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Business center 
Schiphol-Rijk
• 5,5% rente 
• 1e rangs hypotheekrecht 
• looptijd 4 jaar

meerdervoort.com/schiphol-rijk
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Satellietkantoren zijn een type van zakelijk vast-
goed. 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 kantoorruim-
ten meestal meerjarige huurcontracten worden 
afgesloten. Dat biedt een goed rendement op uw 
vermogen.  

Investeren in zakelijk 
vastgoed 

Meerdervoort® is een snelgroeiende vastgoed-
onderneming. Wij zoeken, selecteren en kopen 
vastgoed in en rondom de stedelijke gebieden 
in Nederland, waarvan we zeker weten dat deze 
goede verhuurmogelijkheden hebben. Daarmee 
beperken we uw beleggingsrisico en bieden we u 
bepaalde zekerheden, zodat u met uw investering 
een periodiek extra inkomen genereert. Investeren 
in vastgoed is een veilige en solide keuze. 
Vastgoed is immers een tastbaar bezit. Anders 
dan aandelen behoudt vastgoed altijd een zekere 
waarde. Door deel te nemen in een van onze 
vastgoedproposities investeert u in waardevaste 
objecten als woningen, bedrijfsverzamelgebou-
wen en zorgvastgoed.
 
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.

VISIE 

Ons doel is om steeds meer mensen financieel 
te ontzorgen en financiële vrijheid te laten erva-
ren. Dit doen wij door investeren zo toegankelijk 
mogelijk te maken voor onze cliënten. Onze 
activiteiten doen veel bedrijven groeien waar-
mee de economie en werkgelegenheid worden 
ondersteund.

MEERDERVOORT PRIME III B.V.

Meerdervoort Prime III B.V. is de betrokken 
vennootschap in dit project Business center te 
Schiphol-Rijk. Deze vennootschap zal na aankoop 
van de aandelen in haar kapitaal deel uitmaken 
van de Meerdervoort groep.
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Het project Business center te Schiphol-RijkDe locatie Schiphol-Rijk

Het object aan de Walaardt Sacréstraat 405 is 
gelegen naast de snelweg A9 op het Businesspark 
Aerospace Exchange (Schiphol-Oost). Het is het 
terrein van het oude vliegveld Schiphol-Rijk. 
Het gebouw bestaat uit vijf bouwlagen met 54 
parkeerplaatsen en heeft een totale verhuurbare 
oppervlakte van 2.201m2. Het is geschikt als 
multi- en single tenant gebouw. Op de begane 
grond bevindt zich een entree met lounge. De 
vier verdiepingen zijn qua indeling gelijk en goed 
indeelbaar. De bovenste twee etages bieden een 
mooi uitzicht op de luchthaven Schiphol. Het 
object is met de auto te bereiken middels de 
A9. Daarnaast zijn er via de A9 directe verbin-
dingen tussen de A2 (Utrecht) en A4 (Den-Haag/
Rotterdam). Voor het kantoorgebouw bevindt 
zich een bushalte waar een directe bus vertrekt 
richting Schiphol-Rijk Plaza. Hier zijn de directe 
treinverbindingen door heel Nederland en ook de 
Thalys vertrekt hier. 

Het object aan de Tupolevlaan 81-99 is gelegen 
nabij de snelwegen A4 en A5 op het kantorenpark 
RichPort Park Schiphol-Rijk. Het is een vrijstaand 
kantoorgebouw dat bestaat uit zeven bouwlagen 
met een totale verhuurbare oppervlakte van 
3.825 m2. Naast een parkeergarage en een par-
keerdek met 106 parkeerplaatsen beschikt het 
object over een afgesloten parkeerterrein met 
nog 44 parkeerplaatsen. De begane grond van 
het kantoorgebouw beschikt over een verzorgde 
centrale entree met ontvangst en lounge ruimte. 
De kantoren zijn gelegen op de begane grond tot 
en met de vierde verdieping. Het kantorenpark 

Business center Schiphol

ligt aan de voet van de afrit van A4/A5 richting 
Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Rotterdam 
aan de N201. Daarnaast is de locatie eenvoudig 
te bereiken vanaf de A9 en vanuit Amstelveen. De 
halte Schiphol-Rijk is drie minuten te voet.

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 groeien binnen een ver-
trouwde ruimte. Het project ‘Business center te 
Schiphol-Rijk’ is een unieke en zeldzame investe-
ringsmogelijkheid. Op aanvraag is het taxatierap-
port beschikbaar.

Business center Schiphol

Schiphol ligt in de Gemeente Haarlemmermeer. 
Deze gemeente telt 159.336 inwoners. Het is een 
groeiende gemeente en vervult economisch een 
regiofunctie met een sterk gegroeid bedrijfs-
leven. Volgens het CBS zal Haarlemmermeer 
in de periode tot 2035 een bevolkingsgroei van 
18% kennen, wat gezien de vele pluspunten van 
de gemeente begrijpelijk is. De meeste nieuwe 
inwoners zullen naar verwachting afkomstig zijn 
uit omliggende steden als Amsterdam en Utrecht, 
waar de woningmarkt overbelast is. Tevens is vol-
gens het CBS de economie het sterkst gegroeid in 
Haarlemmermeer.  

KANTORENMARKT PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Amsterdam is dominant in de kantorenmarkt van 
de provincie Noord-Holland. De hoofdstad had 
een prima jaar. De opname van kantoorruimte in 
de vrije markt steeg met 17% ten opzichte van 
2020 en het aanbod bleef op een gelijk niveau. 
Ook in de rest van de provincie stabiliseerde het 
aanbod. De opname nam echter spectaculair 
toe met 46% in 2021. Dit kwam vooral door de 
gestegen dynamiek onder kleinschalige bedrijven 
en een plotselinge toename van de opname in de 
gemeenten Haarlemmermeer en Ouder-Amstel. 
Niet alle kantoormarkten in de provincie zagen 
een verbetering in de verhouding tussen vraag en 
aanbod. 

Inwoners Haarlemmermeer  159.336 

Bevolkingsgroei tot 2035 18% 

Bedrijfsleven  sterk groeiend
Econimische groei sterk

4

De bouwjaren van de objecten zijn 1999 res-
pectievelijk 2000. Het project bestaat uit twee 
panden met meerdere bouwlagen. De objecten 
zijn beide hoogwaardige gerenoveerde kantoor-
gebouwen en verkeren in algemene zin in goede 
conditie. De toekomstige verwachte kosten zullen 
daardoor laag zijn. De objecten verkeren in een 
goed onderhouden staat en de gebruikte materia-
len en installaties zijn nog van goede kwaliteit. De 
objecten hebben een verzorgde uitstraling. 

De ontwikkelingsplannen van het gebied rondom 
Schiphol-Rijk verhogen de kwaliteit en bruikbaar-
heid van de omgeving. De aanhoudende vraag 
biedt een goede positie voor de kantorenmarkt. 

Technisch rapport

Rente  5,5% per jaar
Looptijd:  4 jaar
Financiering  1e hypotheekrecht 

5,5% 
rente
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Investeringsmogelijkheid in Meerdervoort 
Prime III B.V.

Meerdervoort Prime III B.V. mag de leningen 
altijd geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen 
(al dan niet tegen een bepaalde vergoeding). 
Als Meerdervoort Prime III 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. 

Meerdervoort Prime III B.V. kan ervoor kiezen 
om bij zwaarwegende redenen die spelen bij of 
ten aanzien van een leninggever, die betreffende 
leninggever vervroegd af te lossen (zonder ook 
de andere leninggevers vervroegd af te lossen). 
Bijvoorbeeld omdat die leninggever een reputa-
tierisico voor Meerdervoort Prime III B.V. met zich 
brengt of bij overlijden van de leninggever (steeds 
nadat Meerdervoort Prime III B.V. hier een eigen 
afweging in heeft gemaakt). In die gevallen zou 
Meerdervoort Prime III B.V. ook in kunnen stem-
men (in afwijking van de leningsvoorwaarden) met 
een eventuele overdracht door de leninggever van 
zijn rechten en verplichtingen in verband met de 
lening aan een derde.

OVERBRUGGINGSFINANCIERING

Het staat Meerdervoort Prime III B.V. vrij om een 
overbruggingsfinanciering aan te trekken en om 
te bepalen tegen welke voorwaarden dat gebeurt. 
Meerdervoort Prime III 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 overbruggingsfinanciering 
zal worden aangetrokken voor een korte periode 
(maximaal een jaar) tegen een hogere rente dan 
die u ontvangt. Meer informatie over een over-
bruggingsfinanciering leest u hieronder in de 
paragraaf ‘Risico bij overbruggingsfinanciering’.

U kunt investeren in het project Business center 
te Schiphol-Rijk door Meerdervoort Prime III B.V. 
(nu nog genaamd Magnus Vastgoed I B.V.) finan-
ciering in de vorm van een lening te verstrekken 
tegen een 1e rangs hypotheek- en pandrecht.

Het rentepercentage van deze investeringsmoge-
lijkheid is vastgesteld op 5,5% per jaar. De rente 
wordt gedurende de looptijd van de lening maan-
delijks uitgekeerd.

Meerdervoort Prime III B.V. zal de financiering in 
de vorm van leningen aantrekken bij verschillende 
investeerders. Het staat Meerdervoort Prime 
III 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 een 
1e rangs hypotheek- en pandrecht).

BESCHRIJVING VAN DE TRANSACTIE

Het object bevindt zich in de vennootschap 
Magnus Vastgoed I B.V. De aandelen in Magnus 
Vastgoed I B.V. worden op de datum van de trans-
actie geleverd aan de kopers. De leningen van 
de investeerders worden (onder andere) gebruikt 
om de verkoper van de aandelen te betalen. Als 
zekerheidsrecht verkrijgen de investeerders een 
1e rangs hypotheek- en pandrecht.

Op closing zal er, na levering van de aandelen, een 
bestuurswissel plaatsvinden bij Magnus Vastgoed 
I B.V. Ook zullen de statuten van Magnus Vastgoed 
I B.V. worden gewijzigd, inclusief de naamswijzi-
ging naar Meerdervoort Prime III B.V.

Deze transacties vinden plaats voor een project-
notaris van Meerdervoort.

FINANCIERING DOOR U

Bij deelname aan het project Business center 
Schiphol-Rijk wordt een leningsovereenkomst 
opgesteld tussen iedere financier als leningge-
ver en de entiteit Meerdervoort Prime III B.V. als 
leningnemer. Op de leningsovereenkomst zijn de 
leningsvoorwaarden van toepassing. De lenings-
voorwaarden zijn voor iedere leninggever gelijk en 
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.

FINANCIERINGSOPZET

Taxatiewaarde: €13.230.000
Financiering: 1e rangs hypotheek- en 
pandrecht 
Rentepercentage: 5,5% per jaar
Minimale deelname: €100.000
Looptijd: 4 jaar, met een verleningsoptie voor 
Meerdervoort Prime III B.V. voor maximaal 2 
jaar, waarbij u als tegenprestatie 1% extra 
rente per jaar krijgt.
Zekerheden: Eersterangs hypotheekrecht op 
het vastgoed en eersterangs pandrecht op de 
met het vastgoed verbonden roerende zaken 
en huurvorderingen.
Voorlopige passeerdatum: 1 november 2022 
Transactie: via Finway B.V. advocaten 
te Amsterdam (contactpersoon: mr. 
Kim Veenman) en een van de vaste 
projectnotarissen van Meerdervoort.

Business center Schiphol6



De propositie bestaat uit twee gebouwen. Het 
eerste gebouw aan de Walaardt Sacréstraat 405 
is volledig verhuurd aan vier huurders. De groot-
ste en belangrijkste huurder is onderdeel van de 
BME group. Dit is een internationale marktleider 
op het gebied van bouwmaterialen. Onder de BME 
group vallen onder andere Bouwmaat en Raab 
Karcher. BME group heeft een huurcontract tot en 
met eind 2026. 

Het object aan de Tupolevlaan 81-99 is verhuurd 
aan 17 huurders dit gebouw kenmerkt zich door 
flexibele huurcontracten en de grootste huurder 

is Vissser & Smit Bouw B.V. Dt is een bouwbedrijf 
welke reeds honderdvijftig jaar bestaat en onder-
deel is van de VolkerWessels groep. het huurcon-
tract loopt tot eind 2024.

De totale huurstroom bedraagt € 1.109.312 

De optimalisatiemogelijkheden binnen dit project 
bestaan uit indexeren van de huurcontracten. 
Daarnaast wordt er momenteel een ruimte ver-
bouwd welke 180m2 aan extra verhuurbare ruimte 
genereert. 

HUURDERS WALAARDT SACRÉSTRAAT 405

Huurder  m2  Jaarhuur 

BM Europe Destributions B.V. 824 € 175.837

McLarens B.V. 375 € 77.814

VH-Company B.V.  179 € 31.958

Gazprom Sakhalin Holdings B.V.  824 € 171.075

Total 2.202 € 456.684

      

HUURDERS TUPOLEVLAAN 81-99      

Huurder  m2  Jaarhuur 

Lighthouse IP B.V. 359    €59.426

Visser & Smit Bouw B.V. 1.461    €242.511

Mainfreight B.V. 358    €61.798

Worldwide Flight Services Holland B.V. 291    €48.291

WE Support B.V. 95  €18.240

Vita Management Service B.V. 64  €14.765

Broekman Logistics Amsterdam B.V. 148  €23.790

IFTA B.V. 32  €7.469

R. Böhne 58  €8.798

Alfa Airline Services B.V. 69  €12.332

Toll Global Forwarding B.V. 135  €38.163

Moovle B.V. 34  €6.969

Airport Creators B.V. 423  €59.459

Samskip Logistics Benelux B.V. 74  €14.100

Visser & Smit -  €26.967

Vertex Dangerous Goods Services & Consultancy -  €6.300

Broekman Logistics Amsterdam B.V. -  €3.250

Total 3.602  € 652.628 

Huurders

Business center SchipholBusiness center Schiphol

Zekerheden

Meerdervoort Prime III B.V. geeft eersterangs 
zekerheden in dit project. De zekerheden bestaan 
uit een hypotheekrecht op het vastgoed en 
pandrechten op de met het vastgoed verbonden 
roerende zaken en de huurvorderingen. Deze 
zekerheden zullen worden gehouden door de 
Stichting Hypotheekhouders Meerdervoort. U 
vindt de concept hypotheek- en pandakte (eer-
sterangs zekerheden) en de daarop toepasselijke 
Algemene Voorwaarden Hypothecaire Zekerheden 
Meerdervoort bij de documentatie over dit project 
op de website. 

98



10 11Business center Schiphol Business center Schiphol

Investeren in projecten van Meerdervoort Prime III B.V. is 
niet zonder risico’s. Als u overweegt om te investeren, 
raden wij u aan om onderstaande weergegeven risicofac-
toren 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 inkomens- en vermogenspositie, het risicopro-
fiel 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.

Meerdervoort Prime III 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 Prime III B.V. of waarvan Meerdervoort 
Prime III B.V. op dit moment denkt dat ze niet materieel 
zijn, kunnen in de toekomst eveneens een nadelig effect 
hebben op de financiële positie van Meerdervoort Prime 
III B.V. Ook deze risico’s kunnen daardoor mede bepalen 
of Meerdervoort Prime III B.V. in staat is om aan (al) haar 
(financiële) verplichtingen 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 leegstand en waardedaling. Meerdervoort Prime III 
B.V. betaalt de rente uit de huurpenningen. Bij leegstand 
zullen er minder inkomsten zijn om de renteverplichtin-
gen na te komen. Het leegstandsrisico hebben is deels 
ingecalculeerd, maar als de leegstand onverwachts heel 
groot is, dan kan dat ertoe leiden dat Meerdervoort Prime 
III B.V. niet kan voldoen aan de renteverplichtingen. Bij een 
onverwachts grote waardedaling kan het vastgoed mogelijk 
te weinig opleveren om uw lening (geheel) terug te betalen 
(zie hierover “Herfinancieringsrisico”). 

Herfinancieringsrisico 
Meerdervoort Prime III 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 
Prime III B.V. het vastgoed verkopen. 

Er bestaat het risico dat uw lening dan niet geheel kan 
worden terugbetaald. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van 
laagconjunctuur, daling van de waarde van het vastgoed of 

overheidsingrijpen. In de leningsvoorwaarden is opgeno-
men dat indien er sprake is van de hierboven genoemde 
omstandigheden, Meerdervoort Prime III B.V. als leningne-
mer de looptijd van de lening met maximaal 2 jaar kan ver-
lengen. Meerdervoort Prime III B.V. kan van dit recht gebruik 
maken in zwaarwegende omstandigheden. Bijvoorbeeld 
in het geval zij geen herfinanciering voor de leningen kan 
verkrijgen bij einde looptijd en het 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. Als Meerdervoort Prime III 
B.V. de looptijd verlengt, krijgt u gedurende de periode 
van de verlenging 1% extra rente per jaar. Voor verlenging 
van de looptijd van de leningen is goedkeuring van de 
vergadering van leninggevers nodig, zoals in de trustakte is 
omschreven.

Risico op tegenvallende resultaten en onvoldoende 
verkoopopbrengst bij uitwinning 
Tegenvallende resultaten (bijvoorbeeld als gevolg van het 
intreden van één of meer risico’s die verbonden zijn aan de 
activiteiten van Meerdervoort Prime III B.V.) kunnen ervoor 
zorgen dat niet meer kan worden voldaan aan de verplich-
tingen die verband houden met de leningen. 

Op dit moment is het enige project dat in Meerdervoort 
Prime III B.V. zit het project Business center Schiphol-
Rijk. In de toekomst kunnen er in Meerdervoort Prime III 
B.V. verschillende soortgelijke vastgoedprojecten gaan 
lopen. Tegenvallende resultaten in het ene project kunnen  
worden opgevangen met goede resultaten in (het) andere 
project(en), als in Meerdervoort Prime III B.V. verschillende 
soortgelijke vastgoedprojecten lopen. Meerdervoort Prime 
III B.V. als entiteit blijft namelijk aansprakelijk voor het 
geheel. 

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 Prime III 
B.V. waar mogelijk het verschil bijleggen waardoor u alsnog 
volledig wordt afgelost. 

De omvang van de tegenvallende resultaten kan het 
voortbestaan van Meerdervoort Prime III B.V. in gevaar 
brengen. Dit zou kunnen leiden tot een faillissement van 
Meerdervoort Prime III B.V. 

Als Meerdervoort Prime III B.V. haar betalingsverplich-
tingen niet nakomt, kan de Stichting Hypotheekhouders 
Meerdervoort overgaan tot uitwinning van het hypo-
theekrecht en de pandrechten. Het risico bestaat dat de 
(gedwongen) verkoop van het onderpand onvoldoende 
opbrengst genereert om alle leningen af te lossen. De 
verkoopopbrengst bij een executieverkoop van vastgoed 

Risico’s bij investering

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 risico dat u (een deel van) de hoofdsom (en 
verschuldigde, niet betaalde rente) niet (terug)betaald 
krijgt. 

Risico bij overbruggingsfinanciering 
De financiers die een overbruggingsfinanciering aan 
Meerdervoort Prime III B.V. verstrekken, ontvangen hier-
voor een hogere rente dan die u ontvangt. De rente zal 
dus hoger liggen dan 5,5% per jaar. De financiers die de 
overbruggingsfinanciering verstrekken krijgen ook een 1e 
rangs hypotheek- en pandrecht. Dit 1e rangs hypotheek- en 
pandrecht verkrijgen zij samen met u. 

Nu deze financiers een hogere rente krijgen, zal enig bedrag 
van niet-betaalde rente met een groter deel zijn aange-
groeid dan de vorderingen van de andere investeerders. 

Als de verkoopopbrengst onvoldoende is, dan blijft er min-
der over voor de andere investeerders omdat de financiers 
van de overbruggingsfinanciering (met een hogere rent-
ecomponent) meedelen in de verkoopopbrengst. U loopt 
dan een groter risico dat u (een deel van) de hoofdsom 
(en verschuldigde, niet betaalde rente) niet (terug)betaald 
krijgt. 

Risico’s invloed marktomstandigheden; 
Concentratierisico 
Het rendement (waaronder de waardeontwikkeling) van 
vastgoed 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 hoofdzakelijk 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 (verborgen) 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 
rendement tegenvalt, dan zijn er minder middelen om aan 
de verplichtingen jegens u te voldoen. 

Doordat Meerdervoort Prime III B.V. voornemens is gespreid 
te beleggen in verschillende vastgoedobjecten op ver-
schillende locaties en met verschillende huurders kunnen 
deze laatstbedoelde risicofactoren in zekere mate worden 
gemitigeerd. Als er in Meerdervoort Prime III B.V. op enig 
moment nog slechts één vastgoedobject zit, omdat ver-
koop van het vastgoed heeft plaatsgevonden, is er sprake 
van een slechts geringe demping van deze risicofactoren. 

Risico aansprakelijkheid Meerdervoort Prime III B.V. 
voor het geheel
Meerdervoort Prime III B.V. heeft nu alleen het project 
Business center Schiphol-Rijk in haar portefeuille. 
Meerdervoort Prime III B.V. streeft ernaar in de toekomst 
nog andere vastgoedobjecten te verwerven. Het kan zijn 
dat zich ten aanzien van die vastgoedobjecten risico’s 
voordoen die tegenvallende resultaten meebrengen en het 
rendement van dat vastgoed nadelig beïnvloeden. Goede 
resultaten in het ene project kunnen tegenvallende resulta-
ten in het andere project opvangen, want Meerdervoort 
Prime III B.V. als entiteit blijft aansprakelijk voor het geheel. 

Bij tegenvallende resultaten beschikt Meerdervoort Prime 
III B.V. als geheel over minder middelen om aan de ver-
plichtingen jegens 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 
Prime III B.V. zal dan met haar middelen het verschil aan 
de financiers van dat vastgoed bijleggen. Ook dat heeft tot 
gevolg dat er minder middelen in Meerdervoort Prime III 
B.V. over zijn om de verplichtingen jegens u te voldoen. 

Risico vervroegde aflossing 
Meerdervoort Prime III B.V. mag de leningen altijd geheel of 
gedeeltelijk vervroegd aflossen. Na 2 jaar kan dit boe-
tevrij. 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 overname van een bestaande vennootschap
U investeert in Meerdervoort Prime III B.V. (nu nog genaamd 
Magnus Vastgoed I B.V.). Deze vennootschap bestaat sinds 
9 december 2016. Op de datum van de transactie worden 
de aandelen in Magnus Vastgoed I B.V. overgenomen door 
de kopers. De kopers van de aandelen hebben financieel, 
technisch en commercieel boekenonderzoek (due dili-
gence) laten uitvoeren naar Magnus Vastgoed I B.V. en haar 
bezittingen en schulden.

De transactie is op basis van het principe ‘as is, where 
is’, wat inhoudt dat de verkoper aan de kopers beperkte 
garanties heeft verstrekt ten aanzien van het vastgoedob-
ject dat zich in de vennootschap bevindt. Daarnaast zijn 
door de verkoper aan de kopers van de aandelen in Magnus 
Vastgoed I B.V. de gebruikelijke garanties en vrijwaringen 
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In verband met het aantal investeerders dat 
deelneemt in dit project, zullen het hypotheek-
recht en de pandrechten worden gehouden door 
een stichting met een onafhankelijk bestuur, de 
Stichting Hypotheekhouders Meerdervoort (de 
Stichting). De Stichting zal in bepaalde gevallen 
optreden voor en ten behoeve van de inves-
teerders, overeenkomstig de bepalingen van de 
trustakte, de hypotheek- en pandakte (eerste-
rangs zekerheden), de leningsovereenkomst en 
de leningsvoorwaarden. Dit leidt ertoe dat u in 
beginsel geen eigen, individuele vorderingsrechten 
en/of rechtstreekse acties tegen Meerdervoort 
Prime III B.V. kunt instellen. Uw individuele belang 
wijkt voor de gezamenlijke belangen van de 
investeerders. Ook in geval van faillissement van 
Meerdervoort Prime III B.V. is alleen de Stichting 
bevoegd tot het uitoefenen van de rechten van de 
investeerders. 

Bij de documentatie op de website vindt u 
concepten van de trustakte, de hypotheek- en 
pandakte (eersterangs zekerheden), de lenings-
overeenkomst en de leningsvoorwaarden. 

De Stichting houdt het hypotheekrecht en de 
pandrechten namens de investeerders. Het 
voordeel hiervan is dat de Stichting schakelt met 
de verschillende investeerders bij bijvoorbeeld 
uitwinning van het hypotheekrecht en de pand-
rechten. De opbrengst van de zekerheden komt 
toe aan de investeerders. 

Mocht u vragen hebben over de Stichting,  
dan kunt u contact opnemen met  
relatiebeheer@meerdervoort.com.
De contactgegevens van de betrokken personen 

bij de Stichting zijn:

Mr. M.C. Olie LL.M. en 
Mr. S.G van de Vusse MBV
bestuur@stichtinghypotheekhouders.nl
T: +31 6 36 00 41 30
www.stichtinghypotheekhouders.nl

Stichting 
hypotheekhouders 

Deelnamemogelijkheden 
en proces

Momenteel werven wij investeerders voor de aan-
koop van de aandelen in Magnus Vastgoed I B.V. 
Hiervoor hebben wij een benodigde financiering 
van € 13.000.000 begroot. Deelnemen kan vanaf 
€ 100.000 tegen een 1e rangs hypotheekrecht op 
het vastgoed en pandrecht op roerende zaken en 
huurvorderingen.

Indien u wilt deelnemen kunt u dit ken-
baar maken door middel van een ingevuld 
deelnameformulier.

Wij ontvangen graag een kopie legitimatie en 
indien u deelneemt met een rechtspersoon (zoals 
een besloten vennootschap) wensen wij ook een 
kopie van het KvK-uittreksel.

De voorlopige transactie-/passeerdatum van 
dit project staat gepland op 1 november 2022. Wij 
streven ernaar het deelnameproces een aantal 
dagen voor deze datum met u te hebben 
afgerond.

Wij hopen u hiermee zo volledig mogelijk te heb-
ben geïnformeerd. Wanneer u nog vragen heeft 
kunt u uiteraard contact met ons opnemen, de 
contactgegevens vindt u op de laatste pagina van 
deze brochure.

We zien ernaar uit om u als investeerder te 
mogen verwelkomen.

verstrekt t.a.v. Magnus Vastgoed I B.V. en haar (andere) 
bezittingen en schulden. Deze garanties hebben een 
looptijd van drie maanden na de datum van overdracht van 
de aandelen.

Bij de overname van een vennootschap laten wij een gron-
dig boekenonderzoek uitvoeren.  Het is echter niet uit te 
sluiten dat een gebeurtenis zich voordoet die niet uit het 
boekenonderzoek naar voren is gekomen en een impact 
heeft op de middelen van Meerdervoort Prime III B.V. Als 
een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, dan zijn er minder 
middelen om aan de verplichtingen jegens u te voldoen.

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

Geen individuele vorderingsrechten en/of recht-
streekse acties 
Op grond van de trustakte worden de gezamenlijke 
belangen van de investeerders behartigd door de Stichting 
Hypotheekhouders Meerdervoort waardoor u geen eigen, 
individuele vorderingsrechten en/of rechtstreekse acties 
tegen Meerdervoort Prime III B.V. kunt instellen. Meer over 
dit risico en de Stichting Hypotheekhouders Meerdervoort 
leest u in paragraaf 10. 
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Ph. (Philip) Jansen 
Directeur Relatiebeheer 
+31 6 29 15 58 58 
ph.jansen@meerdervoort.com  

K. (Kalim) Rahmanyar 
Relatiemanager 
+31 6 57 48 02 71 
k.rahmanyar@meerdervoort.com  

M. (Marietje) Plaizier 
Relatiemanager 
+31 6 52 60 10 74 
m.plaizier@meerdervoort.com  

088-7704444 
info@meerdervoort.com 

Meerdervoort® Group BV  
Stationsplein 4N 
3331 LL Zwijndrecht

www.meerdervoort.com  
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