219e-c373-2a65-525997032d89/accent/
https://rd.dm-email.nl/1/dabbec5c-0ba9-60d6-cd6b-f96d3c0ce2b7/accent/

