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Nieuwsbrief
4e kwartaal 2022

In deze nieuwsbrief geven wij een verslag over het vierde kwartaal en kijken we

vooruit naar het nieuwe jaar. 

Wij wensen u een mooi, gelukkig en vooral gezond 2023 toe. 

Met vriendelijke groet,

Henk Reyersen van Buuren, Pieter van Herk en Robin Jahshan

Connect met ons Afmelden

Even voorstellen

Naast de vertrouwde gezichten van Henk
Reyersen van Buuren en Pieter van Herk ziet u
nu ook Robin Jahshan op de foto staan.
Wellicht is Robin een nieuw gezicht voor u,
maar Robin is al sinds de oprichting
betrokken bij Connect Invest en is
verantwoordelijk voor het gehele marketing-
en salesbeleid. 

“In de loop der tijd is er een bijzondere passie
ontstaan voor het bedenken en ontwikkelen
van concepten binnen het vastgoed.
Zodoende is de samenwerking met Connect
Invest ontstaan”, aldus Robin.

Vijfde Emissie van het S5 Vitae Fonds gesloten

BEKIJK FONDS

De inschrijving op de eerste tranche van de
Vijfde Emissie is op 1 december 2022
conform het prospectus gesloten. De
opbrengst is aangewend voor de aankoop
van de zorgcomplexen in Arnhem,
Bennekom, Dieren, Renkum, Rheden en Velp
(3x). 

Voor een volledig overzicht van de huidige
samenstelling van het S5 Vitae Fonds klikt
u op de button.

Even terugkijken naar 2022 en de verwachtingen voor 2023

Het jaar 2022 is zo mogelijk nog turbulenter
geworden dan 2021 al was. 

De gezondheidscrisis waar we een jaar
geleden nog in zaten, is verdrongen door de
oorlog in Oekraïne met alle gevolgen van
dien.

LEES VERDER

Opportunities

NEEM CONTACT OP

Afgelopen jaar kwamen er weer unieke
kansen voorbij en wij verwachten er in 2023
nog meer. 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 de button,
dan benaderen wij u persoonlijk. Deze
opportunities worden niet altijd breed
gepubliceerd op onze website

Kennissessie 'ouder/kind overdracht'

Het afgelopen kwartaal vonden er bij ons op
kantoor in Breukelen twee sessies plaats
onder leiding van prof. dr. Tom Berkhout van
Business Universiteit Nyenrode over het
overdragen van vermogen. Vanwege de
enthousiaste reacties en de grote hoeveelheid
aanmeldingen hebben wij besloten om op
woensdag 29 maart nog een bijeenkomst te
organiseren voor een select gezelschap. 

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

Nieuw initiatief: de Vastgoedrekening

MEER INFO

Het is nog steeds nagenoeg onmogelijk om
rente te ontvangen op een spaarrekening bij
de bank. Dit bracht Pieter en Robin ertoe om
een nieuw concept te ontwikkelen om dat
wel mogelijk te maken. In 2022 hebben zij
hier een volwaardig bedrijf van gemaakt en
“De Vastgoedrekening” in de markt gezet. 

De Vastgoedrekening is een
beleggingsrekening die obligaties uitgeeft
waar je 4% rente per jaar op ontvangt. Een
eigen vastgoedrekening openen is gratis,
eenvoudig en binnen enkele minuten
geregeld. Je kan vervolgens op elk moment
geld overmaken en weer opnemen. 

De Vastgoedrekening is een ideaal middel
om je spaardoelen over een aantal jaar te
bereiken of een buffer achter de hand te
houden die toch rente oplevert. Tevens
kunnen ouders voor hun minderjarige
kinderen “sparen voor later”.

Relatieportal

In eerdere berichtgeving meldden wij u dat we
de relatieportal eind 2022 bij u zouden
presenteren. We hebben besloten om dit nog
even uit te stellen, zodat we de resultaten van
de fondsen over het vorige kwartaal kunnen
toevoegen. 

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.

Vastgoedfondsenscan

GA NAAR WEBSITE

In het nieuwe jaar houdt de
Vastgoedfondsenscan u uiteraard weer op
de hoogte door het analyseren en toevoegen
van niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen
en interessante publicaties over de markt.  

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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