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Dokter Stolteweg 

Zwolle
• 5,5% rente 
• 1e Rangs hypotheek- en pandrechten  
• Looptijd 4 jaar
• Zorg gerelateerde huurders

meerdervoort.com/vastgoedproposities/zwolle
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Over Meerdervoort®
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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 bedrijfsverza-
melgebouwen 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.

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 uit ervaring 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, bedrijfsver-
zamelgebouwen 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 
en pandrechten.

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.



De stad Zwolle  

Dokter Stolteweg te Zwolle

LOCATIE

Het complex is gelegen op kantorenpark 
Oosterenk I, nabij het ziekenhuis Isala Klinieken 
en het Oosterenk Stadion.

BEREIKBAARHEID

De bereikbaarheid van de kantoorruimte is uitste-
kend. Met de ligging nabij de Ceintuurbaan en de 
A28 is het object per auto zeer goed bereikbaar. 
Tevens zijn er bushaltes in de nabijheid en is het 
object, door de recente aanleg van de fietstunnel 
onder de Ceintuurbaan door, ook te voet en fiets 
goed bereikbaar.

ZWOLLE

Zwolle is een inspirerende en ontspannen stad, 
voor zowel de inwoners als voor de ondernemers. 
Het gaat Zwolle economisch voor de wind. Door 
haar centrale ligging en scharnierpunt tussen 
het westen en noorden, laat Zwolle al jarenlang 
zien tot de best economisch presterende steden 
van het land te behoren. Zwolle is namelijk de 
nummer 3 van Nederland als het gaat om aantal 
banen ten opzichte van het aantal inwoners. 

Zwolle is de hoofdstad van de Nederlandse 
provincie Overijssel. Zwolle ligt aan het Zwarte 
Water en de Overijsselse Vecht en is via het 
Zwolle-IJsselkanaal verbonden met de IJssel. De 
stad ligt in de regio IJsseldelta. De gemeente telt 
130.872 inwoners en is qua inwonersaantal de 
negentiende gemeente van Nederland. De bevol-
king in Zwolle is vanaf het jaar 1996 tot 2022 met 
30% toegenomen. 

Aantal inwoners:  130.872 

Aantal huishoudens:  61.437 

Bevolkingsgroei:  30% 1996-2022 
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Het project:  
Dokter Stolteweg 

Het object betreft commercieel vastgoed met 
zorg gerelateerde huurders. Het multi-tenant kan-
toorgebouw ligt op het kantorenpark Oosterenk, 
tegenover het Isala ziekenhuis en dichtbij de A28. 

Het kantoorgebouw biedt circa 2.222 m² v.v.o. 
kantoorruimte en 67 parkeerplaatsen. Op dit 
moment is het kantoorgebouw voor ca. 87% 
verhuurd aan 4 verschillende huurders, waaronder 
CIR Revalidatie, StaatvanDienst, Ergatis en DBC 
Reintegratie.  

Dokter Stolteweg te Zwolle

Op dit moment heeft dit object energielabel C. 
Meerdervoort is voornemens met haar eigen 
assetmanagement dit kantoor te verduurzamen 
en daarmee te voorzien van een energielabel A. 
Niet alleen is dit goed voor het klimaat en de 
huurders, ook wordt er op deze manier waarde 
gecreëerd.
 

Technisch rapport

Rente  5,5 % per jaar
Looptijd:  4 jaar
Financiering  1e rangs hypotheek- en   
  pandrecht 
LTV  104,5%

5,5%
   rente
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Investeringsmogelijkheid

U kunt investeren in het project Dokter Stolteweg 
te Zwolle door aan Meerdervoort Prime III B.V. 
financiering in de vorm van een lening te ver-
strekken tegen een 1e rangs hypotheekrecht en 1e 
rangs pandrechten. 

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 
leninggevers. Het staat Meerdervoort Prime III B.V. 
vrij te bepalen welke partijen de andere lening-
gevers in dit project zullen worden en voor welk 
bedrag deze partijen een financiering verstrekken. 
Iedere leninggever verstrekt de financiering tegen 
uniforme voorwaarden die gelden voor de betref-
fende investering (tegen een 1e rangs hypotheek- 
en pandrecht).

Bij deelname aan het project Dokter Stolteweg 
te Zwolle wordt een leningsovereenkomst opge-
steld tussen iedere financier als leninggever en 
Meerdervoort Prime III B.V. als leningnemer. Op de 
leningsovereenkomst zijn de leningsvoorwaarden 
van toepassing. De leningsvoorwaarden zijn voor 
iedere leninggever gelijk en zullen bijvoorbeeld 
niet worden aangepast in de relatie tot één 
bepaalde leninggever. De vorm van de lenings-
overeenkomst en de leningsvoorwaarden vindt 
u bij de documentatie over dit project op de 
website.

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). 

FINANCIERINGSOPZET

 

Taxatiewaarde: € 3.015.000 

Financiering: € 3.150.000  tegen een 1e rangs 
hypotheekrecht en 1e rangs pandrechten 
Rentepercentage: 5,5% per jaar
Minimale deelname: € 100.000
Looptijd: 4  jaar, met een verlengingsoptie 
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
Sluitingsdatum inschrijving: 25 november
Voorlopige passeerdatum: 1 december
Ingangsdatum rente: 1 december
Transactie: Via Finway B.V. advocaten te 
Amsterdam (contactpersonen: mr. Kim 
Veenman) en Dirkzwager Notarissen te 
Arnhem/ Nijmegen (contactpersoon:  
mr. Bart Lotgerink).

6



7

Bijvoorbeeld omdat die leninggever een reputatie-
risico 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.

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 leninggevers 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’.

Dokter Stolteweg te Zwolle



Het gebouw aan de Dokter Stolteweg 42-48 
is verhuurd aan vier huurders. De grootste en 
belangrijkste huurder is Centrum Integrale 
Revalidatie B.V.. CIR revalidatie levert trajecten die 
erop gericht zijn dat mensen met chronische en 
langdurige pijnklachten hun leven weer op kun-
nen pakken. 

De totale huurstroom bedraagt € 238.161

Tijdens de looptijd (4 jaar) is Meerdervoort 
verantwoordelijk voor de optimalisatie van de 
projecten binnen de vastgoedportefeuille, de 
aanvangssituatie biedt voldoende comfort om 
de huidige rentelasten te kunnen betalen. Door 
middel van huurindexatie alsmede het verhuren 
van tijdelijke leegstand voegen wij waarde toe aan 
de bestaande objecten.

HUURDERS

Huurder  m2  Jaarhuur 

Centrum Integrale Revalidatie B.V. 1.289  € 153.479

Staatvandienst B.V.  164 € 19.779

Ergatis B.V. 285 € 36.166

DBC Reintegratie B.V. 207 € 28.737

Tijdelijke leegstand 276

Total 2.222 €  238.161

Huurders
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Financieel: Vastgoedportefeuille  
Meerdervoort Prime III B.V.

Het vastgoed aan de  Dokter Stolteweg 3 te 
Zwolle wordt aangekocht door Meerdervoort 
Prime III B.V.. Deze vastgoedentiteit heeft inmid-
dels verschillende soortgelijke vastgoedprojec-
ten succesvol verworven. De portefeuille van 
Meerdervoort Prime III B.V. bestaat uit:
 
Business Center te Schiphol-Rijk
Projectomvang: € 13.000.000
Taxatiewaarde: € 13.230.000
Jaarlijkse huurinkomsten: € 1.109.312

Meerdervoort Prime III B.V. kent een gezonde 
liquiditeitspositie. Doordat er meer vastgoed en 
daarbij meerdere huurders deze entiteit vertegen-
woordigd zijn de risico’s op leegstand beperkt. Op 
uw verzoek sturen wij u de benodigde financiële 
documentatie van de onderneming toe.
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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 renteverplichtingen 

na te komen. Het leegstandsrisico 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 leninggevers 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 leninggevers 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. 

In Meerdervoort Prime III B.V. zitten er, naast het project 

Dokter Stolteweg te Zwolle , nog verschillende soortgelijke 

vastgoedprojecten. Tegenvallende resultaten in het ene 

project kunnen worden opgevangen met goede resultaten 

in (het) andere project(en). 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 

Risico’s bij investering
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(gedwongen) verkoop van het onderpand onvoldoende 

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 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 leninggevers. 

Als de verkoopopbrengst onvoldoende is, dan blijft er min-

der over voor de andere leninggevers 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. gespreid belegt in 

verschillende vastgoedobjecten op verschillende 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 verkoop 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. belegt, naast project Dokter 

Stolteweg te Zwolle , ook 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 nadelig beïnvloeden. 

Goede resultaten in het ene project kunnen tegenval-

lende resultaten 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 

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. 
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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.

Zekerheden

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  

RECHTSTREEKSE ACTIES 

Op grond van de trustakte worden de gezamenlijke 

belangen van de leninggevers 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 de paragraaf “Stichting Hypotheekhouders 

Meerdervoort”.
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In verband met het aantal leninggevers 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 
leninggevers, overeenkomstig de bepalingen van 
de trustakte, de hypotheek- en pandakte (eer-
ste¬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 
leninggevers. Ook in geval van faillissement van 
Meerdervoort Prime III B.V. is alleen de Stichting 
bevoegd tot het uitoefenen van de rechten van de 
leninggevers. 

Bij de documentatie op de website vindt u con-
cepten van de trustakte, de hypotheek- en pan-
dakte (eersterangs zekerheden), de lenings¬over-
eenkomst en de leningsvoorwaarden. 
De Stichting houdt het hypotheekrecht en de 
pandrechten namens de leninggevers. Het voor-
deel hiervan is dat de Stichting schakelt met de 
verschillende leninggevers bij bijvoorbeeld uitwin-
ning van het hypotheekrecht en de pand¬rechten. 
De opbrengst van de zekerheden komt toe aan de 
leninggevers. 

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
E-mail: bestuur@stichtinghypotheekhouders.nl
Telefoon: +31 6 36 00 41 30
www.stichtinghypotheekhouders.nl

Momenteel werven wij leninggevers voor de aan-
koop van het project Dokter Stolteweg te Zwolle. 
Hiervoor hebben wij een benodigde financiering 
van € 3.150.000 begroot. Deelnemen kan vanaf 
€ 100.000 tegen 1e rangs hypotheekrecht op het 
vastgoed en 1e rangs pandrechten op roerende 
zaken en huurvorderingen. Indien u wilt deelne-
men kunt u dit kenbaar maken door middel van 
een ingevuld deelnameformulier. Wij ontvangen 
graag de documenten die op het deelnameformu-
lier zijn genoemd. 

De voorlopige transactiedatum van dit project 
staat gepland op 1 december 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 hebben 
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 leninggever en goede 
relatie van Meerdervoort te mogen verwelkomen.

Stichting 
hypotheekhouders 
meerdervoort 

Deelnamemogelijkheden 
en proces

©2022 Meerdervoort - zet- en drukfouten voorbehouden.
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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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