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In deze nieuwsbrief brengen wij de 5e emissie van het S5 Vitae Fonds en
andere updates bij u onder de aandacht.  

Met vriendelijke groet, 

Henk Reyersen van Buuren en Pieter van Herk 

Veel belangstelling voor de 5e emissie van het
S5 Vitae Fonds

Afgelopen week is de 5e emissie van het

S5 Vitae Fonds van start gegaan, waardoor

deelname mogelijk is. 

Het fonds is het enige groeifonds in

Nederland voor particuliere beleggers dat

crisisbestendig belegt in duurzaam

zorgvastgoed. 

Het fonds zal met deze emissie worden

uitgebreid met 8 objecten naar een totale

portefeuille van 20 zorgcomplexen.

Meer info

Veststede Vastgoedfonds

Meer info

Op 10 maart jl. werd het Veststede

Vastgoedfonds geïntroduceerd en per 1 juni

zijn alle 316 participaties van € 25.000,-

uitgegeven. 

Het Veststede Vastgoedfonds belegt in short-

stay huurappartementen in het centrum van

Eindhoven en is het enige niet-

beursgenoteerde vastgoedfonds in

Nederland waarbij particuliere beleggers

mede-eigenaar kunnen worden van dit type

huurappartementen.

Furori-racedag

In samenwerking met Stichting Furori en

HandicapNL vond op 1 juni jl. de tweede

editie van de Furori-racedag plaats op

kartcentrum Lelystad. 

Stichting Furori bezorgt kinderen met een

beperking een onvergetelijke dag d.m.v. het

organiseren van speciale (race)evenementen.

Bekijk onze website voor een mooie

sfeerimpressie van het evenement.

Meer info

Mini-seminar Nyenrode

Aanmelden

Aanstaande donderdag 7 juli is het zover.

Met het gehele team hebben wij alle

voorbereidingen getroffen om er een

succesvol evenement van te maken. 

Mocht u de eerdere uitnodiging gemist

hebben en wilt u er toch graag bij zijn, dan

kunt u zich alsnog via onderstaande button

aanmelden.

Vastgoedfondsenscan

Inmiddels hebben meer dan 400 gebruikers

een account aangemaakt op de

Vastgoedfondsenscan. 

Wilt u ook helder inzicht in niet-

beursgenoteerde vastgoedfondsen?

Maak dan eenvoudig en gratis een account

aan.

Naar de website

Zomerperiode

Het kan zijn dat uw favoriete aanspreekpunt

aan het genieten is van een welverdiende

vakantie, maar gedurende de zomer- en

vakantieperiode is ons kantoor gewoon

geopend en zijn wij bereikbaar. U bent van

harte welkom op ons gekoelde kantoor om bij

te praten over uw wensen inzake

vastgoedbeleggingen. 

Mocht u vakantieplannen hebben, dan

wensen wij u een plezierige vakantie toe!

Aanmelden bij Connect Invest

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

Connect met ons Afmelden
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