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Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De 
verstrekt informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van 
beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al 
dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

B&S Vastgoed Nederland NV 
Dit fonds wordt beheerd door Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV te Laren (NH).

Doelstelling en beleggingsbeleid

Het doel van de B&S Vastgoed Nederland NV (NV) is om beleggers, middels de uitgifte van certificaten van aandelen, de 
mogelijkheid te bieden te beleggen in een directe en een indirecte onroerendgoedportefeuille. Het directe onroerend 
goed betreft Nederlands commercieel onroerend goed (kantoren, bedrijfspanden en winkels) met uitsluiting van 
woningen. Het indirecte onroerend goed (deelnemingen in andere onroerendgoedfondsen) kan een veel bredere 
spreiding hebben dan de directe portefeuille. Momenteel wordt hoofdzakelijk belegd in Nederlands commercieel 
onroerend goed. Indien de marktomstandigheden dit toelaten, zal getracht worden de portefeuille in omvang te laten 
groeien. De directie is na toestemming van de Raad van Commissarissen bevoegd onroerend goed aan te kopen en te 
verkopen.

Het beleid is erop gericht de beschikbare cash flow (huurinkomsten minus de kosten en minus de aflossingen) uit te 
keren in de vorm van dividend. Certificaathouders kunnen ook kiezen voor stockdividend. Vanaf 1 januari 2012 is het 
eigen vermogen van de NV negatief, waardoor het niet meer toegestaan is dividend uit te keren. Met de financier is 
een vaststellingsovereenkomst aangegaan. Een deelname in de NV is in principe voor onbepaalde tijd. De NV heeft 
geen vooraf vastgestelde levensduur.
De certificaathouders (beleggers) kunnen hun deelnemingsrechten eens per maand aan de NV aanbieden. De NV 
is onder voorwaarden gehouden deze deelnemingsrechten in te kopen. Indien naar het oordeel van de directie, en 
gebaseerd op de voorwaarden van de NV, de inkoop van de certificaten van aandelen niet verantwoord wordt geacht of 
indien er niet genoeg liquiditeiten aanwezig zijn, kan tijdelijk worden afgezien van inkoop. Er wordt dan een wachtlijst 
aangelegd.

Risico- en opbrengstprofiel
 

De berekening van bovenstaande risico- en opbrengstprofiel stoelt op historische gegevens 
die geen betrouwbare indicatie zijn voor de toekomst. De getoonde risicocategorie is 

niet gegarandeerd en kan met de tijd verschuiven. De laagste categorie betekent niet 
‘risicoloos’. De NV heeft de hoogste risicocategorie omdat de NV gebruikt maakt van 

vreemd vermogen en de rendementen in het verleden fluctueerden. 

De NV kent de volgende risico’s: verhandelbaarheid / liquiditeit van de certificaten 
(lock-up risico), liquidatierisico als gevolg van regelgeving, continuïteitsrisico, 
financiële en economische crisis, financieringsrisico, juridisch risico, daling 
van de waarde van de certificaten, staken dividenduitkering, verlies van inleg 

certificaathouders, inkoop, verwatering, algemeen marktrisico, leegstand, 
debiteuren, huur, leverage risico, renterisico, status financiële beleggingsinstelling, 
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politiek, calamiteitenrisico, onderhoud, inflatie, rendementsrisico’s, valutarisico, concentratierisico en het risico van 
niet-nakomen van verplichtingen. Voor een andere toelichting van deze risico’s zie hoofdstuk 2 Risicofactoren van het 
prospectus dd 1 juni 2011, beschikbaar op www.bensvastgoednederland.nl.

Kosten

Kosten Percentage Omschrijving

Directievergoeding  4,0% van de huur. Het betreft een vergoeding op basis
directe beleggingen  van de totale geïncasseerde huur.

Directievergoeding  0,25% van het Rendement. Het betreft een vergoeding op basis
indirecte beleggingen  het gerealiseerde en aan de NV
  uitgekeerde rendement.

Performance fee  15,0% over het meerdere indien de Deze prestatiegerichte vergoeding is
 NV een hoger rendement realiseert van toepassing indien de NV een hoger
 dan 7,0%. rendement realiseert dan 7,0% 
  berekend op basis van de door de
  certificaathouders gestorte inleg.

Aankoopvergoeding 3% van de aankoopsom onroerend goed. Deze vergoeding is eenmalig.
  
Marketingvergoeding Per situatie verschillend. Zie prospectus.

Uitgifte- en verkoopvergoeding 2,0% van de handelsprijs van de 
certificaten certificaten. 

Voor de overige fonds- en exploitatiekosten wordt verwezen naar het prospectus van de NV dd 1 juni 2011 en de 
jaarrekeningen en halfjaarverslagen. Deze zijn beschikbaar op de website.
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Resultaat B&S Vastgoed Nederland NV 2011 2010 2009 2008

Inkomsten 9.680.000 9.462.000 9.376.000 7.947.000
Kosten -6.451.000 -6.100.000 -7.610.000 -6.222.000
Herwaardering* -4.355.000 -3.430.000 -10.130.000 -25.941.000

Resultaat -1.126.000 -168.000 -8.364.000 -24.216.000

Gemiddelde handelskoers 31,72 39,01 47,44 77.05

Totaalrendement** -0,5% -0,3% -27,7% -71,4%

Kostenratio** 0,42 0,25 0,47 5,38

* Inclusief mutatie Swap-waardering.

In het verleden behaalde resultaten 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de 
toekomst. Voor dit product is een prospectus opgesteld en zijn jaarrekeningen beschikbaar. Alle bedragen zijn in euro.
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Prospectus
 1 mei 2011

Prospectus B&
S Vastgoed N

ederland N
V

Bezoekadres
Torenlaan 36, 1251 HK Laren (NH)

Postadres
Postbus 575, 1250 AN Laren (NH)

Telefoon
(035) 52 32 600

Fax
(035) 52 32 609

E-mail
info@vanboomslettenhaar.nl

Site
www.bensvastgoednederland.nl
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Praktische informatie

De NV heeft geen bewaarder (niet voorgeschreven door de Wet op het financieel toezicht, Wft). Het prospectus, de (half-)
jaarrekeningen en overige praktische informatie is beschikbaar op de website van de NV, www.bensvastgoednederland.
nl. De NV is onderworpen aan de Nederlandse fiscale wetgeving. Dit kan van invloed zijn op de persoonlijke situatie 
van de certificaathouders. B&S Vastgoed Nederland NV of Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV kan enkel 
aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of 
niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de beleggingsinstelling is.

Aan Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV is in Nederland een vergunning verleend en het staat onder 
toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 1 juli 2012.


