
Autoriteit Financiële Markten
Er wordt gewerkt met een minimum investeringsbedrag van € 10.000. 
Hierdoor valt uw belegging buiten de vergunningsplicht, hier is vanwege 
kostentechnische overwegingen voor gekozen. 

Samenwerkingen
Het Nederlands Vastgoedfonds is een unieke samenwerking met partners 
binnen de vastgoedwereld aangegaan.

Dit zijn onze partners:

Plaatsingskantoor
Estade is het plaatsingskantoor voor het Nederlands Vastgoedfonds. 
Etade biedt één platform waarin makelaars, financieel adviseurs en 
ketenpartners samenwerken. Estade levert maatwerk aan mensen die 
op zoek zijn naar hun ideale leefomgeving.

Door samenwerking met Estade is het Nederlands Vastgoedfonds in 
staat courante panden te financieren voor ervaren vastgoedbeleggers. 
Wij bieden u altijd de juiste huurovereenkomsten en u kunt erop
rekenen dat stabiele huurders gevonden worden. 

Estade B.V. - Barneveld
Tel. +31 6 502 57 006
E-mail info@estade.nl

Vast rendement
op uw inleg
met weinig

risico!

U kunt al inleggen vanaf € 10.000.

U ontvangt een vast rendement van 4,5% of 5% 
per jaar.

Het rendement wordt ieder kwartaal uitgekeerd.

U heeft geen bijkomende kosten.

Er wordt niet met een banklening gewerkt. 

Uw zekerheid is het eerste hypotheekrecht.

Uw extra zekerheid is het pandrecht op de verze-
keringspolis.

Bovendien is er nog het pandrecht op de huur.

U heeft geen nare ervaringen met huurders.

U heeft geen onderhoudsverplichtingen.

Er wordt alleen uitgeleend op Nederlands courant 
vastgoed

Na 5 of 7 jaar ontvangt u uw inleg weer terug.

Waarom vastgoedobligaties?

Beleggingspanden-
financiering.nl

estade.
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Bestuurder, adviseurs en
toezichthouders

Mr. T. van Zoonen
De bestuurder van het fonds is de heer Mr. T. van Zoonen.
Hij is werkzaam bij het Nederlands Vastgoedfonds. De heer Van Zoonen 
bestuurt de Stichting Obligatiehouders en heeft jarenlange ervaring in het 
behartigen van de belangen van derden. De heer Van Zomeren kijkt graag 
door de ogen van de klant.

Guido van Maaren
Guido van Maaren is sinds maart 2019 directielid bij Estade. Namens dit 
plaatsingskantoor is de heer Van Maaren woordvoerder voor het Nederlands 
Vastgoedfonds.

Omdat de vastgoedmarkt altijd in beweging is ziet de heer Van Maaren 
altijd ruimte voor verbeteringen. Samen met het Nederlandse Vastgoed-
fonds bieden wij u een prachtig product met een hoog en vast rendement, 
aldus de heer Van Maaren.

Investeren via het
Nederlands Vastgoedfonds

Investeren in vastgoed is ‘hot’
De huizenprijzen stijgen en er worden goede rendementen behaald. U 
kunt er voor kiezen zelf vastgoed aan te kopen, maar dit brengt vaak de 
nodige problemen met zich mee. Daarnaast vergt de aankoop van vast-
goed een hoge investering.  

In plaats van zelf te investeren in vastgoed, kunt u met minder risico en
rompslomp investeren in een vastgoed via het Nederlands Vastgoed-
fonds. Uw geld wordt dan geïnvesteerd door professionals met ‘kijk’ op 
vastgoed.

Voor ervaren beleggers
Het fonds koopt overigens geen beleggingspanden maar er wordt onder 
strikte voorwaarden een lening/hypotheek verstrekt aan ervaren vast-
goedbeleggers. Het beleggingspand van de vastgoedbelegger is dus het 
onderpand voor de lening / hypotheek. 

Naast dit hypotheekrecht wordt er een zekerheid verkregen vanuit het 
huurcontract doordat de huurstroom wordt verpand (in zekerheid wordt 
gegeven).

Deze wijze van beleggen is uniek omdat u kunt beleggen in Nederlands 
vastgoed zonder rompslomp en met weinig risico. De ervaren vastgoed-
beleggers aan wie het fonds de leningen uitgeeft weten wat zij doen en 
de lening wordt vastgelegd via VBC notarissen te Amersfoort.

Netto rendement
De beleggers binnen het Nederlands vastgoedfonds betalen geen kosten. 
Het rendement wordt daarom netto voldaan en u ontvangt dit ieder 
kwartaal achteraf. De accountant van KRC accountants checkt deze gang 
van zaken.

www.nederlands-vastgoedfonds.nl info@nederlands-vastgoedfonds.nl

Rendementen, zekerheden
en risico’s

Wij kunnen u een vast rendement aanbieden:
Een rendement van 4,5% per jaar voor een periode van 5 jaar.
Een rendement van 5,0% per jaar voor een periode van 7 jaar.

Vanaf een storting van € 100.000 tot aan € 5.000.000 zijn er
maatwerkoplossingen voor beleggers bij het Nederlands Vastgoedfonds.

Zekerheden en risico
Uw zekerheid is hoog en uw risico is laag want uw belegging wordt 
uitsluitend uitgeleend door het fonds tegen het eerste hypotheekrecht 
(aan ervaren vastgoedbeleggers). 

Dit hypotheekrecht staat wel bekend in Nederland als het sterkste recht. 
Vergelijkbaar met de hypotheek op uw woning, want daar heeft de bank 
dat zelfde recht. 

Is uw doel om te beleggen om uw kapitaal stabiel te laten groeien en 
zoekt u naar optimale zekerheden tegen een goed rendement? Dan is 
een investering bij het Nederlands Vastgoedfonds een goede optie.
Wij bieden u die zekerheden en een goed rendement. 

Hoe werkt het fonds?
Het vastgoed dat wij financieren, financieren wij met de gelden van de 
beleggers. De geldlenende partij betaalt rente en dat is het rendement 
dat u ontvangt.
Overigens betaalt de geldlenende partij altijd minimaal 0,5% meer rente 
dan uw gekozen vaste rendement. Dit is de vergoeding voor het fonds.

Naast het eerste hypotheekrecht verkrijgt u tevens een pandrecht op de 
huur en daarnaast dienen de panden verplicht te zijn verzekerd. 

Het fonds (stichting) heeft het recht op de uitkering in geval van 
bijvoorbeeld brand. 

‘Kijk altijd
door de ogen
van je klant!’

‘Er is altijd
ruimte voor

verbeteringen!’


