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Over Meerdervoort®

Meerdervoort is een snel groeiende vastgoedonderne-

ming. Ons succes wordt behaald door anders naar de 

markt te kijken en daar ook op in te spelen. We leggen 

onze investeringsmogelijkheden direct bij u als eind-

belegger neer, in veel gevallen zonder tussenkomst 

van een bank. Door vast te houden aan deze filosofie 

hebben we een bestendige, duurzame en omvangrijke 

vastgoedportefeuille met een gezonde cashflow op-

gebouwd.



Investeren in commercieel vastgoed

Terwijl woningen flink in waarde zijn gestegen, zijn de 

prijzen van zakelijk vastgoed achtergebleven. Het ren-

dement op de verhuur van zakelijk vastgoed is daardoor 

in de nabije toekomst groter dan het rendement op wo-

ningen. Daarom investeert Meerdervoort in multi-tenant 

bedrijfsverzamelgebouwen en winkels op strategische 

zichtlocaties.

Hoewel online winkelen razend populair en gemakke-

lijk is, betekent dit ook dat de concurrentie groot is en 

dat online adverteren vaak onvoldoende effectief blijkt. 

Daarnaast houden consumenten behoefte aan ‘het eerst 

zien’ van producten, voordat ze kopen. Winkels zullen 

dus nooit verdwijnen. Veel grote winkelketens maken 

daarom tegenwoordig gebruik van parallelle verkoopka-

nalen, een zogeheten onmni-channel strategie, waarbij 

on- en offline verkoopkanalen perfect op elkaar worden 

afgestemd. Denk aan het grote succes: ‘clickand-col-

lect’ van Coolblue, waarbij mensen online kopen en de 

spullen in de winkel ophalen en/of ruilen.

Wij verwachten daarom dat, na een milde daling door de 

COVID-19 pandemie, de verhuur van winkelvastgoed een 

vlucht zal nemen. Dit is mede te danken aan de behoef-

te die mensen blijven houden aan essentiële winkels 

zoals: woonwinkels, eetgelegenheden en supermarkten. 

Maar ook grote winkelketens die starten met een om-

ni-channel strategie hebben behoefte aan winkels.
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De stad Almere

Blok 4 is een winkelcentrum te Almere Buiten. Almere 

is een stad gelegen in de provincie Flevoland en heeft 

een goede aansluiting met Amsterdam, Amersfoort en 

Utrecht. Door de snelwegen A1 en A6.

De stad kent een bevolkingsgrootte van bijna 218.000 

inwoners. Dit stijgt naar verwachting tot boven de 

340.080 inwoners in 2050 aldus het CBS.

Almere
• Aantal inwoners: 217.728

• Aantal huishoudens: 90.426

• Gemiddeld inkomen per inwoner: € 26.100,-

• Bevolkingsgroei: 56% in 2050
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Winkelcentrum Blok 4 te Almere Buiten

Blok 4 is een winkelcentrum te Almere Buiten met een 

brede keuze aan winkels, waaronder speciaalzaken en 

grote merken. Naast de wekelijkse markt op donder-

dag zijn de winkels iedere eerste zondag van de van de 

maand geopend. Tevens is er ook horeca en zijn er re-

gelmatig evenementen voor jong en oud. Het kernwin-

kelgebied bestaat uit ca. 4.938 m² winkeloppervlakte 

verspreid over 14 winkelruimtes en horeca.

Blok 4 te Almere Buiten is een centrale plek. Zo wan-

del je gemakkelijk richting de woonwinkels van Doe-

mere en ontdek je de architectuur door het volgen van 

de fietsroute dwars door Oostvaardersplassen. Ook is 

het treinstation op loopafstand. 

De belangrijkste huurders zijn C&A, Bruna en Saffraan 

Mini Market. Door de beperkte aanwezigheid van gro-

te winkelruimtes elders in Almere, zijn grote winkel-

ketens als deze gebonden aan hun vestiging aan het 

winkelcentrum Blok 4 te Almere Buiten. De huurders 

hebben huurcontracten met marktconforme voor-

waarden. Ook beschikt Blok 4 over een goede mix van 

ketens en lokale huurders.

Meerdervoort Next V B.V. heeft een koopovereenkomst 

gesloten ten behoeve van de aankoop van het winkel-

centrum Blok 4. Het gekochte vastgoed bestaat uit 14 

winkels in 3 winkelstraten: Noordeinde, Philadelphia-

pad en de Reykjavikstraat.

De koopsom van het winkelcentrum Blok 4 bedraagt 

€9.600.000,-. De winkels hebben een totale opper-

vlakte van 4.938 m². De koopsom per vierkante meter 

is € 1.944,-. Dit is een marktconforme prijs, vooral om-

dat dit vastgoed redelijk nieuw is.

 • De taxatiewaarde bedraagt € 11.500.000,-

 • De Loan-to-Value (LTV) is 95,7%. De LTV is het per-

centage waarin het financieringsbedrag wordt afgezet 

tegen de taxatiewaarde van het vastgoed als onder-

pand.

 • De huidige huurinkomsten bedragen € 895.000,-

Wat dit project in het bijzonder aantrekkelijk maakt, 

is dat Almere een bevolkingsgroei van 56% verwacht. 

Waardoor nog meer mensen het winkelcentrum zullen 

bezoeken. Daarnaast betreft het project redelijk nieuw 

vastgoed, hierdoor zal er minder onderhoud en of re-

novatie nodig zijn dan bij ouder vastgoed.

Bekijk onze projectbegrotingen voor meer inzage in de 

exploitatiekosten en huurinkomsten van dit project. 

De projectbegrotingen vindt u bij de documentatie 

over dit project op de website. Op verzoek sturen wij 

u nadere informatie inzake de VvE’s en de structuur 

hiervan toe.
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Huurders

De huurders van de beleggingsmogelijkheid aan Blok 

4 te Almere Buiten zijn divers. De belangrijkste huur-

ders zijn internationale- en nationale ketens, zoals C&A,  

Bruna en Saffraan Mini Market.

De combinatie tussen internationale en nationale fili-

aalbedrijven en lokale (horeca) ondernemers zorgt voor 

een bruisende mix van retailers. Hierbij een volledige 

huurderslijst:

Locatie Huurder Huursom per jaar Expiratiedatum contract

Reykjavikstraat 1 Vegro Verpleegartikelen €  25.341,48 31/05/2023

Reykjavikstraat 5 + Chigagostraat 112 Slagerij Ouled Hassan B.V. €  19.776,24 31/10/2024 

Reykjavikstraat 9 Hans Anders Nederland B.V. €  36.680,64 30/06/2025

Reykjavikstraat 13 De heer E. Ahenkorah €  29.963,64 30/04/2025

Reykjavikstraat 19 A.S. Watson (PCE) BV €  57.268,08 31/05/2025

Reykjavikstraat 25 De heer P.A. Panday €  25.470,48 31/07/2027

Reykjavikstraat 4 + 12 Saffraan MiniMarket € 101.251,20 30/04/2031

Reykjavikstraat 20 Hello Nails €  31.076,88 30/06/2028

Noordeinde 8 Mitra Siekman & van Ede V.O.F. €  22.825,00 31/03/2026

Noordeinde 18 C&A Nederland CV € 100.000,08 30/11/2026

Noordeinde 26 Bruna BV €  50.412,24 28/02/2025

Noordeinde 30 Bart's Retail BV €  45.700,68 30/06/2025

Philadelphiapad 40 Bristol BV € 195.144,84 10/07/2022

Philadelphiapad 34 Handyman BV €  44.854,32 24/05/2022

Philadelphiapad 26 Mevr. E. Weultjes hodhn Pl@n-es €  29.254,08 31/10/2025

Philadelphiapad 30 Zeeman textielSupers BV € 124.865,40 31/07/2027

Philadelphiapad 20 De heer M. Mulder en  
mevrouw M.P.M. Mulder-Bos

€  59.069,52 31/05/2030

Reykjavikstraat 22 Wave International BV €  26.325,00 30/06/2030



Almere laat een sterke huishoudensontwikkeling zien. 

Het aantal huishoudens in Almere stijgt sterker dan in 

de rest van Nederland. Hierdoor neemt ook de woning-

behoefte sneller toe in Almere. De woningprijzen laten 

een vergelijkbare trend zien als voor de rest van Neder-

land. Wel ligt de woningprijs per m² in Almere boven 

het gemiddelde in Nederland op ongeveer € 3.354/m².

Op dit moment vinden er geen grote nieuwbouwontwik-

kelingen plaats in Almere, waardoor krapte op de wo-

ningmarkt blijft bestaan. Almere ligt in een gebied waar 

op dit moment al sprake is van een woningtekort van 

duizenden woningen. Transformatie van (leegstaande) 

winkels naar woningen biedt daarom perspectief om de 

grote vraag naar woonruimte gedeeltelijk op te vangen.

De transformatiepotentie past binnen het geldende be-

stemmingsplan.

Alternatieve aanwendbaarheid
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Technisch rapport

Naast een specialistisch onderzoek over de investe-

ringsmogelijkheden en solvabiliteit van de huurders, 

hebben wij een bouwtechnisch onderzoek laten uit-

voeren door een gespecialiseerd bedrijf. Hieronder 

volgt een samenvatting van dit onderzoek.

Het winkelcentrum Blok 4 in Almere Buiten, is in 2011 

gebouwd. Boven de winkels bevinden zich apparte-

menten. De winkels zijn gevestigd in de plint van de 

gebouwen. De winkels worden casco verhuurd. Vanuit 

de verhuurder zal er eventueel blokverwarming aange-

boden kunnen worden bij een deel van de winkelunits.

Het object verkeert in algemene zin in goede conditie. 

Het object lijkt een goede mate van onderhoud te ont-

vangen en de gebruikte materialen en installaties zijn 

van redelijke kwaliteit. Het object heeft een verzorgde 

uitstraling. Ook voldoet het object aan de (toekomsti-

ge) milieueisen.



Investeringmogelijkheid in  
Meerdervoort Next V B.V.

U kunt investeren in het project door Meerdervoort Next 

V B.V. financiering in de vorm van een lening te verstrek-

ken. Dit kan tegen een 1e of 2e hypotheekrecht.

Het rentepercentage van deze investeringsmogelijkheid 

is vastgesteld op 4% per jaar tegen een 1e hypotheek-

recht en 6% per jaar tegen een 2e hypotheekrecht. De 

rente wordt gedurende de looptijd van de lening maan-

delijks uitgekeerd.

Meerdervoort Next V B.V. zal de financiering in de vorm 

van leningen aantrekken bij verschillende investeer-

ders. Het staat Meerdervoort Next V B.V. vrij te bepalen 

welke partijen de andere investeerders in dit project 

zullen worden en voor welk bedrag deze partijen een 

financiering verstrekken. Iedere investeerder verstrekt 

de financiering tegen uniforme voorwaarden die gelden 

voor de betreffende investering (tegen 1e dan wel 2e 

hypotheekrecht).

Financieringsopzet
 • Taxatiewaarde: € 11.500.000,-

 • Benodigde financiering: € 11.000.000,-

 • Maximaal bedrag aan financiering met 1e hypotheek-

recht: € 7.000.000. Dat betekent voor de investeer-

ders met een 1e hypotheekrecht een Loan-to-Value 

van bijna 61%. De LTV is het percentage waarin de 

financiering met 1e hypotheekrecht wordt afgezet te-

gen de taxatiewaarde van het vastgoed als onderpand.

 • Rentepercentage: 4% per jaar bij 1e hypotheekrecht 

en 6% per jaar bij 2e hypotheekrecht

 • Minimale deelname: € 100.000,-

 • Bonusbedrag: indien u deelneemt vanaf € 500.000,- 

ontvangt u een bonus die eenmalig bij aanvang van 

het project aan u wordt uitgekeerd. Voor meer infor-

matie hierover kunt u contact opnemen met ons. 

 • Looptijd: 5 jaar, met een verleningsoptie voor Meer-

dervoort Next V B.V. voor maximaal 2 jaar, waarbij u als 

tegenprestatie 1% extra rente krijgt

 • Zekerheden: eersterangs of tweederangs hypotheek-

recht op het vastgoed en pandrechten

 • Sluitingsdatum inschrijving: 8 mei 2022

 • Ingangsdatum rente: 15 mei 2022

 • Transactie: via Finway B.V. advocaten te Amsterdam 

(contactpersoon: mr. Kim Veenman) en Dirkzwager 

notarissen te Nijmegen (contactpersoon: mr. Bart 

Lotgerink).
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Financiering door u
Bij deelname aan het project Blok 4 te Almere Buiten 

wordt een leningsovereenkomst opgesteld tussen ie-

dere financier als leninggever en de entiteit Meerder-

voort Next V B.V. als leningnemer. Op de leningsover-

eenkomst zijn de leningsvoorwaarden van toepassing. 

Er zijn twee sets leningsvoorwaarden: één voor de le-

ning met een 1e hypotheekrecht en één voor de lening 

met een 2e hypotheekrecht. De leningsvoorwaarden 

zijn voor iedere betreffende groep leninggevers gelijk. 

De leningsvoorwaarden zullen bijvoorbeeld niet wor-

den aangepast in de relatie tot één bepaalde lening-

gever.

De concept leningsovereenkomsten en de sets le-

ningsvoorwaarden vindt u bij de documentatie over dit 

project op de website.

Meerdervoort Next V B.V. mag de leningen altijd geheel 

of gedeeltelijk vervroegd aflossen (al dan niet tegen 

een bepaalde vergoeding). Als Meerdervoort Next V B.V. 

de leningen die zijn verstrekt tegen een 1e hypotheek-

recht geheel of gedeeltelijk vervroegd aflost, dan zal 

dat pro rata op iedere betreffende lening gebeuren. Dat 

wil zeggen: naar evenredigheid van iedere lening in het 

totaal van de leningen tegen een 1e hypotheekrecht. 

Hetzelfde geldt voor leningen die zijn verstrekt tegen 

een 2e hypotheekrecht.

Overbruggingsfinanciering
Het staat Meerdervoort Next V B.V. vrij om een over-

bruggingsfinanciering aan te trekken en om te bepalen 

tegen welke voorwaarden dat gebeurt. Meerdervoort 

Next V B.V. kan hiertoe overgaan in het geval op de 

sluitingsdatum van de inschrijving niet het benodigde 

bedrag aan financiering is opgehaald bij investeerders 

en zij het project wel door wil laten gaan. Een over-

bruggingsfinanciering zal worden aangetrokken voor 

een korte periode (maximaal een jaar) tegen een ho-

gere rente dan die u ontvangt. Meer informatie over 

een overbruggingsfinanciering leest u hieronder in de 

paragraaf 'Risico bij overbruggingsfinanciering'.

Vastgoedportefeuille Meerdervoort Next V B.V.
Meerdervoort Next V B.V. heeft inmiddels verschillende 

soortgelijke vastgoedprojecten succesvol verworven. 

De portefeuille van Meerdervoort Next V B.V. bestaat 

uit:

Meubelplein te Leiderdorp (WOOON Leiderdorp)

 • Projectomvang: € 6.250.000 aan financiering

 • Taxatiewaarde: € 6.500.000 (februari 2021)

 • Jaarlijkse huurinkomsten: € 740.000 (6 huurders van 

landelijke ketens en familiebedrijven)

Andesdreef te Utrecht (supermarkt, huisartsenpraktijk 

en winkelstrip voor dagelijkse boodschappen)

 • Projectomvang: € 3.700.000 aan financiering

 • Taxatiewaarde: € 3.500.000

 • Jaarlijkse huurinkomsten: € 297.000

Winkelcentrum Emmaplein te Zeist

 • Projectomvang: € 10.000.000 aan financiering

 • Taxatiewaarde: € 12.000.000

 • Jaarlijkse huurinkomsten: € 1.084.000

Meerdervoort Next V B.V. kent een gezonde liquiditeit-

spositie. Uit de cashflowrapportages blijkt dat hier al 

een mooie reserve in is opgebouwd. Op verzoek sturen 

wij u de benodigde financiële documentatie van de on-

derneming toe.
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Investeren in projecten van Meerdervoort Next V B.V. is niet zon-
der risico’s. Als u overweegt om te investeren, raden wij u aan 
om onderstaande weergegeven risicofactoren en onzekerheden 
zorgvuldig in overweging te nemen, alvorens te beslissen over 
de inschrijving op dit project.

Daarnaast wordt geadviseerd deskundig financieel, juridisch en 
fiscaal advies in te winnen zodat, gegeven de persoonlijke in-
komens- en vermogenspositie, het risicoprofiel van deelname 
individueel gewogen kan worden in uw investeringsbeslissing. 
Ten aanzien van toekomstgerichte 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. Een projectbegroting is een voorbeeld van een toe-
komstgerichte verklaring.

Meerdervoort Next V B.V. heeft de risico’s die zij van materieel 
belang acht, opgenomen in deze brochure (niet op volgorde van 
belangrijkheid). Bijkomende risico’s en onzekerheden die op dit 
moment niet bekend zijn bij Meerdervoort Next V B.V. of waarvan 
Meerdervoort Next V B.V. op dit moment denkt dat ze niet ma-
terieel zijn, kunnen in de toekomst eveneens een nadelig effect 
hebben op de financiële positie van Meerdervoort Next V B.V. 
Ook deze risico’s kunnen daardoor mede bepalen of Meerder-
voort Next V B.V. in staat is om aan (al) haar (financiële) verplich-
tingen te voldoen. Het maximale verlies dat u kunt lijden, is het 
bedrag van uw deelname.

Risico van leegstand en waardedaling
De grootste risico’s bij het beleggen in onroerend goed zijn leeg-
stand en waardedaling. Wij betalen de rente uit de huurpen-
ningen. Bij leegstand hebben wij minder inkomsten om onze 
renteverplichtingen na te komen. Het leegstandsrisico hebben 
wij deels ingecalculeerd, maar als de leegstand onverwachts 
heel groot is, dan kan dat ertoe leiden dat Meerdervoort Next V 
B.V. niet kan voldoen aan de renteverplichtingen.

Bij een onverwachts grote waardedaling kan het vastgoed mo-
gelijk te weinig opleveren om uw lening (geheel) terug te beta-
len (zie hierover "Herfinancieringsrisico").

Herfinancieringsrisico
Meerdervoort Next V B.V. is voornemens de financiering die de 
investeerders verstrekken te herfinancieren aan het einde van 
de looptijd. Het zou kunnen zijn dat op het moment dat er moet 
worden geherfinancierd, er geen bank, groep investeerders of 
andere financier is die de totale lening wil herfinancieren. In dat 
geval zal Meerdervoort Next V B.V. het vastgoed verkopen. Er be-
staat het risico dat uw lening dan niet geheel kan worden terug-
betaald. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van laagconjunctuur, 
daling van de waarde van het vastgoed of overheidsingrijpen.

In de leningsvoorwaarden is opgenomen dat indien er sprake 
is van de hierboven genoemde omstandigheden, Meerdervoort 

Next V B.V. als leningnemer de looptijd van de lening met maxi-
maal 2 jaar kan verlengen. Meerdervoort Next V B.V. kan van 
dit recht gebruik maken indien haar verwachting is dat met 
een langere looptijd de terugbetaling van de leningen wel kan 
plaatsvinden door herfinanciering van het vastgoed of met de 
verkoopopbrengst.

Risico op tegenvallende resultaten en 
onvoldoende verkoopopbrengst bij uitwinning
Tegenvallende resultaten (bijvoorbeeld als gevolg van het intre-
den van één of meer risico's die verbonden zijn aan de activitei-
ten van Meerdervoort Next V B.V.) kunnen ervoor zorgen dat niet 
meer kan worden voldaan aan de verplichtingen die verband 
houden met de leningen. Tegenvallende resultaten in het ene 
project kunnen wel worden opgevangen met goede resultaten 
in (het) andere project(en), nu in Meerdervoort Next V B.V. ver-
schillende soortgelijke vastgoedprojecten lopen. Meerdervoort 
Next V B.V. als entiteit blijft namelijk aansprakelijk voor het ge-
heel. Wanneer er geen sprake is van een faillissement en er is 
een (gedwongen) verkoop van het vastgoed als onderpand met 
onvoldoende opbrengst, dan zal Meerdervoort Next V B.V. het 
verschil bijleggen waardoor u alsnog volledig wordt afgelost.

De omvang van de tegenvallende resultaten kan het voortbe-
staan van Meerdervoort Next V B.V. in gevaar brengen. Dit zou 
kunnen leiden tot een faillissement van Meerdervoort Next V 
B.V.

Als Meerdervoort Next V B.V. haar betalingsverplichtingen niet 
nakomt, kan de Stichting Hypotheekhouders Meerdervoort 
overgaan tot uitwinning van het 1e hypotheekrecht. Het risico 
bestaat dat de (gedwongen) verkoop van het onderpand on-
voldoende opbrengst genereert om alle leningen af te lossen. 
De verkoopopbrengst bij een executieverkoop van vastgoed ligt 
namelijk lager dan bij een gewone verkoop van het vastgoed. 
Daarnaast moeten er ook executiekosten worden betaald.

Als de verkoopopbrengst onvoldoende is, dan loopt u het ri-
sico dat u (een deel van) de hoofdsom (en verschuldigde, niet 
betaalde rente) niet (terug)betaald krijgt. Dit risico is voor de 
investeerders met een 2e hypotheekrecht groter dan voor de 
investeerders met een 1e hypotheekrecht. De investeerders 
met een 1e hypotheekrecht worden namelijk als eerste voldaan 
uit de opbrengst van het onderpand bij uitwinning. Investeer-
ders met een 2e hypotheekrecht hebben pas recht op de ver-
koopopbrengst, nadat de investeerders met een 1e hypotheek-
recht zijn voldaan.

Risico voor investeerder met 2e hypotheekrecht
U heeft de keuze om deel te nemen tegen een 1e hypotheek-
recht of een 2e hypotheekrecht. Het deel dat gefinancierd 
wordt door investeerders met een 1e hypotheekrecht kan maxi-
maal 65% zijn. Het is niet op voorhand duidelijk wat de verhou-
ding tussen investeerders met een 1e of 2e hypotheekrecht gaat 
zijn. Dit brengt mee dat het risicoprofiel voor de investeerders 

Risico's bij investering
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met een 2e hypotheekrecht niet helemaal op voorhand is in 
te schatten. Hoe meer investeerders deelnemen tegen een 1e 
hypotheekrecht, hoe groter het risico voor de investeerder met 
een 2e hypotheekrecht. Investeerders met een 1e hypotheek-
recht hebben immers pas recht op de verkoopopbrengst bij 
uitwinning, nadat de investeerders met een 1e hypotheekrecht 
zijn voldaan. Hoe minder investeerders met een 1e hypotheek-
recht, hoe sterker het 2e hypotheekrecht, omdat de investeer-
ders met het 2e hypotheekrecht dan evenredig meedelen in de 
verkoopopbrengst.

Verder is van belang dat in de hypotheekakte waarbij het 2e 
hypotheekrecht wordt gevestigd, het recht van 'parate executie' 
wordt uitgesloten. Dit houdt in dat de 2e hypotheekhouder niet 
zonder goedkeuring van de 1e hypotheekhouder kan overgaan 
tot uitwinning van het onderpand.

Risico bij overbruggingsfinanciering
De financiers die een overbruggingsfinanciering aan Meerder-
voort Next V B.V. verstrekken ontvangen hiervoor een hogere 
rente dan die u ontvangt. De rente zal dus hoger liggen dan 
6% per jaar. De financiers die de overbruggingsfinanciering ver-
strekken krijgen ook een 1e hypotheekrecht. Dit 1e hypotheek-
recht verkrijgen zij samen met de investeerders die deelnemen 
tegen het 1e hypotheekrecht.

Nu deze financiers een hogere rente krijgen, zal enig bedrag van 
niet-betaalde rente met een groter deel zijn aangegroeid dan de 
vorderingen van de investeerders met het 1e hypotheekrecht. 
Als de verkoopopbrengst onvoldoende is, dan blijft er minder 
over voor de investeerders met het 1e hypotheekrecht omdat 
de financiers van de overbruggingsfinanciering (met een hogere 
rentecomponent) meedelen in de verkoopopbrengst. U loopt 
dan een groter risico dat u (een deel van) de hoofdsom (en ver-
schuldigde, niet betaalde rente) niet (terug)betaald krijgt.

Investeerders met een 1e hypotheekrecht worden samen met 
de financiers van de overbruggingsfinanciering als eerste vol-
daan uit de opbrengst van het onderpand bij uitwinning. Inves-
teerders met een 2e hypotheekrecht hebben pas recht op de 
verkoopopbrengst, nadat de investeerders met een 1e hypo-
theekrecht en de financiers van de overbruggingsfinanciering 
(met een hogere rentecomponent) zijn voldaan.

Concentratierisico
Het rendement (waaronder de waardeontwikkeling) van vast-
goed is afhankelijk van verschillende factoren die daarop in 
meer of mindere mate een directe of indirecte invloed hebben. 
Zo zullen het klimaat op de vastgoedmarkt en de economische 
omstandigheden in het algemeen, in zekere mate en hoofdza-
kelijk indirect het rendement beïnvloeden. Doorgaans hebben 
factoren als de ligging van het vastgoed en ontwikkelingen in 
de nabijheid van het vastgoed, de kwaliteit en eventuele (ver-
borgen) gebreken aan het vastgoed en de kwaliteit (solvabiliteit) 
van de huurder een belangrijkere en een meer directe invloed 
op het rendement dat het vastgoed voortbrengt. Als het ren-
dement tegenvalt, dan zijn er minder middelen om aan de ver-
plichtingen jegens u te voldoen.

Doordat Meerdervoort Next V B.V. gespreid belegt in verschillen-
de vastgoedobjecten op verschillende locaties en met verschil-

lende huurders kunnen deze laatstbedoelde risicofactoren in 
zekere mate worden gemitigeerd. Als er in Meerdervoort Next V 
B.V. op enig moment nog slechts één vastgoedobject zit, omdat 
verkoop van het vastgoed heeft plaatsgevonden, is er sprake 
van een slechts geringe demping van deze risicofactoren.

Risico aansprakelijkheid Meerdervoort Next V B.V. 
voor het geheel
Meerdervoort Next V B.V. belegt, naast Blok 4 te Almere Buiten, 
in andere vastgoedobjecten. Het kan zijn dat zich ten aanzien 
van die vastgoedobjecten risico's voordoen die tegenvallende 
resultaten meebrengen en het rendement van dat vastgoed na-
delig beïnvloeden. Goede resultaten in het ene project kunnen 
tegenvallende resultaten in het andere project opvangen, want 
Meerdervoort Next V B.V. als entiteit blijft aansprakelijk voor het 
geheel.

Bij tegenvallende resultaten beschikt Meerdervoort Next V B.V. 
als geheel over minder middelen om aan de verplichtingen je-
gens u te voldoen en ook jegens de financiers in haar andere 
projecten.

Daarnaast kan er sprake zijn van een situatie waarin er geen 
sprake is van een faillissement en er ten aanzien van een ander 
vastgoedobject een (gedwongen) verkoop van het vastgoed is 
met onvoldoende opbrengst. Meerdervoort Next V B.V. zal dan 
met haar middelen het verschil aan de financiers van dat vast-
goed bijleggen. Ook dat heeft tot gevolg dat er minder midde-
len in Meerdervoort Next V B.V. over zijn om de verplichtingen 
jegens u te voldoen.

Risico vervroegde aflossing
Meerdervoort Next V B.V. mag de leningen altijd geheel of ge-
deeltelijk vervroegd aflossen. Na 3 jaar kan dit boetevrij. U dient 
zich er van bewust te zijn dat u uw inleg eerder terug kunt 
krijgen dan verwacht. In dat geval zal de rentevergoeding die u 
op uw investering krijgt lager zijn dan de rentevergoeding die u 
zou krijgen in de situatie dat de leningen niet vervroegd worden 
afgelost. Het bedrag van uw inleg kan geherinvesteerd worden 
maar wellicht niet tegen dezelfde voorwaarden.

Risico omtrent wet- en regelgeving 
Partijen zijn onderworpen aan wet- en regelgeving. Een onze-
kere factor is de invloed van de politiek, de wetgeving en de 
rechtspraak. Het risico bestaat dat dit de investeringen in dit 
soort projecten in negatieve zin beïnvloedt.

Geen individuele vorderingsrechten en/of 
rechtstreekse acties
Op grond van de trustakte worden de gezamenlijke belangen 
van de investeerders behartigd door de Stichting Hypotheek-
houders Meerdervoort waardoor u geen eigen, individuele vor-
deringsrechten en/of rechtstreekse acties tegen Meerdervoort 
Next V B.V. kunt instellen. Meer over dit risico en de Stichting 
Hypotheekhouders Meerdervoort leest u in paragraaf 10.
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Zekerheden

Meerdervoort Next V B.V. geeft eersterangs en tweede-

rangs zekerheden in dit project, op dezelfde soorten 

goederen. De zekerheden bestaan uit een hypotheek-

recht op het vastgoed en pandrechten op de met het 

vastgoed verbonden roerende zaken en de huurvor-

deringen. Deze zekerheden zullen worden gehouden 

door de Stichting Hypotheekhouders Meerdervoort (de 

Stichting).

U vindt de concept hypotheekakte (eersterangs zeker-

heden) en de concept hypotheekakte (tweederangs ze-

kerheden) en de daarop toepasselijke Algemene Voor-

waarden Hypothecaire Zekerheden Meerdervoort bij de 

documentatie over dit project op de website.

Onder andere is van belang bij de zekerheden:

 • Bij uitwinning van de zekerheden worden de inves-

teerders met het 1e hypotheekrecht worden als eer-

ste voldaan uit de verkoopopbrengst. Na volledige 

voldoening van deze investeerders komen de inves-

teerders met het 2e hypotheekrecht aan de beurt bij 

het uitkeren van deze opbrengst.

 • In de hypotheekakte waarbij het 2e hypotheekrecht 

wordt gevestigd, wordt het recht van 'parate executie' 

uitgesloten. Dit houdt in dat de 2e hypotheekhouder 

niet zonder goedkeuring van de 1e hypotheekhouder 

kan overgaan tot uitwinning van het onderpand.

Voor een volledig beeld van de voorwaarden van de hy-

potheekrechten verwijzen wij naar de concepten van de 

hypotheekakten en de daarop toepasselijke Algemene 

Voorwaarden Hypothecaire Zekerheid Meerdervoort.
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Stichting Hypotheekhouders

In verband met het aantal investeerders dat deelneemt 

in dit project, zullen het 1e en 2e hypotheekrecht en de 

pandrechten worden gehouden door een stichting met 

een onafhankelijk bestuur, de Stichting Hypotheekhou-

ders Meerdervoort (de Stichting). De Stichting zal in 

bepaalde gevallen optreden voor en ten behoeve van 

de investeerders, overeenkomstig de bepalingen van 

de trustakte, de leningsovereenkomst en de lenings-

voorwaarden. Dit leidt ertoe dat u in bepaalde gevallen 

geen eigen, individuele vorderingsrechten en/of recht-

streekse acties tegen Meerdervoort Next V B.V. kunt in-

stellen. Het risico bestaat dat uw individuele belang 

moet wijken voor de gezamenlijke belangen van de in-

vesteerders. Ook in geval van faillissement van Meer-

dervoort Next V B.V. kan het zijn dat alleen de Stichting 

bevoegd is tot het uitoefenen van de rechten van de 

investeerders.

Bij de documentatie op de website vindt u de concept 

trustakte, de leningsovereenkomst en de sets van le-

ningsvoorwaarden.

De Stichting houdt de hypotheekrechten en de pand-

rechten namens de investeerders. Het voordeel hiervan 

is dat de Stichting schakelt met de verschillende in-

vesteerders bij bijvoorbeeld uitwinning van het hypo-

theekrecht en de pandrechten. De opbrengst van de 

zekerheden komt toe aan de betreffende investeerders.

Mocht u vragen hebben over de Stichting, dan kunt u 

contact opnemen met 

relatiebeheer@meerdervoort.com.

De contactgegevens van de betrokken persoon bij de 

Stichting zijn:

Contactgegevens Stichting Hypotheekhouders 
Meerdervoort
Mr. M.C. Olie LL.M. 

S.G van de Vusse

bestuur@stichtinghypotheekhouders.nl 

T: +31 6 36 00 41 30 

www.stichtinghypotheekhouders.nl
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Deelnamemogelijkheden en proces

Momenteel werven wij investeerders voor de aan-

koop van het winkelcentrum Blok 4 te Almere Buiten. 

Hiervoor hebben wij een benodigde financiering van € 

11.000.000,- begroot. Deelnemen kan vanaf € 100.000,- 

tegen een 1e of 2e hypotheekrecht op het vastgoed en 

pandrechten op roerende zaken en huurvorderingen.

Indien u wilt deelnemen kunt u dit kenbaar maken mid-

dels een ingevuld deelnameformulier. Er is een deelna-

meformulier voor investering tegen een 1e hypotheek-

recht en een deelnameformulier voor investering tegen 

een 2e hypotheekrecht.

Wanneer u een nieuwe relatie van Meerdervoort bent, 

dan ontvangen wij graag een kopie legitimatie en indien 

u deelneemt met een rechtspersoon (zoals een beslo-

ten vennootschap) wensen wij ook een kopie van het 

KvK-uittreksel.

De voorlopige transactiedatum van dit project staat 

gepland op 15 mei 2022. Wij streven ernaar het deel-

nameproces een aantal dagen voor deze datum met u 

te hebben afgerond.

Wij hopen u hiermee zo volledig mogelijk te hebben 

geïnformeerd. Wanneer u nog vragen heeft kunt u ui-

teraard contact met ons opnemen, de contactgegevens 

vindt u op de laatste pagina van deze brochure.

We zien ernaar uit om u als investeerder en goede rela-

tie van Meerdervoort te mogen verwelkomen.
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088-7704444 | info@meerdervoort.com
www.meerdervoort.com

Meerdervoort® Group BV
Edisonweg 12A
2952 AD Alblasserdam


