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In deze nieuwsbrief geven wij een update over de Vijfde Emissie van het S5

Vitae Fonds en brengen wij andere ontwikkelingen bij u onder de aandacht.

Met vriendelijke groet,

Henk Reyersen van Buuren en Pieter van Herk

Connect met ons Afmelden

Inschrijfdatum Vijfde Emissie van het S5 Vitae Fonds

BEKIJK FONDS

De uiterste inschrijfdatum om deel te
nemen is 1 december 2022. Het is dus
nog mogelijk om te participeren in dit
fonds.

Het S5 Vitae Fonds is het enige
groeifonds in Nederland voor
particuliere beleggers dat
crisisbestendig belegt in duurzame
zorgwoningen. 
Deelname is mogelijk vanaf € 10.047,-.

Kennissessie(s) 'Ouder / kind overdracht'

Van onze relaties ontvingen wij de
afgelopen periode regelmatig vragen
over wat er allemaal bij komt kijken als
je je beleggingen overdraagt aan je
kind(eren). 
In samenwerking met prof. dr. Tom
Berkhout van Business Universiteit
Nyenrode gaan we eind dit jaar en/of
begin volgend jaar tijdens verschillende
bijeenkomsten dieper in op dit thema.

Deze bijeenkomsten organiseren we bij
ons op kantoor in Breukelen.

Spreekt dit thema u ook aan en heeft u
interesse om hierbij aanwezig te zijn? 
Laat het ons dan weten via
info@connectinvest.nl.

Opportunities

Soms komen unieke kansen voorbij: een
belegging of businessplan met een
bijzonder verhaal. Dit soort kansen
leggen wij aan een select groepje
beleggers voor. Deelnemen is mogelijk
vanaf circa € 250.000,-. Er wordt een
aantrekkelijk rendement geboden.

Heeft u interesse en wilt u meer
informatie? Neem dan contact met ons
op via info@connectinvest.nl

Mini-seminar sfeerimpressie

Het tweede mini-seminar ‘Duurzaam
en met impact beleggen in vastgoed’,
georganiseerd door Connect Invest, is
een feit. Het vond op donderdag 7 juli
jl. plaats in de Nyenrode Business
University. Het was een interessante,
leerzame middag, aldus de reactie van
veel aanwezigen.

Via de button kunt u de sfeervideo en
alle presentaties rustig bekijken.  BEKIJK SFEERIMPRESSIE

Relatieportal

In eerdere berichtgeving meldden wij u
dat we achter de schermen druk bezig
zijn met de ontwikkeling van een
relatieportal. Op dit moment zitten we in
de testfase en wij verwachten u dit jaar
nog de relatieportal te kunnen
presenteren.

Via uw eigen Connect Invest-omgeving
kunt u dan overzichtelijk uw
beleggingen en resultaten inzien.

We houden u per e-mail op de hoogte
van de voortgang.

Make-A-Wish Nederland

Ieder jaar proberen wij een steentje bij
te dragen om de allerliefste wens voor
ernstig zieke kinderen te vervullen en
zo de jonge patiënten, én ook hun
familie, vrienden en kennissen, te
steunen in een moeilijke fase van hun
leven.

Wilt u ook bijdragen? Dat kan via onze
actiepagina.

 
DONEER HIER

Vastgoedfondsenscan

GA NAAR WEBSITE

Maar liefst 450 gebruikers vinden en
vergelijken niet-beursgenoteerde
vastgoedfondsen op de
Vastgoedfondsenscan.

Wilt u ook helder inzicht in alle niet-
beursgenoteerde vastgoedfondsen in
Nederland? 
Maak dan eenvoudig en gratis 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.
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