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Over Meerdervoort®
Meerdervoort is een snelgroeiende vastgoedonderne-

Visie

ming. Wij zoeken, selecteren en kopen vastgoed in en

Ons doel is om steeds meer mensen financieel te ont-

rondom de stedelijke gebieden in Nederland waarvan

zorgen en financiële vrijheid te laten ervaren. Dit doen

we zeker weten dat deze goede verhuurmogelijkheden

wij door investeren zo toegankelijk mogelijk te maken

hebben. Daarmee beperken we uw beleggingsrisico en

voor onze cliënten. Onze activiteiten doen veel bedrij-

bieden we u bepaalde zekerheden, zodat u met uw

ven groeien waarmee de economie en werkgelegenheid

investering een periodiek extra inkomen genereert.

worden ondersteund.

Investeren in vastgoed is een veilige en solide keuze.
Vastgoed is immers een tastbaar bezit. Anders dan

Meerdervoort Prime II B.V.

aandelen behoudt vastgoed altijd een zekere waarde.

Meerdervoort Prime II B.V. is de betrokken vennoot-

Door deel te nemen in een van onze vastgoedproposi-

schap in dit project Data Club Offices te Amersfoort.

ties investeert u in waardevaste objecten als wonin-

Deze vennootschap maakt deel uit van de Meerder-

gen, bedrijfsverzamelgebouwen en zorgvastgoed.

voort groep.

Missie
Wij genereren inkomsten voor onze cliënten door waarde te creëren met hun vermogen. Dit doen wij door
duurzaam te investeren in vastgoed en in niet-beursgenoteerde bedrijven. Financiële risico’s beperken wij
voor onze cliënten door bepaalde zekerheden te bieden, zoals een hypotheekrecht.
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Investeren in zakelijk vastgoed
Met de versterkte focus op duurzaamheid en mobiliteit
is de verwachting dat het aantal satellietkantoren de
komende periode sterk zal toenemen. Vanwege tijdelijke leegstand of het afstoten door institutionele beleggers kunnen bedrijfsverzamelgebouwen tegen een
scherpe prijs worden aangekocht en kan aan dit type
vastgoed een toekomstgerichte invulling worden gegeven. Het grote voordeel voor u als belegger is dat voor
duurzame, kwalitatieve kantoorruimten meestal meerjarige huurcontracten worden afgesloten. Dat biedt een
goed rendement op uw vermogen.
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De stad Amersfoort
Het object Data Club Offices bevindt zich in De Hoef. De

De vraag naar kantoren in Amersfoort is gestegen met

Hoef is een bedrijventerrein en vroegere buurtschap in

28% in 2020, dat zich verhoudt tot een daling van het to-

de wijk Schothorst-Noord in Amersfoort.

tale volume van 13% (NVM Business, 2021). De gemeente
komt met initiatieven die de opname van kantoorruim-

Amersfoort is een stad in het oosten van de provin-

ten in balans moeten brengen, dit gebeurt vooral door

cie Utrecht en heeft een dominante, economische

gebieden te hervormen tot gemengde locaties. Met een

en regionale functie. In het historische centrum van

leegstand van slechts 11% in het begin van 2021, verge-

Amersfoort kunt u dwalen in het eeuwenoude stra-

leken met de 21% in 2019, kan worden geconcludeerd

tenpatroon met historische panden en goed verzorg-

dat deze initiatieven werken. Een relevant voorbeeld van

de monumenten. De prachtige binnenstad is rijk aan

een van de projecten die de gemeente onderneemt, is

winkelmogelijkheden, gastvrije restaurants, cafés en

de ontwikkeling in De Hoef-West, waar meerdere leeg-

terrassen langs de grachten.

staande gebouwen worden getransformeerd tot een
nieuw en duurzaam stadsdeel voor gemengd gebruik.

Amersfoort telt 158.712 inwoners, waarmee het qua bevolkingsaantal de tweede grootste stad van Utrecht
is. Amersfoort is een groeistad en vervult economisch
een regiofunctie met een sterk gegroeid bedrijfsleven,
heeft een van de grootste spoorwegknooppunten van
Nederland en is een belangrijke garnizoensstad. Volgens
het CBS zal Amersfoort in de periode tot 2030 een bevolkingsgroei van 13% kennen, wat gezien de vele pluspunten van de stad begrijpelijk is. De meeste nieuwe
inwoners zullen naar verwachting afkomstig zijn uit omliggende steden als Amsterdam en Utrecht, waar de woningmarkt overbelast is.
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Data Club Offices te Amersfoort
De zeer zichtbare Data Club Offices is gelegen naast de

groeien binnen een vertrouwde ruimte. Met een uitste-

snelweg A1. De twee afzonderlijke gebouwen zijn ver-

kend restaurant, vergaderzalen en een centrale recep-

bonden door een glazen gang, waardoor het gebouw

tie van hoge kwaliteit, maakt dat de Data Club Offices

een opmerkelijke architectonische ambiance heeft.

een gastvrije en respectabele plek om zaken te doen.

Het object bevindt zich in De Hoef. De Hoef is een be-

De Hoef West, het gebied waar Data Club Offices naast

drijventerrein en vroegere buurtschap in de wijk Scho-

is gevestigd, is een transformatiegebied met veel po-

thorst-Noord in Amersfoort. Sinds 2020 wordt de wijk

tentie. Het gebied wordt momenteel ontwikkeld tot een

deels herontwikkeld tot een stadswijk. In totaal zijn er

gemengd stadsdeel. Om dit plan te realiseren worden

ruim 2000 woningen voorzien, komende uit zowel trans-

leegstaande panden herontwikkeld en worden nieuw-

formaties van kantoorpanden als nieuwbouw van ap-

bouwwoningen aan het assortiment toegevoegd. Door

partementencomplexen en grondgebonden woningen.

deze herontwikkelingen en de toenemende belangstelling voor Amersfoort, zullen hoogwaardige gebouwen op

Het object is met de auto te bereiken middels de A1.

deze locatie waarschijnlijk schaars worden.

De reistijd vanaf de A1 bedraagt 5 minuten. Parkeren
wordt gemakkelijk gemaakt door de ruime parkeerga-

Het bloeiende Amersfoort met de huidige ontwikkelings-

rage en het dek. Het object is ook goed bereikbaar met

pijplijn, maakt het project Data Club Offices te Amers-

het openbaar vervoer. Station Amersfoort Schothorst

foort tot een unieke en zeldzame investeringsmogelijk-

ligt op loopafstand.

heid. Op aanvraag is het taxatierapport beschikbaar.

Het gebouw is perfect voor innovatieve bedrijven en ondernemers die willen netwerken, contacten willen leggen en geïnspireerd willen raken. De werkruimtes zijn
ontworpen vanuit flexibiliteit, zodat bedrijven kunnen
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Huurders
Het object is verhuurd aan 14 huurders met een be-

MTH is een full-service accountants- en adviesorgani-

zettingsgraad van 83% en een gewogen gemiddelde

satie met circa 7.000 ondernemende klanten. Met ruim

huurtermijn van vier jaar. De grootste huurders zijn

70 jaar ervaring in accountancy en belastingadvies, 12

Heijmans (2.418 m2), Randstad (1.909 m2), MTH Ac-

vestigingen en 450 medewerkers is MTH sterk verte-

countants (1.534 m2) en Regus (1.448 m2).

genwoordigd in Midden- en Noord-Nederland.

Heijmans Facilitair Bedrijf is een dochteronderneming

Regus helpt bedrijven van over de hele wereld bij het

van Heijmans N.V., een beursgenoteerde onderneming

vinden en inrichten van de perfecte werkplek voor hun

actief in vastgoed, (woning)bouw, utiliteit, infrastructuur

mensen. Zij zijn onderdeel van de IWG groep die een sa-

en installatietechniek actief op de Nederlandse markt.

menwerking heeft van wereldwijde en regionale werkplekmerken, zoals Spaces, HQ, en No18. Ze stimuleren

Randstad speelt al meer dan 60 jaar actief een leiden-

en omarmen flexibel werken en blijven groeien.

de rol op de Nederlandse en Europese arbeidsmarkt
in het herstel van de uitzendmarkt. Zij zijn gespecia-

Momenteel worden er actief gesprekken gevoerd met

liseerd in de uitzendbranche en HR-dienstverlening.

een groot internationaal bedrijf dat graag de leegstaan-

Opgericht in 1960 door twee Nederlanders, hebben zij

de kantoorruimte wil betrekken. Het ziet er vooralsnog

nu gemiddeld zo’n 35.000 eigen medewerkers. Zij zijn

naar uit dat er tot een akkoord kan worden gekomen,

actief in ongeveer 39 landen wereldwijd, met Frankrijk,

opdat dit project zonder leegstand gestart zal worden.

Duitsland, Nederland, België en Luxemburg als de be-

Als er tot een akkoord wordt gekomen, dan zal er een

langrijkste Europese markten.

5-jarig huurcontract worden gesloten met een jaarhuur
van ca. € 270.000. In dat geval zal de taxatiewaarde van
het vastgoedobject op ca. € 23.000.000 uitkomen.
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Huurder

M2

Expiratie datum

Aareon Nederland B.V.

546

31/10/23

€ 64.375

Bosveld Gerechtsdeurwaarders en Incas-

1.450

30/11/27

€ 186.373

Heijmans Facilitair Bedrijf BV

2.418

30/11/24

€ 337.760

Lantech BV / Felton BV

968

28/02/25

€ 132.354

NDA BV

149

31/01/25

€ 18.961

PAScad Beheer BV

351

30/09/25

€ 42.850

Randstad Groep Nederland BV

1.909

31/12/24

€ 260.616

Regus Databankweg Amersfoort BV

1.448

30/06/27

€ 93.247*

Rehau NV

990

31/10/26

€ 126.213

Schade ad Interim BV

164

31/08/23

€ 21.725

Trilux CV

837

31/10/28

€ 109.744

Valmet Automation BV

437

31/08/23

€ 56.162

MTH Accountants & Adviseurs BV

1.527

31/12/30

€ 209.856

30/03/35

€ 8.274

Vodafone Libertel BV (Antenna)
Leegstand

2.648

Total

15.841

Jaarhuur

€ 1.668.509

*gemiddelde huur over 2018, 2019, 2020 (Omzetafhankelijke huur)
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Technisch rapport
Het bouwjaar van het object is 2002. Het object is gesplitst in twee delen. Het object verkeert in algemene
zin in goede conditie en de toekomstige verwachte kosten zullen laag zijn. Het object lijkt een goede mate van
onderhoud te ontvangen en de gebruikte materialen en
installaties zijn nog van goede kwaliteit. Het object heeft
een verzorgde uitstraling. Ook voldoet het object aan de
(toekomstige) milieueisen.
De ontwikkelingspijplijn van Amersfoort verhoogt de kwaliteit en bruikbaarheid van de omgeving. De aanhoudende
vraag biedt een goede positie voor de kantorenmarkt.
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Investeringsmogelijkheid in
Meerdervoort Prime II B.V.
U kunt investeren in het project Data Club Offices te

•

Zekerheden: tweederangs hypotheekrecht op het

Amersfoort door Meerdervoort Prime II B.V. (nu nog ge-

vastgoed en pandrecht op de met het vastgoed ver-

naamd Databankweg 26/28/30 B.V.) financiering in de

bonden roerende zaken en huurvorderingen

vorm van een lening te verstrekken tegen een 2e rangs

•

Voorlopige sluitingsdatum inschrijving: 15 juli 2022

hypotheek- en pandrecht.

•

Voorlopige ingangsdatum rente: 1 augustus 2022

•

Transactie: via Finway B.V. advocaten te Amsterdam

Het rentepercentage van deze investeringsmogelijkheid

(contactpersoon: mr. Kim Veenman) en Hermans &

is vastgesteld op 6,25% per jaar. De rente wordt gedu-

Schuttevaer Notarissen te Amsterdam (contactper-

rende de looptijd van de lening maandelijks uitgekeerd.

soon: mr. Iris Smit)

Meerdervoort Prime II B.V. zal de financiering in de vorm

Beschrijving van de transactie

van leningen aantrekken bij verschillende investeerders.

Het object bevindt zich in de vennootschap Databankweg

Het staat Meerdervoort Prime II B.V. vrij te bepalen wel-

26/28/30 B.V. De aandelen in Databankweg 26/28/30 B.V.

ke partijen de andere investeerders in dit project zullen

worden op de datum van de transactie geleverd aan de

worden en voor welk bedrag deze partijen een financie-

kopers. De leningen van de investeerders worden (on-

ring verstrekken. Iedere investeerder verstrekt de finan-

der andere) gebruikt om de verkoper van de aandelen te

ciering tegen uniforme voorwaarden die gelden voor de

betalen. Als zekerheidsrecht verkrijgen de investeerders

betreffende investering (tegen 2e rangs hypotheek- en

een 2e rangs hypotheek- en pandrecht. De statuten van

pandrecht).

de vennootschap zullen worden gewijzigd met daarin onder andere de naamswijziging naar "Meerdervoort Prime

Financieringsopzet

II B.V."

•

Taxatiewaarde: € 20.050.000

•
•

Bancaire financiering: € 12.350.000
Financiering tegen 2e rangs hypotheek- en

Deze transacties vinden plaats voor de notaris die be-

pandrecht: € 7.000.000

details over de transacties op de passeerdatum zullen

•

Rentepercentage: 6,25% per jaar

worden beschreven in een addendum bij deze brochure,

•
•

Minimale deelname: € 100.000
Looptijd: 3 jaar, met een verleningsoptie voor Meer-

welke later beschikbaar wordt gesteld.

dervoort Prime II B.V. voor maximaal 2 jaar, waarbij u

Naast de financiering door de investeerders, trekt Meer-

als tegenprestatie 1% extra rente per jaar krijgt

dervoort Prime II B.V. ook bancaire financiering aan.

trokken is in dit project op de passeerdatum. De verdere
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Beschrijving van de transactie

Meerdervoort Prime II B.V. kan ervoor kiezen om bij zwaar-

Het object bevindt zich in de vennootschap Databankweg

wegende redenen die spelen bij of ten aanzien van een

26/28/30 B.V. De aandelen in Databankweg 26/28/30 B.V.

leninggever, die betreffende leninggever vervroegd af te

worden op de datum van de transactie geleverd aan de

lossen (zonder ook de andere leninggevers vervroegd af

kopers. De leningen van de investeerders worden (onder

te lossen). Bijvoorbeeld omdat die leninggever een repu-

andere) gebruikt om de verkoper van de aandelen te be-

tatierisico voor Meerdervoort Prime II B.V. met zich brengt

talen. Als zekerheidsrecht verkrijgen de investeerders een

of bij overlijden van de leninggever (steeds nadat Meer-

2e rangs hypotheek- en pandrecht. De statuten van de

dervoort Prime II B.V. hier een eigen afweging in heeft ge-

vennootschap zullen worden gewijzigd met daarin onder

maakt). In die gevallen zou Meerdervoort Prime II B.V. ook

andere de naamswijziging naar "Meerdervoort Prime II

in kunnen stemmen (in afwijking van de leningsvoorwaar-

B.V."

den) met een eventuele overdracht door de leninggever
van zijn rechten en verplichtingen in verband met de le-

Deze transacties vinden plaats voor de notaris die be-

ning aan een derde.

trokken is in dit project op de passeerdatum. De verdere
details over de transacties op de passeerdatum zullen

Overbruggingsfinanciering

worden beschreven in een addendum bij deze brochure,

Het staat Meerdervoort Prime II B.V. vrij om een over-

welke later beschikbaar wordt gesteld.

bruggingsfinanciering aan te trekken en om te bepalen
tegen welke voorwaarden dat gebeurt. Meerdervoort Pri-

Naast de financiering door de investeerders, trekt Meer-

me II B.V. kan hiertoe overgaan in het geval op de slui-

dervoort Prime II B.V. ook bancaire financiering aan.

tingsdatum van de inschrijving niet het benodigde bedrag
aan financiering is opgehaald bij investeerders en zij het

Financiering door u

project wel door wil laten gaan. Een overbruggingsfinan-

Bij deelname aan het project Data Club Offices te Amers-

ciering zal worden aangetrokken voor een korte periode

foort wordt een leningsovereenkomst opgesteld tussen

(maximaal een jaar) tegen een hogere rente dan die u

iedere financier als leninggever en de entiteit Meerder-

ontvangt. Meer informatie over een overbruggingsfinan-

voort Prime II B.V. als leningnemer. Op de leningsover-

ciering leest u hieronder in de paragraaf 'Risico bij over-

eenkomst zijn de leningsvoorwaarden van toepassing. De

bruggingsfinanciering'.

leningsvoorwaarden zijn voor iedere leninggever gelijk. De
leningsvoorwaarden zullen bijvoorbeeld niet worden aangepast in de relatie tot één bepaalde leninggever.
De vorm van de leningsovereenkomst en de leningsvoorwaarden vindt u bij de documentatie over dit project op
de website.
Meerdervoort Prime II B.V. mag de leningen altijd geheel
of gedeeltelijk vervroegd aflossen (al dan niet tegen een
bepaalde vergoeding). Als Meerdervoort Prime II B.V. de
leningen die zijn verstrekt geheel of gedeeltelijk vervroegd
aflost, dan zal dat in beginsel pro rata op iedere betreffende lening gebeuren. Dat wil zeggen: naar evenredigheid van iedere lening in het totaal van de leningen.
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Risico's bij investering
Investeren in projecten van Meerdervoort Prime II B.V. is niet

Herﬁnancieringsrisico

zonder risico’s. Als u overweegt om te investeren, raden wĳ

Meerdervoort Prime II B.V. is voornemens de ﬁnanciering die

u aan om onderstaande weergegeven risicofactoren en

de investeerders verstrekken te herﬁnancieren aan het

onzekerheden zorgvuldig in overweging te nemen, alvorens

einde van de looptĳd. Het zou kunnen zĳn dat op het

te beslissen over de inschrĳving op dit project.

moment dat er moet worden geherﬁnancierd, er geen bank,
groep investeerders of andere ﬁnancier is die de totale

Daarnaast wordt geadviseerd deskundig ﬁnancieel, juridisch

lening wil herﬁnancieren. In dat geval zal Meerdervoort

en ﬁscaal advies in te winnen zodat, gegeven de persoon-

Prime II B.V. het vastgoed verkopen. Er bestaat het risico dat

lĳke inkomens- en vermogenspositie, het risicoproﬁel van

uw lening dan niet geheel kan worden terugbetaald. Bĳvoor-

deelname individueel gewogen kan worden in uw investe-

beeld omdat er sprake is van laagconjunctuur, daling van de

ringsbeslissing. Ten aanzien van toekomstgerichte verklarin-

waarde van het vastgoed of overheidsingrĳpen.

gen geldt dat deze naar hun aard risico’s en onzekerheden
inhouden aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenis-

In de leningsvoorwaarden is opgenomen dat indien er

sen en afhankelĳk zĳn van omstandigheden die zich in de

sprake is van de hierboven genoemde omstandigheden,

toekomst al dan niet zullen voordoen.

Meerdervoort Prime II B.V. als leningnemer de looptĳd van de
lening met maximaal 2 jaar kan verlengen. Meerdervoort

Meerdervoort Prime II B.V. heeft de risico’s die zĳ van mate-

Prime II B.V. kan van dit recht gebruik maken in zwaarwe-

rieel belang acht, opgenomen in deze brochure (niet op

gende omstandigheden. Dit kan bĳvoorbeeld in het geval zĳ

volgorde van belangrĳkheid). Bĳkomende risico’s en onze-

geen herﬁnanciering voor de leningen kan verkrĳgen bĳ

kerheden die op dit moment niet bekend zĳn bĳ Meerder-

einde looptĳd en het haar verwachting is dat met een lan-

voort Prime II B.V. of waarvan Meerdervoort Prime II B.V. op

gere looptĳd de terugbetaling van de leningen wel kan

dit moment denkt dat ze niet materieel zĳn, kunnen in de

plaatsvinden door herﬁnanciering van het vastgoed of met

toekomst eveneens een nadelig effect hebben op de ﬁnan-

de verkoopopbrengst. Als Meerdervoort Prime II B.V. de

ciële positie van Meerdervoort Prime II B.V. Ook deze risico’s

looptĳd verlengd, krĳgt u gedurende de periode van de ver-

kunnen daardoor mede bepalen of Meerdervoort Prime II

lenging 1% extra rente per jaar. Voor verlenging van de loop-

B.V. in staat is om aan (al) haar (ﬁnanciële) verplichtingen te

tĳd van de leningen is goedkeuring van de vergadering van

voldoen. Het maximale verlies dat u kunt lĳden, is het

leninggevers nodig, zoals in de trustakte is omschreven.

bedrag van uw deelname.

Risico op tegenvallende resultaten en onvoldoende
Risico van leegstand en waardedaling

verkoopopbrengst bĳ uitwinning

De grootste risico’s bĳ het beleggen in onroerend goed zĳn

Tegenvallende resultaten (bĳvoorbeeld als gevolg van het

leegstand en waardedaling. Meerdervoort Prime II B.V.

intreden van één of meer risico's die verbonden zĳn aan de

betaalt de rente uit de huurpenningen. Bĳ leegstand heeft

activiteiten van Meerdervoort Prime II B.V.) kunnen ervoor

Meerdervoort Prime II B.V. minder inkomsten om haar rente-

zorgen dat niet meer kan worden voldaan aan de verplich-

verplichtingen na te komen. Het leegstandsrisico hebben wĳ

tingen die verband houden met de leningen.

deels ingecalculeerd, maar als de leegstand onverwachts
heel groot is, dan kan dat ertoe leiden dat Meerdervoort

Op dit moment is het enige project dat in Meerdervoort

Prime II B.V. niet kan voldoen aan de renteverplichtingen.

Prime II B.V. zit het project Data Club Ofﬁces te Amersfoort.
In de toekomst kunnen er in Meerdervoort Prime II B.V. ver-

Bĳ een onverwachts grote waardedaling kan het vastgoed

schillende soortgelĳke vastgoedprojecten gaan lopen.

mogelĳk te weinig opleveren om uw lening (geheel) terug te

Tegenvallende resultaten in het ene project kunnen worden

betalen (zie hierover "Herﬁnancieringsrisico").

opgevangen met goede resultaten in (het) andere pro-

ject(en), als in Meerdervoort Prime II B.V. verschillende soort-

zolang Meerdervoort Prime II B.V. haar verplichtingen tegen-

gelĳke vastgoedprojecten lopen. Meerdervoort Prime II B.V.

over de bancaire ﬁnancier volledig nakomt.

als entiteit blĳft namelĳk aansprakelĳk voor het geheel.
Wanneer er geen sprake is van een faillissement en er is een

Het kan voorkomen dat Meerdervoort Prime II B.V. haar ver-

(gedwongen) verkoop van het vastgoed als onderpand met

plichtingen tegenover de bancaire ﬁnancier niet meer kan

onvoldoende opbrengst, dan zal Meerdervoort Prime II B.V.,

voldoen. Bĳvoorbeeld in het geval dat Meerdervoort Prime II

indien er middelen voorhanden zĳn, het verschil bĳleggen

B.V. failliet gaat, (voorlopig) uitstel van betaling (surseance

waardoor u alsnog volledig wordt afgelost.

van betaling) aanvraagt of wordt ontbonden. Als de bancaire
ﬁnancier dan nog geld krĳgt van Meerdervoort Prime II B.V.,

De omvang van de tegenvallende resultaten kan het voort-

dan dient Meerdervoort Prime II B.V. eerst de bancaire ﬁnan-

bestaan van Meerdervoort Prime II B.V. in gevaar brengen. Dit

cier te betalen. Als de bancaire ﬁnancier volledig is terugbe-

zou kunnen leiden tot een faillissement van Meerdervoort

taald, dan pas mag Meerdervoort Prime II B.V. de rentes

Prime II B.V.

betalen en de leningen terugbetalen aan de investeerders.

Als Meerdervoort Prime II B.V. haar betalingsverplichtingen

Omdat eerst de bancaire ﬁnancier volledig moet zĳn terug-

jegens de bancaire ﬁnancier niet nakomt, kan de bancaire

betaald, dan kan het zĳn dat Meerdervoort Prime II B.V. geen

ﬁnancier overgaan tot uitwinning van het 1e rangs hypo-

middelen meer heeft om de rentes op de leningen te beta-

theek- en pandrecht. Het risico bestaat dat de (gedwongen)

len en/of de leningen terug te betalen aan te investeerders.

verkoop van het onderpand onvoldoende opbrengst gene-

De achterstelling van de vorderingen zal de Stichting Hypo-

reert om alle leningen af te lossen. De verkoopopbrengst bĳ

theekhouders Meerdervoort aangaan namens iedere lening-

een executieverkoop van vastgoed ligt namelĳk lager dan bĳ

gever (waarvoor in de leningsvoorwaarden een volmacht

een gewone verkoop van het vastgoed. Daarnaast moeten er

wordt verstrekt). De vorm van de achterstellingsovereen-

ook executiekosten worden betaald.

komst vindt u bĳ de documentatie over dit project op de
website.

Als de verkoopopbrengst onvoldoende is, dan loopt u het
risico dat u (een deel van) de hoofdsom (en verschuldigde,

Risico voor investeerder met 2e hypotheek- en pandrecht:

niet betaalde rente) niet (terug)betaald krĳgt. De bancaire

uitsluiting recht van parate executie

ﬁnancier met het 1e rangs hypotheek- en pandrecht wordt

In de hypotheekakte waarbĳ het 2e rangs hypotheek- en

als eerste voldaan uit de opbrengst van het onderpand bĳ

pandrecht wordt gevestigd, is het recht van 'parate executie'

uitwinning. De investeerders met het 2e rangs hypotheek-

uitgesloten. Dit houdt in dat de 2e hypotheek- en pandhou-

en pandrecht hebben pas recht op de verkoopopbrengst,

der niet zonder goedkeuring van de 1e hypotheek- en pand-

nadat de bancaire ﬁnancier met het 1e rangs hypotheek- en

houder kan overgaan tot uitwinning van het onderpand.

pandrecht is voldaan.

Risico bĳ overbruggingsﬁnanciering
Risico voor investeerders vanwege achterstelling bĳ de

De ﬁnanciers die een overbruggingsﬁnanciering aan Meer-

bancaire ﬁnancier

dervoort Prime II B.V. verstrekken ontvangen hiervoor een

Meerdervoort Prime II B.V. trekt ook bancaire ﬁnanciering

hogere rente dan die u ontvangt. De rente zal dus hoger

aan. De vorderingen van de investeerders zĳn achtergesteld

liggen dan 6,25% per jaar. De ﬁnanciers die de overbrug-

bĳ de vorderingen van de bancaire ﬁnancier. Dit betekent

gingsﬁnanciering verstrekken krĳgen ook een 2e rangs

dat de terugbetaling van de vorderingen van de bancaire

hypotheek- en pandrecht. Dit 2e rangs hypotheek- en

ﬁnancier voorgaat op de terugbetaling van de vorderingen

pandrecht verkrĳgen zĳ samen met u.

van de investeerders (uit hoofde van aﬂossing en renteverplichtingen).

Nu deze ﬁnanciers een hogere rente krĳgen, zal enig bedrag
van niet-betaalde rente met een groter deel zĳn aange-

Meerdervoort Prime II B.V. mag wel de maandelĳkse rente en

groeid dan de vorderingen van de investeerders met het 2e

de aﬂossing op de leningen betalen aan de investeerders,

rangs hypotheek- en pandrecht. Als de verkoopopbrengst

onvoldoende is, dan blĳft er minder over voor de investeer-

Risicoaansprakelĳkheid Meerdervoort Prime II B.V. voor

ders omdat de ﬁnanciers van de overbruggingsﬁnanciering

het geheel

(met een hogere rentecomponent) meedelen in de ver-

Meerdervoort Prime II B.V. heeft nu alleen de Data Club Ofﬁ-

koopopbrengst. U loopt dan een groter risico dat u (een

ces te Amersfoort in haar portefeuille. Meerdervoort Prime II

deel van) de hoofdsom (en verschuldigde, niet betaalde

B.V. streeft ernaar in de toekomst nog verschillende soortge-

rente) niet (terug)betaald krĳgt.

lĳke vastgoedprojecten te verwerven.

Concentratierisico

Het kan zĳn dat zich ten aanzien van andere vastgoedobjec-

Het rendement (waaronder de waardeontwikkeling) van

ten risico's voordoen die tegenvallende resultaten mee-

vastgoed is afhankelĳk van verschillende factoren die

brengen en het rendement van dat vastgoed nadelig beïn-

daarop in meer of mindere mate een directe of indirecte

vloeden. Goede resultaten in het ene project kunnen

invloed hebben. Zo zullen het klimaat op de vastgoedmarkt

tegenvallende resultaten in het andere project opvangen,

en de economische omstandigheden in het algemeen, in

want Meerdervoort Prime II B.V. als entiteit blĳft aansprake-

zekere mate en hoofdzakelĳk indirect het rendement beïn-

lĳk voor het geheel.

vloeden. Doorgaans hebben factoren als de ligging van het
vastgoed en ontwikkelingen in de nabĳheid van het vast-

Bĳ tegenvallende resultaten beschikt Meerdervoort Prime II

goed, de kwaliteit en eventuele (verborgen) gebreken aan

B.V. als geheel over minder middelen om aan de verplichtin-

het vastgoed en de kwaliteit (solvabiliteit) van de huurder

gen jegens u te voldoen en ook jegens de ﬁnanciers in haar

een belangrĳkere en een meer directe invloed op het ren-

andere projecten.

dement dat het vastgoed voortbrengt. Als het rendement

Daarnaast kan er sprake zĳn van een situatie waarin er geen

tegenvalt, dan zĳn er minder middelen om aan de verplich-

sprake is van een faillissement en er ten aanzien van een

tingen jegens u te voldoen.

ander vastgoedobject een (gedwongen) verkoop van het
vastgoed is met onvoldoende opbrengst. Meerdervoort

Doordat Meerdervoort Prime II B.V. streeft ernaar in het

Prime II B.V. zal dan met haar middelen het verschil aan de

kader van spreiding van beleggingen om verschillende vast-

ﬁnanciers van dat vastgoed bĳleggen. Ook dat heeft tot

goedobjecten vastgoedobjecten op verschillende locaties

gevolg dat er minder middelen in Meerdervoort Prime II B.V.

en met verschillende huurders in haar vastgoedportefeuille

over zĳn om de verplichtingen jegens u te voldoen.

op te nemen. Op deze wĳze kunnen deze laatstbedoelde
risicofactoren in zekere mate worden gemitigeerd. Als er in

Risico vervroegde aﬂossing

Meerdervoort Prime II B.V. slechts één vastgoedobject zit,

Meerdervoort Prime II B.V. mag de leningen altĳd geheel of

omdat verkoop van het vastgoed heeft plaatsgevonden, is

gedeeltelĳk vervroegd aﬂossen. Na 2 jaar kan dit boetevrĳ. U

er sprake van een slechts geringe demping van deze risico-

dient zich ervan bewust te zĳn dat u uw inleg eerder terug

factoren.

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.
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Risico overname van een bestaande vennootschap

Risico omtrent wet- en regelgeving

U investeert in Meerdervoort Prime II B.V. (nu nog genaamd

Partĳen zĳn onderworpen aan wet- en regelgeving. Een

Databankweg 26/28/30 B.V.). Deze vennootschap bestaat

onzekere factor is de invloed van de politiek, de wetgeving

sinds 29 december 2006. Op de datum van de transactie

en de rechtspraak. Het risico bestaat dat dit de investerin-

worden de aandelen in Databankweg 26/28/30 B.V. overge-

gen in dit soort projecten in negatieve zin beïnvloedt.

nomen door de kopers. De kopers van de aandelen hebben
ﬁnancieel, technisch en commercieel boekenonderzoek

Geen individuele vorderingsrechten en/of rechtstreekse

(due diligence) laten uitvoeren naar Databankweg 26/28/30

acties

B.V. en haar bezittingen en schulden.

Op grond van de trustakte worden de gezamenlĳke belangen van de investeerders behartigd door de Stichting Hypo-

De transactie is op basis van het principe 'as is, where is',

theekhouders Meerdervoort waardoor u geen eigen, indivi-

wat inhoudt dat de verkoper aan de kopers beperkte garan-

duele vorderingsrechten en/of rechtstreekse acties tegen

ties heeft verstrekt ten aanzien van het vastgoedobject dat

Meerdervoort Prime II B.V. kunt instellen. Meer over dit risico

zich in de vennootschap bevindt. Daarnaast zĳn door de

en de Stichting Hypotheekhouders Meerdervoort leest u in

verkoper aan de kopers van de aandelen in Databankweg

paragraaf 10.

26/28/30 B.V. de gebruikelĳke garanties en vrĳwaringen verstrekt t.a.v. Databankweg 26/28/30 B.V. en haar (andere)
bezittingen en schulden. Deze garanties hebben een looptĳd van drie maanden na de datum van overdracht van de
aandelen.
De overname van een vennootschap brengt onzekere factoren met zich mee. Het is niet geheel uit te sluiten dat er zich
ten aanzien van Meerdervoort Prime II B.V. een gebeurtenis
voordoet die voortspruit uit het verleden en een impact
heeft op de middelen van Meerdervoort Prime II B.V. Als een
dergelĳke gebeurtenis zich voordoet, dan zĳn er minder
middelen om aan de verplichtingen jegens u te voldoen.

Zekerheden
Meerdervoort Prime II B.V. geeft eersterangs en twee-

Onder andere is van belang bij de zekerheden:

derangs zekerheden in dit project, op dezelfde soorten

•

Bij uitwinning van de zekerheden wordt de bancai-

goederen. De zekerheden bestaan uit een hypotheek-

re financier met het 1e rangs hypotheek- en pand-

recht op het vastgoed en pandrechten op de met het

recht als eerste voldaan uit de verkoopopbrengst.

vastgoed verbonden roerende zaken en de huurvor-

Na volledige voldoening van de bancaire financier

deringen.

komen de investeerders met het 2e rangs hypotheek- en pandrecht aan de beurt bij het uitkeren

Het 1e rangs hypotheek- en pandrecht wordt verstrekt
aan een bancaire financier. U investeert samen met de

van deze opbrengst.
•

In de hypotheekakte waarbij het 2e rangs hypo-

andere investeerders (en de eventuele overbruggings-

theek- en pandrecht wordt gevestigd, wordt het

financier(s)) die het 2e rangs hypotheek- en pandrecht

recht van 'parate executie' uitgesloten. Dit houdt in

verkrijgen. De Stichting Hypotheekhouders Meerder-

dat de 2e hypotheekhouder niet zonder goedkeu-

voort (de Stichting) houdt de zekerheden namens de

ring van de 1e hypotheekhouder kan overgaan tot

investeerders.

uitwinning van het onderpand.

U vindt de concept hypotheekakte (tweederangs ze-

Voor een volledig beeld van de voorwaarden van de

kerheden) en de daarop toepasselijke Algemene Voor-

hypotheekrechten verwijzen wij naar de concept hypo-

waarden Hypothecaire Zekerheden Meerdervoort bij

theekakte en de daarop toepasselijke Algemene Voor-

de documentatie over dit project op de website.

waarden Hypothecaire Zekerheid Meerdervoort.
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Stichting Hypotheekhouders
In verband met het aantal investeerders dat deelneemt

De Stichting houdt het hypotheekrecht en de pand-

in dit project, zullen het hypotheekrecht en de pand-

rechten namens de investeerders. Het voordeel hier-

rechten worden gehouden door een stichting met een

van is dat de Stichting schakelt met de verschillende

onafhankelijk bestuur, de Stichting Hypotheekhouders

investeerders bij bijvoorbeeld uitwinning van het hy-

Meerdervoort (de Stichting). De Stichting zal in be-

potheekrecht en de pandrechten. De opbrengst van de

paalde gevallen optreden voor en ten behoeve van de

zekerheden komt toe aan de betreffende investeer-

investeerders, overeenkomstig de bepalingen van de

ders.

trustakte, de leningsovereenkomst en de leningsvoorwaarden. Dit leidt ertoe dat u in beginsel geen eigen,

Mocht u vragen hebben over de Stichting, dan kunt u

individuele vorderingsrechten en/of rechtstreekse ac-

contact opnemen met relatiebeheer@meerdervoort.com.

ties tegen Meerdervoort Prime II B.V. kunt instellen. Uw
individuele belang wijkt voor de gezamenlijke belangen

De contactgegevens van de betrokken personen bij de

van de investeerders. Ook in geval van faillissement

Stichting zijn:

van Meerdervoort Prime II B.V. is alleen de Stichting
bevoegd tot het uitoefenen van de rechten van de in-

Mr. M.C. Olie LL.M.

vesteerders.

Mr. S.G van de Vusse MBV
bestuur@stichtinghypotheekhouders.nl

Bij de documentatie op de website vindt u de concept

T: +31 6 36 00 41 30

trustakte, de leningsovereenkomst en de

www.stichtinghypotheekhouders.nl

leningsvoorwaarden.

17

Deelnamemogelijkheden en proces
Momenteel werven wij investeerders voor de aan-

De voorlopige transactie-/passeerdatum van dit pro-

koop van de aandelen in Databankweg 26/28/30 B.V.

ject staat gepland op 1 augustus 2022. Wij streven er-

Hiervoor hebben wij een benodigde financiering van

naar het deelnameproces een aantal dagen voor deze

€ 7.000.000 begroot. Deelnemen kan vanaf € 100.000

datum met u te hebben afgerond.

tegen een 2e rangs hypotheekrecht op het vastgoed
en pandrecht op roerende zaken en huurvorderingen.

Wij hopen u hiermee zo volledig mogelijk te hebben
geïnformeerd. Wanneer u nog vragen heeft kunt u ui-

Indien u wilt deelnemen kunt u dit kenbaar maken

teraard contact met ons opnemen, de contactgege-

door middel van een ingevuld deelnameformulier.

vens vindt u op de laatste pagina van deze brochure.

Wij ontvangen graag een kopie legitimatie en indien u

We zien ernaar uit om u als investeerder te mogen

deelneemt met een rechtspersoon (zoals een beslo-

verwelkomen.

ten vennootschap) wensen wij ook een kopie van het
KvK-uittreksel.
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