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Dit Prospectus wordt gepubliceerd in verband met 
de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening 
(Tranche A) ter grootte van € 2.400.000 en een Obli-
gatielening (Tranche B) ter grootte van € 2.500.000.

De Obligatieleningen worden uitgegeven door:

Cube Centre Vastgoedfonds CV

Initiatiefnemer voor deze uitgifte is:

Van Boom & Slettenhaar 
Fondsmanagement BV
Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV is 
een besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht 
en statutair gevestigd te Laren (NH), Nederland en 
kantoorhoudend te Hilversum.
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Voorwoord

De definities gelden zoals opgenomen in Hoofdstuk 
15. Definities in dit Prospectus gelden onverkort ten 
aanzien van dit gedeelte ‘Voorwoord’.

Cube Centre Vastgoedfonds CV informeert u met 
veel genoegen over de uitgifte van haar Obligatie-
leningen. De Obligatielening Tranche A biedt een 
Couponrente van 10,0% op jaarbasis en de Obliga-
tielening Tranche B biedt een Couponrente van 7,5% 
op jaarbasis. Beide tranches hebben recht op een 
Winstdeling van 25% bij verkoop. De looptijd van 
deze Obligatieleningen bedraagt 7 (zeven) jaar, met 
een eenzijdige optie van de Uitgevende Instelling 
om deze termijn met maximaal 3 (drie) jaar te ver-
lengen. Tranche A staat open voor obligatiehouders 
van B&S Cube Centre CV. Tranche B staat open voor 
iedereen.

De Uitgevende Instelling koopt het gebouw Cube 
Centre, een groothandelscentrum in mode, lingerie 

en badmode, modeaccessoires en lifestyle aan, gele-
gen in Almere. Het Vastgoedobject wordt geselec-
teerd conform het aankoopbeleid. Het zwaartepunt 
van het aankoopbeleid wordt gevormd door het 
Vastgoedobject te selecteren op ligging, verhuur-
baarheid en waardebehoud.

De Uitgevende Instelling is defensief gestructureerd. 
Hierbij is rekening gehouden met zekerheidsrech-
ten die kunnen worden verstrekt aan de Obligatie-
houders. Het juridisch eigendom is afgesplitst en 
toebedeeld aan Stichting Bewaarder Cube Centre 
Vastgoed. Deze Stichting Bewaarder houdt toezicht 
en behartigt de belangen van de Obligatiehouders.

Hilversum, 1 januari 2020
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Samenvatting

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Prospectus. 

Iedere beslissing om te beleggen in Obligaties uitgegeven door Cube Centre Vastgoed-
fonds CV, deel te nemen, moet gebaseerd zijn op bestudering van het gehele Prospec-
tus door degene die in de Uitgevende Instelling deelneemt.

Het Bestuur van de Uitgevende Instelling kan wettelijk aansprakelijk worden gesteld, 
doch enkel indien de samenvatting, wanneer zij samen met de andere delen van het 
Prospectus wordt gelezen, misleidend, onjuist of inconsistent is, of indien het niet voor-
ziet, wanneer de samenvatting samen met de andere delen van het Prospectus wordt 
gelezen, in het geven van kerngegevens die als doel hebbende potentiële Obligatiehou-
ders te helpen bij de beoordeling om Obligaties aan te kopen.

Het Bestuur is bevoegd om financiële intermediairs in te schakelen ten behoeve van 
de plaatsing van de Obligaties. Het Bestuur zal alsdan toestemming verlenen aan de 
betreffende financiële intermediairs om dit Prospectus te gebruiken ten behoeve van 
het plaatsen van de Obligaties. Deze toestemming geldt voor de periode die start op 
het moment van uitbrengen van dit Prospectus ( 1 januari 2020) en eindigt uiterlijk op 
31 december 2020 (of eerder, op het moment dat de totale Obligatielening volledig is 
ingetekend).

Op de Obligaties zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals opgenomen 
als Bijlage 1 bij dit Prospectus. Op de Obligatielening, respectievelijk de Obligaties, is 
Nederlands recht van toepassing. De Bijlagen maken integraal deel uit van dit Prospec-
tus.

Deelname in de Obligatielening van de Uitgevende Instelling is mogelijk vanaf  
€ 10.000 voor Obligaties Tranche A, vanaf € 100.000 voor Obligaties Tranche B. Inschrij-
ving op de Obligaties is mogelijk vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 
(het Bestuur is bevoegd de inschrijvingstermijn te verkorten of te verlengen). De 
ingangsdatum van de Obligatieleningen zal 1 februari 2020 zijn.

(A.1)

(A2) 

Waarschuwing

Toestemming en 
voorwaarden voor het 
gebruik van het
Prospectus

Afdeling A - Inleiding en waarschuwingen
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Afdeling A - Inleiding en waarschuwingen

(B.1)

(B.2)

(B.4b)

(B.5)

Toestemming en 
voorwaarden voor het 
gebruik van het
Prospectus
(vervolg)

Naam Uitgevende 
Instelling

Vestigingsplaats, 
rechtsvorm, toepasse-
lijke wetgeving en land 
van oprichting

Bekende trends

Groep

In geval van verlenging van de inschrijvingstermijn (dus een uitgiftedatum na 31 
december 2020) blijft de uiterlijke aflossingsdatum van 1 februari 2027 gelden. Hier-
door zullen de Obligaties uitgegeven na 1 februari 2020 een kortere looptijd dan 7 jaar 
hebben.

Het Bestuur van de Uitgevende Instelling behoudt zich het recht voor om inschrijvin-
gen zonder reden van opgaaf geheel of gedeeltelijk te weigeren.

Niemand is gemachtigd in verband met de plaatsing van de Obligaties zonder schrif-
telijke toestemming van het Bestuur, informatie te verschaffen of verklaringen af te 
leggen die niet in dit Prospectus zijn opgenomen. Op het moment dat de aanbieding 
van Obligaties plaatsvindt door een financiële intermediair (zoals omschreven in de 
eerste alinea van dit element A2) zal alle relevante informatie over de voorwaarden 
van de aanbieding door de financiële intermediair in kwestie aan de benaderde poten-
tiele participanten worden verstrekt. De betreffende financiële intermediair is hiertoe 
verplicht.

De naam van de Uitgevende Instelling luidt Cube Centre Vastgoedfonds CV.

De Uitgevende Instelling is een commanditaire vennootschap, opgericht naar Neder-
lands recht. De Uitgevende Instelling is op 21 november 2019 opgericht en ingeschre-
ven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76521729. 
De Uitgevende Instelling is statutair gevestigd aan de Emmastraat 53 te (1213 AK) 
Hilversum (Nederland).

De Uitgevende Instelling is specifiek opgericht voor het aankopen en het laten exploi-
teren van het Vastgoedobject door de Uitgevende Instelling. De Uitgevende Instelling 
zal gedurende de looptijd van de Obligaties geen andere activiteiten ontplooien dan al 
hetgeen dat met voornoemde activiteiten te maken heeft.

De Uitgevende Instelling koopt het groothandelscentrum en bedrijfs- en kantoorge-
bouwen Cube Centre in Almere.

De Uitgevende Instelling is een initiatief van Van Boom & Slettenhaar Fondsmanage-
ment BV. Cube Centre Management BV is een 100% dochter van Van Boom & Slet-

(A2)

Afdeling B - Uitgevende instelling
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(B5)

(B.9)

(B10)

Groep
(vervolg)

Prognose

Historische beoordeling

tenhaar Fondsmanagement BV. Cube Centre Management BV treedt op als Beherend 
Vennoot en vormt dus het Bestuur van de Uitgevende Instelling. De dagelijkse leiding 
van Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement is in handen van de heren G. van 
Boom en E. Slettenhaar.

     
Het financieel plan toont aan dat de Uitgevende Instelling in staat is de Couponrente 
te voldoen.

Huur   € 925.000
Couponrente  € 570.000
CV-Kosten  € 350.000
Onvoorzien  €     5.000
     
De prognose van de door de Uitgevende Instelling te betalen Couponrente is 8,42%. 
Dat wordt gemiddeld per jaar gerealiseerd indien de Obligaties Tranche A en Obliga-
ties Tranche B uitgegeven zijn conform opzet.

Niet van toepassing. De Uitgevende Instelling is op 21 november 2019 opgericht, waar-
door er geen historische financiële gegevens of beoordelingen van de accountant op 
historische cijfers beschikbaar zijn.

Afdeling B - Uitgevende instelling
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Obligatie-
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(B.12)

(B13)

(B.14)

(B.15)

(B16)

(B17)

Historische 
kerngegevens

Recente 
gebeurtenissen van 
bijzonder belang

Groepsafhankelijk-
heid 

B.15 Belangrijkste acti-
viteiten

B.16 Aandeelhouders

B.17 Rating 

Niet van toepassing. De Uitgevende Instelling is op 21 november 2019 opgericht, waar-
door financiële historische kerngegevens of significante afwijkingen ten opzichte van 
deze cijfers niet aanwezig zijn.

Niet van toepassing. Er zijn geen recente ontwikkelingen met betrekking tot de Uitge-
vende Instelling te vermelden die relevant zijn voor de beoordeling van de solvabiliteit 
van de Uitgevende Instelling.

De Beherend Vennoot van de Uitgevende Instelling is een volle dochter van Initiatief-
nemer Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV. Er is geen financiële afhanke-
lijkheid.

De heren G. van Boom en E. Slettenhaar zijn aandeelhouder en bestuurder van Initia-
tiefnemer.

De Uitgevende Instelling is specifiek opgericht voor het aankopen en het laten exploi-
teren van het Vastgoedobject. Om de aankoop van het Vastgoedobject en de bijko-
mende kosten te financieren geeft de Uitgevende Instelling de Obligatielening uit. Het 
Vastgoedobject is gelegen in Almere in de provincie Flevoland.

De Uitgevende Instelling financiert het aan te kopen Vastgoedobject volledig met 
kapitaal dat wordt verkregen door middel van de uitgifte van de Obligatielening. De 
Uitgevende Instelling zal het eigendom van het Vastgoedobject splitsen in eco-
nomisch en juridisch eigendom. Het juridisch eigendom zal worden geleverd aan 
Stichting Bewaarder Cube Centre Vastgoed (Stichting Bewaarder), ten behoeve van 
alle Obligatiehouders. Het economisch eigendom van het Vastgoedobject komt de 
Uitgevende Instelling toe.

De Uitgevende Instelling beoogt primair het volgende Vastgoedobject aan te kopen: 
Cube Centre aan de Veluwezoom 7 te Almere.

De Beherend Vennoot van de Uitgevende Instelling is een volle dochter van Initiatief-
nemer Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV.

Niet van toepassing. Noch aan de Uitgevende Instelling noch aan de Obligaties is een 
rating toegekend.

Afdeling B - Uitgevende instelling
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(C1) Type effect

Afdeling C - Effecten

De Uitgevende Instelling geef een Obligatielening uit in twee tranches. Tranche A is 
voorbehouden aan obligatiehouders van B&S Cube Centre CV. Tranche B zal openbaar 
geplaatst worden. De verschillen tussen Tranche A en B zijn gelegen in de Coupon-
waarde en de Couponrente.

Kenmerken Obligaties Tranche A
Doelgroep:  obligatiehouders B&S Cube Centre CV
Couponwaarde:  € 10.000
Couponrente:  10,0%
Betaling Couponrente:  per half jaar achteraf
Looptijd:  7 jaar (vervroegde boetevrije aflossing mogelijk met  
 een eenzijdige optie van de Uitgevende Instelling om  
 deze termijn te verlengen met maximaal 3 (drie jaar)
Winstdeling:  25% van de Verkoopwinst
Totaalrendement: 13,0%
Aflossing:  100% ineens aan het einde van de looptijd
Emissiekosten:  geen

Kenmerken Obligaties Tranche B
Doelgroep:  openbaar
Couponwaarde:  € 100.000
Couponrente:  7,5%
Betaling couponrente:  per half jaar achteraf
Looptijd:  7 jaar (vervroegde boetevrije aflossing mogelijk met  
 een eenzijdige optie van de Uitgevende Instelling om  
 deze termijn te verlengen met maximaal 3 (drie jaar)
Winstdeling:  25% van de Verkoopwinst
Totaalrendement: 10,5%
Aflossing:  100% ineens aan het einde van de looptijd 
Emissiekosten:  geen

Voor Tranche A en Tranche B Obligaties geldt dat de Uitgevende Instelling op grond 
van de inschrijvingen bepaalt hoeveel Obligaties van elke obligatieserie maximaal 
worden uitgegeven. De gemiddelde Couponrente die de Uitgevende Instelling dient 
uit te keren aan alle Obligatiehouders (zie het financieel plan in paragraaf 11.4) is 
geprognosticeerd op 8,42%. Dat wordt gemiddeld gerealiseerd indien de streefbedra-
gen van de twee Obligatielening gehaald worden.

De Uitgevende Instelling zal geen fysieke stukken uitgeven. Alle Obligatiehouders 
worden ingeschreven in het Register van Obligatiehouders van de Uitgevende Instel-
ling. Op de Obligaties zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing (Bijlage 1 bij dit 
Prospectus). Alle Obligaties hebben dezelfde rang.
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(C.2) 

(C.5)

(C.8)

(C.9)

Valuta

Verhandel-
baarheid 

Aan de Obligaties 
verbonden rechten

Rente, aflossing en 
vertegenwoordiger
van de Obligatiehou-
ders 

De Obligaties worden uitgegeven in euro’s (€).

De Obligaties zijn tussentijds verhandelbaar, met dien verstande dat de Obligaties niet 
zijn genoteerd aan een secundaire markt en daardoor niet direct liquide te maken zijn.

De Obligaties kunnen onderhands worden verkocht. Hierdoor kan de Obligatiehou-
der die zijn Obligaties wil verkopen slechts een beperkte groep van potentiële kopers 
bereiken. Dit vormt een beperking voor de verhandelbaarheid van de Obligaties.

De Uitgevende Instelling is niet verplicht om Obligaties terug te kopen of deze eerder 
dan aan het einde van de looptijd van de Obligatielening af te lossen.

De Uitgevende Instelling is na ontvangst van het deelnamebedrag rente (Couponren-
te) verschuldigd over de uitstaande Couponwaarde, uit te keren per half jaar achteraf. 
De Obligatiehouders hebben op naam luidende vorderingen tot betaling van de 
Couponrente en de Couponwaarde, in euro, op de Uitgevende Instelling. De Obligaties 
kennen een Winstdeling van 25% van de Verkoopwinst.

De verplichtingen van de vennootschap uit hoofde van de Obligaties vormen directe 
verplichtingen. De Obligaties zijn onderling van gelijke rang zonder enig verschil in 
preferentie. De vorderingen van de Obligatiehouders op de Uitgevende Instelling 
strekkende tot betaling van enig bedrag onder de Obligaties zijn niet achtergesteld bij 
andere (vorderings)rechten van andere partijen.

Elke obligatieserie (Tranche A en Tranche B) verschilt in Couponwaarde en Couponren-
te. De betaling van de betreffende Couponrente vindt plaats per half jaar, achteraf op 
de eerste werkdag van elk half jaar. De Obligaties zijn dus rentedragend na stortings-
datum, uit te keren per half jaar achteraf. Vorderingen betreffende de rentevergoedin-
gen vervallen 5 (vijf) jaar nadat de desbetreffende betaling verschuldigd werd.

De Obligatielening heeft een looptijd van 7 (zeven) jaar met een eenzijdige optie van 
de Uitgevende Instelling om deze termijn te verlengen met maximaal 3 (drie) jaar. De 
looptijd van de Obligatielening vangt aan op 1 februari 2020 en de Obligatielening 
wordt afgelost op 1 februari 2027 (dan wel op 1 februari 2030 indien de Uitgevende 
Instelling opteert voor verlenging met maximaal 3 (drie) jaar. Gedurende de inschrij-
vingstermijn van de Uitgevende Instelling storten de Obligatiehouders hun inleg op 
het rekeningnummer van de Uitgevende Instelling of de betrokken notaris.
Tussentijds aflossen is mogelijk op initiatief van de Uitgevende Instelling. De Uitge-
vende Instelling mag de Obligatielening tussentijds en boetevrij, vanaf 1 februari 2021, 
gedeeltelijk aflossen, als zij minimaal 5% van de totaal uitstaande Obligatielening aan 

Afdeling C - Effecten
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(C.9)

(C.10)

(C.11)

(D.2)

(D.3)

Rente, aflossing en 
vertegenwoordiger
van de Obligatiehou-
ders 
(vervolg)

Afgeleide component
(winstdeling) 

Gereglementeerde 
markt 

Kerngegevens voor-
naamste risico’s speci-
fiek voor de Uitgevende 
Instelling

Effect specifieke
 risico’s 

Afdeling C - Effecten

Afdeling D - Risico's

alle Obligatiehouders aflost. Indien de Uitgevende Instelling gebruik wenst te maken 
van deze mogelijkheid tot vervroegde aflossing, dan dient zij dit 4 weken voor de ver-
vroegde aflossing kenbaar te maken aan de Obligatiehouders.
Stichting Bewaarder zal het juridisch eigendom van het Vastgoedobject houden en 
optreden als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de gezamenlijke Obliga-
tiehouders, conform de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Obliga-
tielening (de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen als Bijlage 1 bij dit Prospectus).

Niet van toepassing. De rentebetalingen op de Obligaties kennen geen derivatencom-
ponent. De Obligaties kennen een Winstdeling van 25% van de Verkoopwinst.

Niet van toepassing. De Obligaties zullen niet worden aangeboden op een geregle-
menteerde markt.

Investeren in vastgoed en vastgoed gerelateerde effecten brengt risico’s mee. Hoewel 
de Uitgevende Instelling de risico’s zo goed mogelijk beheerst, kunnen de risico’s tot 
gevolg hebben dat de Uitgevende Instelling zijn verplichtingen jegens de Obliga-
tiehouders niet na kan komen. In hoofdstuk 2 van dit Prospectus zijn alle materiële 
risicofactoren die het investeren in het Vastgoedobject en het verkrijgen van Obliga-
ties meebrengen omschreven. Belangrijke materiële risico’s die zijn verbonden aan het 
aankopen van Obligaties zijn (i) het huurrisico, (ii) het leegstandrisico, (iii) het wetge-
vingsrisico, (iv) het onderhoudsrisico en (v) het vervangingsrisico.

Hoewel de Uitgevende Instelling zich tot het uiterste heeft ingespannen (en zal 
inspannen) om de kans dat deze risico’s zich verwezenlijken zo klein mogelijk te 
houden, kunnen deze risico’s zich voordoen, hetgeen materiële invloed kan hebben op 
de resultaten van de Uitgevende Instelling en de vermogenspositie van de Uitgevende 
Instelling. Indien voornoemde risico’s zich voordoen kan dit tot gevolg hebben dat 
de Uitgevende Instelling overeengekomen rentebetalingen en aflossing niet (tijdig) 
aan de Obligatiehouders kan voldoen en moet besluiten de Couponrente tijdelijk of 
blijvend te verlagen of betaling ervan te staken.

Obligatiehouders dienen zich te realiseren dat de Uitgevende Instelling wellicht niet 
in staat zal zijn om aan alle financiële verplichtingen jegens de Obligatiehouders te 
voldoen, waardoor de tussentijdse- of eindwaarde van de Obligaties negatief kan 
worden beïnvloed. Het totale vermogen van een Obligatiehouder dient zodanig te zijn, 
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dat een mogelijk verlies van (een deel van) de deelnamesom kan worden gedragen.

De verkoopprijs van Obligaties kan bij tussentijdse verkoop lager zijn dan de nominale 
waarde. De verkoopprijs wordt bepaald door vraag en aanbod op een niet-geregle-
menteerde markt. De geboden prijs voor de Obligaties kan onder de nominale waarde 
liggen, met als gevolg dat bij tussentijdse verkoop een verlies door de Obligatiehouder 
wordt gerealiseerd. Daarnaast kan de waardeontwikkeling van het Vastgoedobject (en 
de verdere verwachting daarvan) van invloed zijn op de prijs die wordt geboden voor 
de Obligaties.

Ook is sprake van een zogenoemd ‘lock-up risico’. Dit is het risico dat Obligaties niet 
direct op ieder gewenst moment zijn om te zetten in liquide middelen. De Obligaties 
worden niet verhandeld op een gereglementeerde markt, zodat het risico bestaat dat 
onder omstandigheden de liquiditeit van Obligaties laag is en Obligaties (tijdelijk) niet 
verhandeld kunnen worden.

Het totale financiële risico voor een Obligatiehouder is beperkt tot de deelnamesom.

De Uitgevende Instelling en de uitgifte van de Obligatielening dient ter (mede)
financiering van het Vastgoedobject, dat voldoet aan het beleggingsbeleid zoals in dit 
Prospectus omschreven. Het Vastgoedobject dat door de Uitgevende Instelling wordt 
aangekocht wordt gefinancierd door met de uitgifte van de Obligaties aangetrokken 
gelden.

Potentiële deelnemers kunnen inschrijven op één of meerdere Obligaties door middel 
van een deelnameformulier. Het deelnameformulier is opgenomen in Bijlage 2 van dit 
Prospectus.

Deelname in de Obligatielening van de Uitgevende Instelling is mogelijk vanaf 
€ 10.000 voor Tranche A en € 100.000 voor Tranche B. Inschrijving op de Obligaties is 
mogelijk vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 (het Bestuur is bevoegd de 
inschrijvingstermijn te verlengen, in te korten of te staken). De Beherend Vennoot van 
de Uitgevende Instelling behoudt zich het recht voor inschrijvingen zonder reden van 
opgaaf geheel of gedeeltelijk te weigeren.

Indien een potentiële deelnemer besluit deel te nemen in de Obligatielening van de 
Uitgevende Instelling, dan dient de potentiële deelnemer het deelnameformulier 
samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs op te sturen naar Van Boom & 
Slettenhaar Fondsmanagement BV, Emmastraat 53, 1213 AK Hilversum.

(D.3)

(E.2b)

(E.3)

Effect specifieke
risico’s 
(vervolg)

Redenen voor de aan-
bieding,
gebruik middelen, 
bestemming
opbrengsten

Beschrijving 
voorwaarden 

Afdeling D - Risico's

Afdeling E - Aanbieding



Prospectus	Cube	Centre	Vastgoedfonds	CV	 15 

Samenvatt ing

SAMENVATTING

(E.3)

(E.4)

(E.7)

Beschrijving 
voorwaarden
(vervolg)

Beschrijving belangen

Kosten emissie voor de
Obligatiehouderden 

Afdeling E - Aanbieding

De deelnameprocedure is voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen gelijk. 
Om deel te nemen in de Obligatielening van de Uitgevende Instelling moet de volgen-
de procedure worden gevolgd:

1. De deelnemer stuurt een compleet ingevuld en ondertekend deelnameformulier 
naar Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV samen met een kopie van 
een geldig legitimatiebewijs.

2. Na ontvangst van het deelnameformulier zal de Uitgevende Instelling de deel-
nemer binnen drie werkdagen een schriftelijke bevestiging van de toegewezen 
Obligaties toezenden. In deze bevestiging staat het Obligatienummer vermeldt 
waaronder de betreffende Obligaties in het Register van Obligatiehouders 
worden geregistreerd.

3. De deelnemer dient binnen 14 dagen na dagtekening van de bevestiging de inleg 
te voldoen op het aangegeven rekeningnummer t.a.v. de Uitgevende Instelling of 
de notaris.

4. Zodra de inleg van de deelnemer door de Uitgevende Instelling is ontvangen, ont-
vangt de deelnemer een ontvangstbevestiging en gaat de rentelooptijd van start.

De deelnameformulieren worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De Uitge-
vende Instelling behoudt zich het recht voor om geen of slechts gedeeltelijk Obligaties 
toe te wijzen, om welke reden dan ook. De Uitgevende Instelling behoudt zich ook het 
recht voor de uitgegeven Obligaties te annuleren indien volgens het Bestuur onvol-
doende gelden worden opgehaald om de emissie te doen slagen. In dat geval stort de 
Uitgevende Instelling de storting van de Obligatiehouders per omgaande terug.

Intrekking van een inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 2 weken na dagtekening van 
de schriftelijke toewijzing, doch uitsluitend met toestemming van de Uitgevende 
Instelling.

Het Bestuur zal de Obligatiehouders schriftelijk over de resultaten van de aanbieding 
van de Obligatielening berichten, uiterlijk één (1) maand nadat de inschrijvingstermijn 
van de Obligatielening is verstreken.

De bij de Obligatielening betrokken rechtspersonen en natuurlijke personen hebben 
geen ander belang dan het initiëren en beheren van vastgoedfondsen. Er is geen 
sprake van tegenstrijdige belangen tussen verplichtingen jegens de Uitgevende 
Instelling en de eigen belangen van de bij de Obligatielening betrokken natuurlijke en 
rechtspersonen.

Er zijn geen emissiekosten van toepassing.
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Risicofactoren
2.1  Inleiding
Investeren of beleggen in vastgoed of vastgoed gere-
lateerde financiële instrumenten brengen algemene 
(conjuncturele) en specifieke risico’s met zich mee. 
Het algemene risico schuilt in veranderende eco-
nomische omstandigheden, zoals de wijziging van 
rente en stijgende inflatie. Dergelijke omstandighe-
den kunnen van invloed zijn op de waardeontwikke-
ling van vastgoed.
Naast deze algemene risico’s zijn er specifieke 
risico’s. Dit zijn risico’s die voortvloeien uit (onder 
meer) de structuur van de Uitgevende Instelling en 
de uitgangspunten en het beleid van de Uitgevende 
Instelling. Om een investering in vastgoed op de 
juiste wijze te kunnen beoordelen, is het van belang 
om bewust te zijn van de risico’s die hieraan verbon-
den zijn, om vervolgens te beoordelen of deze risico’s 
aanvaardbaar zijn en financieel kunnen worden 
genomen.

Dit geldt uiteraard ook voor potentiële deelne-
mers met betrekking tot hun beslissing om aan de 
Uitgevende Instelling deel te nemen. De Uitgeven-
de Instelling adviseert potentiële deelnemers om 
deskundig financieel, juridisch en fiscaal advies in te 
winnen, om (i) te kunnen beoordelen of deelname 
in de Obligatielening van de Uitgevende Instelling – 
met inachtneming van de persoonlijke inkomens- en 
vermogenspositie – past bij het persoonlijke (risico)
profiel en (ii) een weloverwogen investeringsbeslis-
sing te kunnen nemen.

Om een weloverwogen investeringsbeslissing te 
kunnen nemen, beschrijft dit hoofdstuk alle belang-
rijke aan de Obligaties verbonden risico’s. Door de 
aankoop van Obligaties verstrekt de deelnemer een 
lening aan de Uitgevende Instelling. De Obligatie-
houders ontvangen een vaste rente op hun Obliga-
ties. Het rentepercentage is niet afhankelijk is van 

de waardeontwikkeling van het Vastgoedobject. De 
waardeontwikkeling van het Vastgoedobject heeft 
echter wél grote invloed op financiële positie van de 
Uitgevende Instelling. De waardeontwikkeling van 
het Vastgoedobject bepaalt in hoge mate of de Uit-
gevende Instelling in staat is om aan zijn verplich-
tingen jegens de Obligatiehouders (tot betaling van 
rente (Couponrente), Slotrente en tot terugbetaling 
van de Couponwaarde) na te komen.

Elke potentiële deelnemer dient zich te realiseren 
dat de Uitgevende Instelling wellicht niet in staat 
zal zijn om aan alle financiële verplichtingen jegens 
de Obligatiehouders te voldoen en waardoor de 
tussentijdse- of eindwaarde van Obligaties negatief 
kan worden beïnvloed. Het totale vermogen van een 
potentiële investeerder dient zodanig te zijn, dat een 
dergelijk verlies kan worden gedragen.

De beschreven risico’s in dit hoofdstuk kunnen 
elkaar versterken. Ook thans nog niet bekende 
risico’s kunnen van invloed zijn op de financiële 
positie van de Uitgevende Instelling. De beschreven 
risico’s in dit hoofdstuk betreffen risico’s die verband 
houden met het feit dat wordt deelgenomen aan 
de Obligatielening (2.2 Risico’s Obligatielening) en 
risico’s die verband houden met het feit dat door de 
Uitgevende Instelling in vastgoed wordt geïnves-
teerd (2.3 Risico’s vastgoed).

2.2  Risico’s Obligatielening
Risico van beperkte verhandelbaarheid
De Obligaties zijn niet beursgenoteerd en daardoor 
niet verhandelbaar via een gereglementeerde markt. 
De Obligaties kunnen wel onderhands worden 
verkocht. Hierdoor kan de Obligatiehouder die zijn 
Obligaties wil verkopen slechts een beperkte groep 
van potentiële kopers bereiken. Dit vormt een beper-
king voor de mate van verhandelbaarheid van de 
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Obligaties. De kans is aanwezig dat de Obligatiehou-
der die zijn Obligaties wenst te verkopen, daarvoor 
geen koper vindt. De Uitgevende Instelling is niet 
verplicht om Obligaties op te kopen of deze eerder 
dan aan het einde van de looptijd van de Obligatiele-
ning, op 1 februari 2027, af te lossen.

Aflossingsrisico
Uiterlijk aan het einde van de looptijd van de Obli-
gatielening moet de Uitgevende Instelling overgaan 
tot aflossing van de Couponwaarde aan de Obliga-
tiehouders.

De Uitgevende Instelling kan de Obligatielenin-
gen uitsluitend (volledig) aflossen indien zij 1) het 
Vastgoedobject kan verkopen, of 2) het verkregen 
kapitaal kan herfinancieren. De mogelijkheden tot 
herfinanciering zullen in belangrijke mate worden 
bepaald door ontwikkelingen op de financierings-
markt en door de waardeontwikkeling van het 
Vastgoedobject. Of aflossing van de leningen van de 
Uitgevende Instelling uit de ontvangen verkoopop-
brengst mogelijk is, wordt in belangrijke mate 
bepaald door de waarde die het Vastgoedobject bij 
verkoop zal hebben, en de daarmee samenhangende 
verkoopprijs. Het is mogelijk dat de waarde van het 
Vastgoedobject op het moment van herfinancie-
ring of verkoop lager is dan de Taxatiewaarde bij 
aankoop. In dat geval kan de Couponwaarde niet 
(volledig) worden afgelost aan de Obligatiehouders.

Risico exit scenario
Indien de Uitgevende Instelling het aangekochte 
Vastgoedobject niet kan herfinancieren door de 
uitgifte van een nieuwe obligatielening of het 
Vastgoedobject niet (direct) kan verkopen bestaat 
het risico dat Stichting Bewaarder op last van de 
Obligatiehouders gebruik maakt van haar recht 
om aan te sturen op verkoop van het Vastgoedob-
ject. Immers, het juridisch eigendom komt toe aan 
Stichting Bewaarder. Dit zal dan waarschijnlijk een 
gedwongen of executieverkoop worden. In de regel 
brengen vastgoedobjecten bij een gedwongen 
verkoop (executieveiling) minder op dan de onder-
handse verkoopwaarde. In dat geval kan de Coupon-
waarde mogelijk niet (volledig) worden afgelost aan 
de Obligatiehouders.

Daarnaast kunnen de Obligatiehouders, in overleg 
met Stichting Bewaarder, beslissen de looptijd te 
verlengen (met behoud van de Couponrente). In dit 
geval wordt de Couponwaarde later dan verwacht 
uitgekeerd en duurt het langer dan 7 jaar, voordat de 
Obligatiehouders hun inleg terug ontvangen.

Renterisico Obligatiehouders
De Uitgevende Instelling keert een vaste Coupon-
rente uit aan de Obligatiehouders. De rente wordt 
voldaan uit het behaalde resultaat van het Vastgoe-
dobject. Indien het resultaat in een bepaalde periode 
onvoldoende is, lopen de Obligatiehouders het risico 
dat de Uitgevende Instelling niet of deels aan zijn 
renteverplichtingen jegens de Obligatiehouders kan 
voldoen.

Financierings- en renterisico
De Uitgevende Instelling kan (thans nog niet voor-
zien) een deel van het aan te kopen Vastgoedobject 
(her-)financieren met een Hypothecaire Geldlening. 
Het risico bestaat dat de Hypothecaire Geldlening 
niet wordt verlengd of wordt opgezegd of slechts 
tegen voor de Uitgevende Instelling nadeligere 
voorwaarden kan worden verlengd. In het geval dat 
alsdan geen nieuwe Hypothecaire Geldlening kan 
worden verkregen, dient de Uitgevende Instelling 
de Hypothecaire Geldlening af te lossen. Hierdoor 
wordt de Uitgevende Instelling wellicht gedwongen 
het Vastgoedobject te verkopen.

Risico’s met betrekking tot de vermogensstructuur
De vermogensstructuur van de Uitgevende 
Instelling is een structuur waarbij veel vreemd 
vermogen en (nagenoeg) geen eigen vermogen 
wordt ingebracht. Als de exploitatieresultaten of 
verkoopopbrengsten in negatieve zin afwijken van 
de prognoses, kan dit de uitkering van de Coupon-
rente en terugbetaling van de Couponwaarde aan 
de Obligatiehouders in gevaar brengen, omdat de 
Uitgevende Instelling weinig eigen vermogen heeft. 
Het risico van de Obligatiehouders (als verstrekkers 
van vreemd vermogen) wijkt daarom niet veel af van 
het risico dat zij zouden lopen als aandeelhouders.
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Wijzigingen in wet- en regelgeving
In algemene zin geldt dat veranderingen in – al dan 
niet fiscale – wet- en regelgeving invloed kunnen 
hebben op het risico dat de Obligatiehouders lopen 
en het (netto) rendement dat zij met de Obligaties 
kunnen realiseren. Dit Prospectus is gebaseerd op de 
wet- en regelgeving zoals deze geldt op de publica-
tiedatum van dit Prospectus. Indien de wetgeving 
in negatieve zin voor de Uitgevende Instelling of de 
Obligatiehouders verandert, kan dit de uitkering van 
de Couponrente en/of de aflossing van de Coupon-
waarde negatief beïnvloeden.

2.3  Risico’s vastgoed
Leegstandsrisico
Leegstand kan door allerlei oorzaken ontstaan, 
bijvoorbeeld doordat huurders niet meer in staat 
zijn aan hun betalingsverplichtingen te voldoen, 
of besluiten te verhuizen. De Uitgevende Instelling 
koopt een Vastgoedobject met circa 80 verschillende 
huurders met vaak kortlopende huurovereenkom-
sten. In geval van leegstand zal door de Beherend 
Vennoot (tevens property manager) een nieuwe 
huurder worden gezocht, om de exploitatie van de 
betreffende ruimte/unit voort te zetten.

In het geval dat een unit opnieuw wordt verhuurd, is 
het onzeker of een opvolgende huurder bereid is de 
huidige huurprijs te betalen.

Leegstand en/of een lagere huur van een opvolgen-
de huurder betekent een derving van huurinkom-
sten, hetgeen een negatieve invloed op de Cashflow 
van de Uitgevende Instelling tot gevolg heeft. 
Leegstand zal een negatieve invloed hebben op de 
waarde van het Vastgoedobject, hetgeen mogelijk 
een negatieve invloed heeft op condities waarop 
het Vastgoedobject (waarin de units zijn gevestigd) 
aan het einde van de looptijd van de Obligatielening 
kunnen worden verkocht of geherfinancierd. Deze 
mogelijke ontwikkelingen kunnen materiële gevol-
gen hebben op de resultaten van de Uitgevende 
Instelling, waardoor geplande rente- en aflossings-
betalingen aan de Obligatiehouders mogelijk niet 
(tijdig) kunnen worden nagekomen.

Huurrisico
Het huurrisico is het risico dat een huurder niet 
(of niet tijdig) de verplichtingen uit de huurover-
eenkomst nakomt, waardoor de huurrelatie wordt 
verbroken en er (tijdelijk) geen nieuwe huurder 
gevonden kan worden, dan wel dat de nieuwe huur-
der enkel bereid is om tegen een lagere prijs te gaan 
huren. Het niet nakomen van de betalingsverplich-
tingen door huurders heeft materiële gevolgen voor 
de resultaten van de Uitgevende Instelling, waar-
door geplande rente- en aflossingsbetalingen aan 
de Obligatiehouders mogelijk niet (tijdig) kunnen 
worden nagekomen.

Staat van onderhoudrisico
De staat van onderhoud en de technische staat van 
het Vastgoedobject is van groot belang. Indien de 
staat van onderhoud dan wel de technische staat 
van het Vastgoedobject minder goed is dan  voor-
zien, kan dit gevolgen hebben voor de exploitatie. De 
onvoorziene- of onderhoudskosten kunnen in dat 
geval hoger zijn dan geprognosticeerd, waardoor het 
risico bestaat dat de waarde van het Vastgoedob-
ject of de huurbetalingen negatief zullen worden 
beïnvloed.

Wetgevingsrisico
Een onzekere factor is de invloed van de politiek, 
regelgeving en rechtspraak op de activiteiten van 
de Uitgevende Instelling met betrekking tot het 
Vastgoedobject. De wijzigingen van bijvoorbeeld 
bestemmingsplannen, wetgeving uit hoofde van 
huurbescherming, fiscale wetgeving, bodemveront-
reiniging of andere milieuwetgeving kunnen invloed 
hebben op de waarde van het Vastgoedobject en op 
het resultaat en de vermogenspositie van de Uitge-
vende Instelling. Het Bestuur verwacht momenteel 
geen ingrijpende wijzigingen, maar het is niet uit 
te sluiten dat de wetgeving de komende jaren zal 
worden gewijzigd. Indien een dergelijke wijziging 
zich voordoet kan dit materiële gevolgen hebben op 
de resultaten van de Uitgevende Instelling, waar-
door geplande rente- en aflossingsbetalingen aan 
de Obligatiehouders mogelijk niet (tijdig) kunnen 
worden nagekomen.
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De Obligatielening 
(de aanbieding)

3.1  Algemeen
De Uitgevende Instelling (Cube Centre Vastgoed-
fonds CV) schrijft een Obligatielening Tranche A uit 
ter grootte van € 2.400.000 en een Obligatielening 
Tranche B ter grootte van € 2.500.000. Voorts heeft 
de Uitgevende Instelling een onderhandse lening 
aangetrokken van € 1.600.000 op condities gelijk-
waardig aan de voorwaarden van Obligatielening 
Tranche B. Voorts brengt de Commanditaire Vennoot 
van de Uitgevende Instelling een bedrag in van  
€ 100.000. De totale kapitaalsbehoefte van de Uitge-
vende Instelling is € 6.600.000. Verwacht wordt dat 
beide tranches voltekend worden. De twee obligatie-
series hebben elk een verschillende Couponwaarde. 
De Obligatieleningen hebben een looptijd van 7 
(zeven) jaar, met de eenzijdige optie van de Uitge-
vende Instelling om deze termijn met maximaal 3 
(drie) jaar te verlengen.

Op de Obligaties zijn de Algemene Voorwaarden 
van toepassing, zoals opgenomen in Bijlage 1 bij 
dit Prospectus. De Bijlagen worden steeds geacht 
integraal deel uit te maken van het Prospectus. Op 
de Obligatielening, respectievelijk de Obligaties, is 
Nederlands recht van toepassing.
De looptijd van de Obligatielening vangt aan op 1 
februari 2020 (of zoveel eerder of later als mogelijk 
is en de Obligaties geplaatst kunnen worden) en de 
Obligatielening wordt uiterlijk afgelost op 30 januari 
2027 (in ieder geval zeven jaar, of tien jaar indien 
de Uitgevende Instelling gebruik maakt van haar 
optie om de looptijd eenzijdig met maximaal3 (drie) 

jaar te verlengen, na de ingangsdatum, mocht deze 
eerder of later zijn dan 1 februari 2020). De looptijd 
kan zonder voorwaarden met maximaal drie jaar 
worden verlengd door de Uitgevende Instelling, 
verlengingen daarna kan alleen onder voorwaarden. 
Aflossing is altijd tussentijds en boetevrij mogelijk 
door de Uitgevende Instelling vanaf jaar 1 februari 
2021, doch alleen op initiatief van de Uitgevende 
Instelling.

3.2  Reden van de uitgifte van de 
 Obligatielening
De uitgifte van de Obligaties door de Uitgevende 
Instelling heeft tot doel het verschaffen van midde-
len ter financiering van het Vastgoedobject en de 
bijkomende kosten zoals de overdrachtsbelasting, 
Fondskosten en verbouwingskosten.

3.3  Bestemming van de opbrengst
De opbrengst van de Obligatielening zal door de 
Uitgevende Instelling worden aangewend ter finan-
ciering van het Vastgoedobject en de bijkomende 
kosten. In de toekomst kan het Vastgoedobject ook 
deels door een Hypothecaire Geldlening gefinan-
cierd worden.

3.4  Kenmerken Obligaties en   
 verhandelbaarheid
De Obligaties zijn gedenomineerd in euro. De Obli-
gaties zullen op naam luiden. De Obligatiehouders 
hebben een vordering op de Uitgevende Instelling 
tot betaling van de Couponrente en de Couponwaar-
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de op de einddatum. De Uitgevende Instelling geeft 
geen fysieke stukken uit. Obligatiehouders zullen 
worden ingeschreven in het Register van Obliga-
tiehouders, die te allen tijde ter inzage ligt op het 
kantoor van de Uitgevende Instelling. Op schriftelijk 
verzoek zal de Uitgevende Instelling Obligatiehou-
ders een kopie van het op hun Obligaties betrekking 
hebbende deel van het Register van Obligatiehou-
ders toezenden.

De Obligaties zijn tussentijds verhandelbaar. De 
Obligaties hebben geen notering aan een secundai-
re markt, met als gevolg dat de Obligaties niet direct 
liquide te maken zijn. Als een Obligatiehouder zijn 
Obligaties wil verkopen dient de betreffende Obliga-
tiehouder zelf een koper te zoeken. Op de wijze zoals 
in paragraaf 14.3 van dit Prospectus uiteengezet.

Het eigendom van de Obligaties wordt overgedra-
gen door middel van een daartoe bestemde akte 
en schriftelijke mededeling aan de Uitgevende 
Instelling. De Uitgevende Instelling zal de overdracht 
erkennen, mits niet in strijd met de wet en de Alge-
mene Voorwaarden. De overdracht heeft gevolgen 
voor de rechten en plichten van de Uitgevende 
Instelling, vanaf het moment van erkenning van de 
schriftelijke mededeling. De Uitgevende Instelling 
zal de mededeling en de erkenning inschrijven in het 
Register van Obligatiehouders.

De Obligaties worden uitsluitend uitgegeven ten 
behoeve van verkoop en verhandeling in Nederland. 
De Uitgevende Instelling aanvaardt geen verant-
woordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking 
tot een eventuele overdracht van Obligaties buiten 
Nederland.

3.5 De Obligatieseries
De Obligatielening bestaat uit twee obligatieseries, 
te weten: Tranche A en Tranche B. Voor Tranche A en 
Tranche B Obligaties geldt dat de Uitgevende Instel-
ling bepaalt hoeveel Obligaties maximaal van elke 
obligatieserie worden uitgegeven. Hierbij dient het 
Bestuur rekening te houden dat de totale door de 
Uitgevende Instelling te betalen Couponrente op de 
Obligatielening in beginsel en bij voorkeur niet hoger 
is dan 8,42%, tenzij de Cashflow meer ruimte biedt.

3.6  Het rendement
Voorwaarden Couponrente
Elke obligatieserie verschilt in Couponwaarde en 
Couponrente. De betaling van de Couponrente vindt 
plaats per half jaar achteraf, op de eerste werkdag 
van het betreffende
half jaar. De halfjaarlijkse betaling bedraagt een 
renteperiode van 6 (zes) maanden. De hoogte van 
de halfjaarlijkse betaling wordt berekend door het 
bedrag van de jaarlijkse Couponrente te delen door 
2 (half jaar). De uitkomst is de rentevergoeding 
(Couponrente) die de Obligatiehouders per half jaar 
zullen ontvangen.

De Obligaties zijn rentedragend vanaf zes maanden 
na stortingsdatum. De Couponrente gedurende 
de inschrijvingsperiode wordt berekend door de 
couponrente te delen door 365 dagen en deze 
uitkomst vervolgens te vermenigvuldigen met het 
aantal rentedagen (dit zijn het aantal dagen dat 
de Uitgevende Instelling over de Couponwaarde 
beschikt vanaf storting tot ingangsdatum van de 
looptijd).

Indien de Uitgevende Instelling besluit de Coupon-
waarde gedeeltelijk vervroegd af te lossen is de 
Couponrente van toepassing op de door de Uit-
gevende Instelling aan de Obligatiehouders nog 
verschuldigde resterende Couponwaarde.

Ingeval de liquiditeitspositie van de Uitgevende 
Instelling (naar het uitsluitend oordeel van het 
Bestuur) niet toereikend is om verschuldigde 
Couponrente op een rentebetalingsdatum (volledig) 
uit te keren, wordt, na consultatie van Stichting 
Bewaarder, de betaling van de Couponrente (tijdelijk 
of definitief) gestaakt, verlaagd of opgeschort.
Indien de Couponrente wordt opgeschort kan de 
Beherend Vennoot besluiten, afhankelijk van de 
(prognose van de) Cashflow positie van de Uitgeven-
de Instelling, de verschuldigde rente op de eerstvol-
gende rentebetalingsdatum alsdan te  vermeerde-
ren met de niet betaalde (of het niet betaalde deel 
van de) eerder verschuldigde Couponrente. De Uitge-
vende Instelling is in dat geval extra rente verschul-
digd over de vervallen niet tijdig betaalde rente, over 
de periode te rekenen vanaf de rentebetalingsdatum 
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waarop de Uitgevende Instelling aanvankelijk zou 
hebben uitgekeerd tot de rentebetalingsdatum 
waarop de rentebetaling alsnog plaatsvindt. De 
rentevoet over de verschuldigde rente is gelijk aan 
de 3-maands Euribor plus 1%.

Indien op de aflossingsdatum betaling van enige 
Couponrente of aflossing van de Hoofdsom uitblijft, 
en de Beherend Vennoot daartoe besluit, blijft de 
rente aangroeien tot de datum waarop de betreffen-
de bedragen die voortvloeien uit de Obligatielening 
door de Uitgevende Instelling worden voldaan.

De Uitgevende Instelling zal de verschuldigde 
Couponrente en de aflossing van de Couponwaarde 
overmaken naar de door de Obligatiehouders opge-
geven bankrekening, zoals vermeld in het Register 
van Obligatiehouders.

3.7  Schematische weergave   
 Obligatielening en Obligaties
De kenmerken van de Obligatielening en de Obliga-
ties zijn schematisch weergegeven als volgt:

Uitgevende Instelling
Cube Centre Vastgoedfonds CV.

Totaalbedrag van de Obligatielening
€ 4.900.000.

Totaalbedrag van de Hypothecaire Geldlening
€ 0.

Obligaties
Tranche A en Tranche B.

Tranche A
Couponwaarde:   € 10.000
Minimale deelname:  1 Obligatie
Couponrente:   10,0% per jaar
Looptijd:    7 jaar (met een optie tot  
   verlenging met 3 jaar)
Winstdeling:  25% van de Verkoop- 
   winst

Tranche B
Couponwaarde:   € 100.000
Minimale deelname:  1 Obligatie
Couponrente:   7,5% per jaar
Looptijd:    7 jaar (met een optie tot  
   verlenging met 3 jaar)
Winstdeling:  25% van de Verkoop- 
   winst

Toewijzing
Op volgorde van inschrijving.

Storting
Binnen 2 weken na dagtekening van de schriftelijke 
bevestiging.

Fysieke stukken
De Uitgevende Instelling geeft voor de Obligaties 
geen fysieke stukken uit.

Sluiting inschrijving
31 december 2020.
(Het Bestuur is bevoegd de inschrijvingstermijn te 
verlengen of te eerder te sluiten.)

Emissiekosten
Niet van toepassing.

Looptijd
7 jaar (met een optie tot verlenging met 3 jaar).

Rentedragend
Vanaf stortingsdatum.

Aflossing vervroegd opvorderbaar door de Obligatie-
houders
Niet mogelijk.

Vervroegde aflossing door Uitgevende Instelling
Vanaf 1 februari 2021 (boetevrij).

Aflossing Obligatielening
Aflossing uiterlijk op 30 januari 2027.

Winstdeling
25% van de Verkoopwinst.
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3.8  Zekerheid Obligatielening
Stichting Bewaarder verkrijgt het juridisch eigen-
dom van het Vastgoedobject dat de Uitgevende 
Instelling beoogt aan te kopen. De Uitgevende 
Instelling is hierdoor niet zelfstandig bevoegd of 
in staat het Vastgoedobject te verkopen. Daarvoor 
is altijd de toestemming en medewerking van 
Stichting Bewaarder noodzakelijk en deze zal mede 
in het belang van de Obligatiehouders al of niet haar 
medewerking hieraan verlenen. Dat zal ook nood-
zakelijk zijn indien de Uitgevende Instelling mocht 
besluiten een Hypothecaire Geldlening aan te gaan.

Indien in de toekomst een Hypothecaire Geldle-
ning wordt aangetrokken heeft de Bank alsdan het 
eerste recht van Hypotheek op het Vastgoedobject 
als zekerheid voor zijn vordering op de Uitgevende 
Instelling uit hoofde van de Hypothecaire Geldle-
ning. De Uitgevende Instelling zal alleen na consul-
tatie van Stichting Bewaarder en na het informeren 
van de Obligatiehouders hiertoe eventueel overgaan. 
Op het moment van publicatie van dit Prospectus is 
hiervan geen sprake.

3.9  Rangorde van de vorderingen  
 van de Obligatiehouders
De Obligaties zijn onderling van gelijke rang, zonder 
enig verschil in preferentie. De vorderingen van de 
Obligatiehouders op de Uitgevende Instelling strek-
kende tot betaling van enig bedrag onder de Obli-
gaties zijn niet achtergesteld bij andere (vorderings)
rechten van andere partijen. Dit kan anders worden 
indien besloten wordt alsnog een Hypothecaire 
Geldlening aan te gaan.

3.10  Uitgifte, looptijd en vervroegde  
 aflossing
De Obligatielening kent een looptijd van 7 (zeven) 
jaar, te rekenen vanaf 1 februari 2020. De Uitgeven-
de Instelling heeft een eenzijdige optie om deze 
termijn met maximaal 3 (drie) jaar te verlengen. 
Gedurende de inschrijvingstermijn van de Uitgeven-
de Instelling storten de Obligatiehouders hun inleg 
op het rekeningnummer van de Uitgevende Instel-
ling of rechtstreeks naar de betrokken notaris. De 
Uitgevende Instelling kent geen vaste uitgiftedatum, 

de Obligaties kunnen gedurende de gehele inschrij-
vingsperiode aan de Obligatiehouders worden 
uitgegeven. Deze periode - van 1 januari 2020 tot en 
met 31 december 2020 - is niet meegerekend in de 
looptijd en derhalve geldt voor alle Obligatiehou-
ders - ongeacht de stortingsdatum – een uiterlijke 
aflossingsdatum van 30 januari 2027, behoudens 
de verlenging met maximaal 3 (drie) jaar door de 
Uitgevende Instelling. De Uitgevende Instelling mag 
vanaf 1 februari 2021 de Obligatielening geheel of 
gedeeltelijk vervroegd aflossen (boetevrij), met dien 
verstande dat zij alle Obligatiehouders voor een 
gelijk deel en minimaal 5% van de Couponwaarde 
aflost. Indien de Uitgevende Instelling gebruik wenst 
te maken van deze mogelijkheid tot vervroegde 
aflossing, dan dient zij dit 4 weken voor de vervroeg-
de aflossing schriftelijk kenbaar te maken aan de 
Obligatiehouders.

3.11  Verzuim
De Uitgevende Instelling is in verzuim als sprake is 
van wanbetaling met betrekking tot de Obligaties 
en de nalatigheid tenminste 30 dagen duurt, dan 
wel als sprake is van niet-nakoming of niet-uitvoe-
ring door de Uitgevende Instelling van een andere 
verplichting die op grond van de Obligatielening op 
haar rust en de betreffende nalatigheid tenminste 
30 dagen duurt, nadat de Uitgevende Instelling 
een kennisgeving per aangetekende brief heeft 
ontvangen van Stichting Bewaarder, waarin deze 
nalatigheid wordt vastgesteld. Daarnaast zal sprake 
zijn van verzuim van de Uitgevende Instelling in de 
situaties zoals vermeld in artikel 14 van de Algemene 
Voorwaarden.

3.12  Verjaring
Vorderingen ter zake van de Couponrente en 
Couponwaarde verjaren door tijdsverloop van vijf (5) 
jaar na de datum waarop de betreffende vordering 
is ontstaan.
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3.13  Profiel Obligatiehouders
Iedere potentiële Obligatiehouder dient te onderzoe-
ken of hij/zij voldoet aan de hieronder weergegeven 
criteria en kennis heeft genomen van de hieronder 
omschreven (risico)aspecten:

 � U heeft kennis genomen van de volledige tekst 
van dit Prospectus;

 � U bent zich bewust te zijn dat deelname in de 
Obligatielening van de Uitgevende Instelling 
een risicodragende investering betreft;

 � U realiseert zich dat de Uitgevende Instelling 
direct in verhuurd commercieel vastgoed inves-
teert;

 � Deelname in de Obligatielening van de Uitge-
vende Instelling met geleend geld wordt ten 
zeerste afgeraden;

 � U dient voldoende liquiditeit aan te houden 
om op de (middel)lange termijn te kunnen blij-
ven voldoen aan uw (financiële) verplichtingen 
(inclusief onvoorziene uitgaven);

 � Indien de rendementsprognose niet wordt 
gerealiseerd en rente en aflossing niet volledig 
door de Uitgevende Instelling kan worden vol-
daan heeft u voldoende vermogen om dit op te 
vangen. U bent financieel niet afhankelijk van te 
ontvangen Couponrente en de aflossing van de 
Couponwaarde;

 � U dient te beseffen waarom u belegt (bijvoor-

beeld: extra inkomen, vermogensopbouw, vol-
doen van toekomstige uitgaven, oudedagsvoor-
ziening et cetera) en te bepalen of deelname in 
de Obligatielening van de Uitgevende Instelling 
binnen uw beleggingsdoelen past;

 � U dient de rol van deze Obligaties in uw totale 
beleggingsportefeuille vast te stellen;

 � Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen 
prospectusplicht voor deze activiteit.

3.14  Aansprakelijkheid    
 Obligatiehouders
Obligatiehouders zijn verplicht om de Coupon-
waarde na toewijzing van hun Obligaties aan de 
Uitgevende Instelling te voldoen. Tot meer dan dat 
zijn de Obligatiehouders niet verplicht. De Obligatie-
houders kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk 
worden gehouden voor de handelwijze of de presta-
ties van de Uitgevende Instelling.

3.15  Adressant Prospectus
De Obligaties worden aangeboden aan in Neder-
land woonachtige particulieren en in Nederland 
gevestigde rechtspersonen. Deelname in de Obli-
gatielening van de Uitgevende Instelling met een 
naar Nederlands fiscaal recht transparante entiteit 
(hieronder vallen de: CV, VOF, Maatschap en de LLP) 
is niet mogelijk. De aan de Uitgevende Instelling 
ter beschikking gestelde gelden dienen afkomstig 
te zijn van een Nederlandse bankrekening van een 
onder Nederlands toezicht staande bank.
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Juridische structuur en werking 

van de Uitgevende Instelling

4.1  Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de structuur en de werking 
van de Uitgevende Instelling beschreven. Obligatie-
houders nemen deel aan de Uitgevende Instelling 
door middel van de koop van Obligaties van de 
Uitgevende Instelling en behalen rendement op 
hun inleg door het ontvangen van rentebetalingen 
(Couponrente).

De Uitgevende Instelling koopt het Vastgoedobject 
(en betaalt hiermee tevens de bijkomende kosten) 
met de door de Obligatielening opgehaalde gelden.

Stichting Bewaarder is opgericht als waarborg, ten 
behoeve van de Obligatiehouders. Stichting Bewaar-
der houdt toezicht op de naleving van de verplichtin-
gen van de Uitgevende Instelling, zoals omschreven 
in dit Prospectus. Stichting Bewaarder krijgt het 
juridisch eigendom van het Vastgoedobject en 
komt namens de Obligatiehouders in actie op het 
moment dat de Uitgevende Instelling zijn verplich-
tingen jegens de Obligatiehouders niet nakomt.

 

 ube
entre

Obligatie-
houders

100% aandeelhouder

(Initiatiefnemer)

(Beherend Vennoot)

ObligatieleningenJuridisch eigendom

Organigram

 
(Uitgevende Instelling)

4.2  Juridische structuur van de   
 Uitgevende Instelling
De Beherend Vennoot en de Commanditair Vennoot 
vormen samen de Uitgevende Instelling. De Behe-
rend Vennoot treedt op als bestuur van de Uitge-
vende Instelling. De dagelijkse leiding van Beherend 
Vennoot is in handen van het Bestuur. Beherend 
Vennoot is enig bestuurder van de Uitgevende 
Instelling.

De juridische structuur van de Uitgevende Instelling 
kan als volgt schematisch worden weergegeven:
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Beherend Vennoot is een besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar 
Nederlands recht. Beherend Vennoot is (zowel statu-
tair als feitelijk) gevestigd aan de Emmastraat 53 te 
(1213 AK) Hilversum (Nederland).

Beherend Vennoot is op 21 november 2019 opgericht 
door notaris mr. E.J.M. Kerpen van Hermans & Schut-
tevaer Notarissen te Utrecht. Beherend Vennoot is 
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel, onder nummer 76459209.

Beherend Vennoot is de Bestuurder van de Uitge-
vende Instelling (ook wel de Uitgevende Instelling 
genoemd). Beherend Vennoot is specifiek opgericht 
ten behoeve van de activiteiten van de Uitgevende 
Instelling, zijnde de aankoop en exploitatie van het 
Vastgoedobject. Beherend Vennoot zal gedurende de 
looptijd van de Obligatielening geen andere activi-
teiten ontplooien dan al hetgeen met de activiteiten 
van de Uitgevende Instelling te maken heeft.

Alle aandelen van Beherend Vennoot worden 
gehouden door Van Boom & Slettenhaar Fondsma-
nagement BV, Initiatiefnemer van de Uitgevende 
Instelling. Van Boom & Slettenhaar Fondsmanage-
ment BV is de bestuurder en enig aandeelhouder 
van Beherend Vennoot. De taken en verantwoorde-
lijkheden van het Bestuur van Beherend Vennoot zijn 
opgenomen in de statuten van Beherend Vennoot, 
die als Bijlage 6 bij dit Prospectus zijn opgenomen.

Cube Centre Vastgoedfonds CV 
(de Uitgevende Instelling)
Cube Centre Vastgoedfonds CV is een commanditai-
re vennootschap, opgericht naar Nederlands recht. 
Cube Centre Vastgoedfonds CV is (zowel statutair als 
feitelijk) gevestigd aan de Emmastraat 53 te (1213 AK) 
Hilversum (Nederland).

De Uitgevende Instelling is op 21 november 2019 
opgericht door notaris mr. E.J.M. Kerpen van Her-
mans & Schuttevaer Notarissen te Utrecht. De Uit-
gevende Instelling is ingeschreven in het Handelsre-
gister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 
76521729.
Beherend Vennoot is bestuurder van Cube Centre 

Vastgoedfonds CV. De taken en verantwoordelijkhe-
den van het Bestuur van Cube Centre Vastgoedfonds 
CV zijn opgenomen in de statuten van de Uitgeven-
de Instelling, die als Bijlage 4 bij dit Prospectus zijn 
opgenomen.

Cube Centre Vastgoedfonds CV (Uitgevende Instel-
ling) geeft de Obligatielening uit en is specifiek 
opgericht ten behoeve van de activiteiten van de 
Uitgevende Instelling, zijnde de aankoop en exploi-
tatie van het Vastgoedobject.

De Beherend Vennoot zal gedurende de looptijd van 
de Obligatielening geen andere activiteiten ont-
plooien dan al hetgeen met de activiteiten van de 
Uitgevende Instelling te maken heeft.

Het Bestuur wordt gevormd door Beherend Vennoot. 
De Uitgevende Instelling is in die hoedanigheid 
afhankelijk van Beherend Vennoot. Er is geen finan-
ciële afhankelijkheid.

Stichting Bewaarder Cube Centre Vastgoed
Stichting Bewaarder is een stichting, opgericht naar 
Nederlands recht. Stichting Bewaarder is statu-
tair gevestigd aan de Emmastraat 53 te (1213 AK) 
Hilversum (Nederland). Stichting Bewaarder is op 
21 november 2019 opgericht door notaris mr. E.J.M. 
Kerpen van Hermans & Schuttevaer Notarissen te 
Utrecht. Stichting Bewaarder is ingeschreven in 
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 76461157.

Stichting Bewaarder is opgericht om het juridisch 
eigendom van het Vastgoedobject te houden en de 
belangen van de Obligatiehouders te behartigen. 
Stichting Bewaarder houdt toezicht op de Uitge-
vende Instelling en zorgt ervoor dat het beleid en 
de werkwijze van de Uitgevende Instelling, zoals in 
dit Prospectus omschreven, op de juiste wijze wordt 
uitgevoerd. Voor een uitgebreide omschrijving van 
het doel, de werkwijze en de rechten en verplichtin-
gen van Stichting Bewaarder wordt verwezen naar 
hoofdstuk 5 van dit Prospectus.
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4.3 Werking van de Uitgevende  
 Instelling
Uit de schematische weergave van de juridische 
structuur, zoals hiervoor in paragraaf 4.2 van dit 
Prospectus weergegeven, volgen de geldstromen 
van de Uitgevende Instelling. De geldstromen en de 
werkwijze van de Uitgevende Instelling laten zich als 
volgt omschrijven:

 � Nadat de Obligatiehouder – na inzending van 
het ingevulde deelnameformulier - een deel-
namebevestiging waarin de Obligaties worden 
toegewezen van de Uitgevende Instelling heeft 
ontvangen, boekt de Obligatiehouder het ver-
schuldigde bedrag over op de bankrekening van 
de Uitgevende Instelling of de notaris;

 � Als de Uitgevende Instelling met de uitgifte van 
Obligaties voldoende heeft opgehaald om het 
Vastgoedobject aan te kopen, verzendt de Uit-
gevende Instelling hiertoe een schriftelijk voor-
stel aan Stichting Bewaarder, met het verzoek 
om goedkeuring;

 � Stichting Bewaarder controleert of de Uitge-
vende Instelling zich heeft gehouden aan de in 
het Prospectus gestelde criteria en of het Vast-
goedobject voldoet aan de gestelde (kwaliteits)
eisen;

 � Nadat Stichting Bewaarder heeft vastgesteld 
dat de Uitgevende Instelling aan alle criteria 
heeft voldaan en het Vastgoedobject voldoet 
aan de gestelde (kwaliteits)eisen, verleent zij 
toestemming aan de Uitgevende Instelling om 
de opgehaalde middelen (na aftrek van de in 
paragraaf 11.3 van dit Prospectus omschreven 
kosten) aan te wenden voor de aankoop van het 
Vastgoedobject;

 � De aankoop van het Vastgoedobject zal als 
volgt geschieden: Stichting Bewaarder koopt 
het Vastgoedobject aan levert tegelijkertijd het 
economisch eigendom door aan de Uitgevende 
Instelling;

 � De door de Uitgevende Instelling gerealiseer-
de resultaten worden mede aangewend om 
Couponrente te betalen, uit hoofde van de ver-
strekte Obligatieleningen.
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Deelnameprocedure
5.1  Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de procedure van inschrijven 
beschreven. Een potentiële deelnemer kan inschrij-
ven op een of meerdere Obligaties door middel van 
inzending van het ingevulde deelnameformulier. Het 
deelnameformulier is als Bijlage 2 bij dit Prospectus 
opgenomen.

5.2  Inschrijfperiode en uitgifte
Deelname in de Obligatielening van de Uitgevende 
Instelling is voor de obligatiehouders van B&S Cube 
Centre CV in Tranche A mogelijk vanaf € 10.000. 
Daarnaast zal Tranche B openbaar worden geplaatst. 
Deze Obligaties hebben een Couponwaarde van  
€ 100.000 per stuk. Inschrijving op de Obligaties is 
mogelijk vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 decem-
ber 2020. Het Bestuur is bevoegd de inschrijvingster-
mijn te verlengen of in te korten, afhankelijk of de 
plaatsing succesvol verloopt. In geval van verlenging 
van de inschrijvingstermijn (dus een uitgiftedatum 
na 31 december 2020) blijft de uiterlijke aflossings-
datum van 1 februari 2027 gelden dan wel maxi-
maal drie jaar later indien de Uitgevende Instelling 
gebruik maakt van haar optie om de looptijd met 
maximaal 3 (drie) jaar te verlengen. Hierdoor kunnen 
de Obligaties uitgegeven na 1 februari 2020 een 
kortere looptijd dan 7 jaar hebben. Het Bestuur van 
de Uitgevende Instelling behoudt zich het recht voor 
om inschrijvingen zonder reden van opgaaf geheel 
of gedeeltelijk te weigeren.

Bij dit Prospectus heeft u ook separaat het deel-
nameformulier ontvangen. Indien u dit niet heeft 
ontvangen, kunt u dit formulier downloaden via: 
www.cubecentre.nl. Indien u besluit deel te nemen 
in de Obligatielening van de Uitgevende Instelling 
kunt u het deelnameformulier samen met een kopie 
van een geldig identiteitsbewijs opsturen naar 
Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV, 

Emmastraat 53, 1213 AK Hilversum in de bijgesloten 
antwoordenvelop.

5.3   Toewijzing Obligaties
De deelnameprocedure is voor zowel rechtsperso-
nen als natuurlijke personen gelijk. Om een Obliga-
tielening af te sluiten moet de volgende procedure 
worden gevolgd:

1. De deelnemer stuurt een compleet ingevuld en 
ondertekend deelnameformulier naar de Initia-
tiefnemer samen met een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs.

2. Na ontvangst van het deelnameformulier zal 
de Uitgevende Instelling de deelnemer binnen 
drie werkdagen een schriftelijke bevestiging 
van de toegewezen Obligaties toezenden. In 
deze bevestiging staat het Obligatienummer 
vermeld waaronder de betreffende Obligaties in 
het Register van Obligatiehouders worden gere-
gistreerd.

3. De deelnemer dient binnen 14 dagen na dagte-
kening van de bevestiging of een andere door 
de Uitgevende Instelling aangegeven datum de 
inleg te voldoen op het aangegeven rekening-
nummer t.a.v. de Uitgevende Instelling of de 
notaris.

4. Zodra de inleg van de deelnemer door de Uit-
gevende Instelling is ontvangen, zal (zullen) de 
betreffende Obligatie(s) worden uitgegeven, 
ontvangt de Obligatiehouder een ontvangstbe-
vestiging en gaat de rentelooptijd van start.

De deelnameformulieren worden behandeld op 
volgorde van binnenkomst. De Uitgevende Instel-
ling behoudt zich het recht voor om geen of slechts 
gedeeltelijk Obligaties toe te wijzen, om welke reden 
dan ook. De Uitgevende Instelling behoudt zich het 
recht voor de uitgegeven Obligaties te annuleren 
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indien volgens het Bestuur onvoldoende gelden zijn 
opgehaald om de financiering van de Uitgevende 
Instelling te doen slagen. In dat geval stort de Uitge-
vende Instelling de storting van de Obligatiehouders 
per direct terug.

Intrekking van een inschrijving door de Obligatie-
houder is mogelijk tot uiterlijk 2 weken na dagteke-
ning van de schriftelijke toewijzing, doch uitsluitend 
met toestemming van de Uitgevende Instelling.
Het Bestuur zal de Obligatiehouders schriftelijk over 

de resultaten van de aanbieding van de Obliga-
tielening berichten, uiterlijk één (1) maand nadat 
de inschrijvingstermijn van de Obligatielening is 
verstreken.

Voor een snelle afhandeling mag u ook het deelna-
meformulier per e-mail sturen naar info@vanboom-
slettenhaar.nl samen met een kopie (scan) van 
een geldig identiteitsbewijs. Wij verzoeken u het 
originele deelnameformulier per reguliere post na 
te sturen.
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Van Boom & Slettenhaar
 Fondsmanagement BV

(Initiatiefnemer)
6.1  Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de Initiatiefnemer van de Uit-
gevende Instelling beschreven, alsmede de filosofie 
die de Initiatiefnemer nastreeft. Daarnaast staan 
alle aan de Uitgevende Instelling gelieerde partijen 
in dit hoofdstuk vermeld.

6.2  Introductie
De heren G. van Boom en E. Slettenhaar zijn beiden 
bestuurder en aandeelhouder van Van Boom & 

Slettenhaar Fondsmanagement BV en daarmee 
(indirect) van de Beherend Vennoot, Cube Centre 
Management BV. De Initiatiefnemer heeft naast 
de heren Van Boom en Slettenhaar geen andere 
bestuurders en/of aandeelhouders.

Organigram Beherend Vennoot
Het organigram van de groep waartoe de Beherend 
Vennoot behoort ziet er als volgt uit:

 ube
entre

 

G. van Boom / E. Slettenhaar
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Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV 
voert zelf direct het bestuur over B&S Vastgoed 
Nederland NV. Dit fonds wordt naar verwachting 
medio 2020 opgeheven. B&S Fondsbeheer I BV is 
beherend vennoot van B&S Cube Centre CV. B&S 
Fondsbeheer III BV wordt niet gebruikt. B&S Fonds-
beheer II BV en B&S Fondsbeheer IV BV worden 
respectievelijk gebruikt als beherend vennoot van 
B&S Vastgoed XVIII CV en B&S Vastgoed XX CV.

Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV 
verzorgt in opdracht van de Beherend Vennoot ten 
behoeve van de Uitgevende Instelling het beheer 
van het Vastgoedobject op administratief, financieel, 
commercieel en technisch gebied.

Taken
 � De taken van de Beherend Vennoot laten zich 

als volgt omschrijven:
 � Uitnodigen van de Obligatiehouders voor een 

toelichting op de ontwikkelingen van het afge-
lopen jaar;

 � Agendering van de te houden vergadering;
 � Opstellen van de jaarrekening;
 � Toelichting op de jaarrekening tijdens de verga-

deringen laten verzorgen;
 � Verstrekken van de invulinstructie aan de Obli-

gatiehouders ten behoeve van de belastingaan-
gifte;

 � Per half jaar verslaggeving van financiële resul-
taten en relevante gebeurtenissen met betrek-

king tot het Vastgoedobject;
 � Uitkeren van de winst (per half jaar) aan de Obli-

gatiehouders;
 � Overleg voeren met het bestuur van Stichting 

Bewaarder inzake het te voeren beleid;
 � Het namens de Uitgevende Instelling aangaan 

van verschillende overeenkomsten zoals koopo-
vereenkomsten, huurovereenkomsten, overeen-
komsten van geldlening, leverings- en hypo-
theekakten en verzekeringsovereenkomsten 
(e.e.a. voor zover van toepassing).

Bestuur
Het bestuur van de Initiatiefnemer is in handen van 
haar aandeelhouders de heren drs. G. van Boom en E. 
Slettenhaar. Tussen de heren drs. G. van Boom en E. 
Slettenhaar bestaan geen familiebanden.

De heer G. van Boom, geboren te Amsterdam op 5 
augustus 1962, heeft aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen geschiedenis gestudeerd. Na zijn studie en 
militaire dienst werd hij financieel adviseur medi-
sche beroepen. In 1997 is de heer Van Boom samen 
met zijn collega E. Slettenhaar een eigen onderne-
ming gestart, Van Boom & Slettenhaar Groep BV. In 
2010 is Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement 
BV opgericht. De heer Van Boom heeft verschillende 
publicaties over vastgoedbeleggingen op zijn naam 
staan. De heer Van Boom geeft leiding aan de Initia-
tiefnemer en de Beherend Vennoot.
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De heer Van Boom is daarnaast onder andere 
voorzitter van Stichting Prioriteit B&S, de houder 
van prioriteitsaandelen in B&S Vastgoed Nederland 
NV. De heer Van Boom is voorzitter van Stichting 
Administratiekantoor B&S. Deze stichting houdt de 
aandelen van B&S Vastgoed Nederland NV. De heer 
Van Boom is bestuurder van B&S Cube Centre CV, 
B&S Vastgoed XVIII CV en B&S Vastgoed XX CV. Via 
B&S Participaties BV is hij commanditair vennoot 
van B&S Cube Centre CV. Tevens is de heer Van 
Boom aandeelhouder en bestuurder (direct dan 
wel indirect) van International Property Services BV 
en haar dochtervennootschappen, B&S Real Estate 
Fund NV, B&S Vastgoed Laren BV, Linie Investments 
BV, Van Boom Management BV en haar deelnemin-
gen en Uitgeverij Verbum BV. De heer Van Boom is 
aandeelhouder en bestuurder van Dansamar BV. De 
heer Van Boom is voorzitter van Stichting Holocaust 
Herdenking.

De heer E. Slettenhaar, geboren te Wierden op 6 
augustus 1971, is na zijn middelbare schoolopleiding 
werkzaam geweest als financieel adviseur medische 
beroepen. In 1997 is de heer Slettenhaar samen met 
zijn collega G. van Boom een eigen onderneming 
gestart, Van Boom & Slettenhaar Groep BV. De heer 
Slettenhaar geeft leiding aan de Initiatiefnemer en 
de Beherend Vennoot. De heer Slettenhaar is daar-
naast ook verantwoordelijk voor de interne organisa-
tie en de investor relations.

De heer Slettenhaar is daarnaast onder andere 
secretaris/penningmeester van Stichting Prioriteit 
B&S, de houder van prioriteitsaandelen in B&S Vast-
goed Nederland NV. De heer Slettenhaar is bestuur-
der van B&S Cube Centre CV, B&S Vastgoed XVIII CV 
en B&S Vastgoed XX CV. Via B&S Participaties BV 
is hij commanditair vennoot van B&S Cube Centre 
CV. Tevens is de heer Slettenhaar aandeelhouder en 
bestuurder (direct dan wel indirect) van Internati-
onal Property Services BV en haar dochtervennoot-
schappen, B&S Real Estate Fund NV, B&S Vastgoed 
Laren BV, Korenriek BV, Leinweber Beheer BV en Slet-
tenhaar Management BV en haar deelnemingen. De 
heer Slettenhaar is bestuurder van Stichting Health 
Center Hoenderdaal.

De bestuurders van de Initiatiefnemer, de heren 
G. van Boom en E. Slettenhaar hebben vanaf 1997 
ruime ervaring opgebouwd in het structureren en 
plaatsen van beleggingsfondsen met Nederlands 
commercieel onroerend goed. De Initiatiefnemer 
beschikt over een vergunning in het kader van 
de Wet op het financieel toezicht (Wft) voor het 
beheren van beleggingsinstellingen. De bestuurders 
van de Initiatiefnemer zijn door de AFM getoetst op 
geschiktheid en betrouwbaarheid. Voor de Uitgeven-
de Instelling is echter geen vergunning op grond van 
de Wft verplicht aangezien de Uitgevende Instelling 
niet kwalificeert als een vergunningplichtige financi-
ele onderneming. Meer in het bijzonder kwalificeert 
de Uitgevende Instelling niet als beleggingsinstel-
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ling in de zin van de Wft. De vergunning van de 
Initiatiefnemer heeft dan ook geen betrekking op de 
Uitgevende Instelling en de Uitgevende Instelling 
staat ook niet onder toezicht van de AFM en/of De 
Nederlandsche Bank NV. 

Tegen de heren G. van Boom en E. Slettenhaar zijn 
geen officiële en openbare beschuldigingen geuit 
en/of sancties opgelegd door wettelijke of toezicht-
houdende autoriteiten (met inbegrip van erkende 
beroepsorganisaties). De heren G. van Boom en E. 
Slettenhaar zijn de afgelopen vijf jaar niet door 
gerechtelijke instanties onbekwaam verklaard om 
te handelen als lid van de bestuurs-, leidinggevende 
of toezichthoudende organen van de uitgeven-
de instelling of in het kader van het beheer of de 
uitoefening van de activiteiten van een uitgevende 
instelling. De heren G. van Boom en E. Slettenhaar 
zijn nooit veroordeeld voor fraudemisdrijven en zijn 
de afgelopen vijf jaar niet betrokken geweest bij 
faillissementen, surseances of liquidaties.

Het is in het belang van de Beherend Vennoot en 
haar uiteindelijke aandeelhouders de heren drs. G. 
van Boom en E. Slettenhaar om de emissie succes-
vol te laten verlopen. Een vertraagde of gestaakte 
emissie zal immers nadelige (financiële) gevolgen 
kunnen hebben voor de Beherend Vennoot en haar 
uiteindelijke aandeelhouders. Immers, er zijn ten 
behoeve van de emissie reeds Fondskosten gemaakt 
en heeft de Initiatiefnemer namens de Uitgevende 
Instelling afspraken gemaakt met de verkoper met 
betrekking tot het Vastgoedobject in een koop/aan-
nemingsovereenkomst.

Er bestaan geen tegenstrijdige belangen tussen de 
bij de uitgifte betrokken natuurlijke en rechtsperso-
nen.

Er zijn geen arbeidsovereenkomsten gesloten tussen 
de leden van de bestuurs-, leidinggevende en toe-
zichthoudende organen en de uitgevende instelling 
of haar dochterondernemingen die voorzien in 
uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband.

Activiteiten
De Initiatiefnemer is een onafhankelijke organisa-
tie, gespecialiseerd in besloten beleggingen voor 
particuliere investeerders. Er zijn geen bindingen 
met banken of andere partijen, anders dan in dit 
Prospectus gemeld. De directie van Initiatiefnemer 
wordt gevormd door de heren drs. G. van Boom en E. 
Slettenhaar.

De Initiatiefnemer beheert momenteel de volgende 
beleggingsinstellingen:

B&S Vastgoed Nederland NV
B&S Vastgoed XVIII CV
B&S Vastgoed XX CV

Daarnaast is Initiatiefnemer betrokken bij B&S Cube 
Centre CV (voorheen B&S Mode Centrum Almere II 
CV). De belegging in B&S Cube Centre CV is een obli-
gatielening die door de CV tot nu toe niet afgelost 
kan worden. Dat is ook de reden dat deze obligatie-
houders als compensatie (of poging daartoe) een 
eerste recht van deelname hebben in Obligatiele-
ning Tranche A.

6.3  Filosofie
Een proactieve property manager is de motor achter 
het rendement. Vooral in conjunctureel slechte vast-
goedtijden moet een property manager zijn waarde 
tonen door het creëren van een sterke binding met 
de huurders en het leveren van toegevoegde waarde 
door middel van bijvoorbeeld een strenge kwaliteits-
bewaking en service. Door het opstellen van een 
branding-, verhuur- en marketingplan, een meerja-
renonderhoudsplan en een zorgvuldige rapportage 
kan het huurdersverloop in kaart worden gebracht 
en zoveel mogelijk leegstand worden vermeden. De 
Beherend Vennoot verricht het property manage-
ment zelf. De directie van de Beherend Vennoot is 
dagelijks persoonlijk betrokken bij het property en 
asset management (gebouw- en fondsbeheer) van 
de Uitgevende Instelling, waaronder begrepen het 
persoonlijk begeleiden en controleren van verbou-
wingen.
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6.4  Betrokken partijen
Initiatiefnemer
Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV
Emmastraat 53
1213 AK  HILVERSUM
tel 035-5232600
e-mail info@vanboomslettenhaar.nl
www.vanboomslettenhaar.nl

Beherend Vennoot
Cube Centre Management BV
Emmastraat 53
1213 AK  HILVERSUM
tel 035-5232600

CV / Uitgevende instelling
Cube Centre Vastgoedfonds CV
Emmastraat 53
1213 AK  HILVERSUM
Tel 035-5232600
www.cubecentre.nl

Stichting Bewaarder
Stichting Bewaarder Cube Centre Vastgoed
Emmastraat 53
1213 AK  HILVERSUM

Accountant & Fiscaal advies
Meester & Kuiper Accountants en Belastingadvi-
seurs (MK Hilversum BV)
’s Gravelandseweg 45
1217 EH  HILVERSUM

Juridisch advies (toezichtrechtelijk)
Viotta Law
J.J. Viottastraat 33
1071 JP  AMSTERDAM

Juridisch advies ( juridische due diligence vastgoed)
HJF Advocaten
Westeinde 58-d
2275 AG  VOORBURG

Notaris
Hermans & Schuttevaer Notarissen
Jutfaseweg 1
3522 HA  UTRECHT

Taxatie
Troostwijk Taxaties BV
Anderlechtlaan 181
1066 HM AMSTERDAM
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Stichting Bewaarder
Cube Centre Vastgoed

7.1  Inleiding
Stichting Bewaarder is opgericht met als enkel doel 
de belangen van de Obligatiehouders te behartigen. 
Stichting Bewaarder vervult een belangrijke rol in 
het kader van toezicht en controle. Stichting Bewaar-
der ziet erop toe dat de Uitgevende Instelling het 
vastgestelde beleid op correcte wijze uitvoert en/
of wordt voldaan aan alle eisen met betrekking tot 
het aan te kopen vastgoed. Daarnaast ziet Stichting 
Bewaarder toe op de correcte vestiging (en de even-
tuele uitwinning) van het juridisch eigendom ten 
gunste van de gezamenlijke Obligatiehouders.

7.2  Doelstelling Stichting   
 Bewaarder
Stichting Bewaarder treedt op in het belang van de 
gezamenlijke Obligatiehouders. Stichting Bewaarder 
vertegenwoordigt de belangen van de Obligatie-
houders conform (i) hetgeen is vastgelegd in de 
Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op 
de Obligatielening, (ii) de statuten van Cube Centre 
Vastgoedfonds CV en (iii) het bepaalde in dit Pros-
pectus. 

7.3  Controletaken Stichting   
 Bewaarder
Stichting Bewaarder houdt toezicht op de uitvoering 
van de activiteiten van de Uitgevende Instelling. 
Stichting Bewaarder voert hiertoe regelmatig over-
leg met het Bestuur. In dit overleg legt het Bestuur 
verantwoording af ten aanzien van het gevoerde 
beleid. Van dit overleg worden notulen opgemaakt, 

die uiterlijk 15 werkdagen na afloop van elk half jaar 
ter inzage zullen liggen ten kantore van het Bestuur. 
De notulen worden tevens digitaal toegestuurd aan 
de Obligatiehouders.

De taken van Stichting Bewaarder kunnen als volgt 
worden samengevat:

 � het houden van het juridisch eigendom van het 
Vastgoedobject;

 � het bezwaren van het Vastgoedobject (indien 
van toepassing);

 � het toezicht houden op de Uitgevende Instel-
ling, en

 � het toezicht houden op de verkoop van het Vast-
goedobject.

Stichting Bewaarder controleert de geldstromen van 
de Uitgevende Instelling. De Uitgevende Instelling 
kan de gelden voor de aankoop van het Vastgoedob-
ject pas overmaken naar de notaris nadat Stichting 
Bewaarder schriftelijk goedkeuring heeft gegeven 
voor de aankoop van het Vastgoedobject. Bovendien 
is feitelijke medewerking noodzakelijk van Stichting 
Bewaarder als juridisch eigenaar.

7.4  Houden van het juridisch   
 eigendom ten gunste van de  
 Obligatiehouders
Het juridisch eigendom van het Vastgoedobject 
wordt toebedeeld aan Stichting Bewaarder. Voor 
het aangaan van een Hypothecaire Geldlening is 
toestemming van Stichting Bewaarder vereist.
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De voorwaarden waaronder Stichting Bewaarder 
gerechtigd is om ten behoeve van de Obligatiehou-
ders het juridisch eigendom uit te winnen staan 
omschreven in de Algemene Voorwaarden (artikel 
14).

7.5  Bestuur
Bij oprichting zijn de heren drs. G. van Boom en E. 
Slettenhaar benoemd als bestuurslid van Stichting 
Bewaarder. Het is de bedoeling dat uit de Obligatie-

houders een of meerdere vertegenwoordigers deze 
bestuursfunctie overnemen.

7.6  Vergoeding van het stichtings 
 bestuur
Het bestuur van Stichting Bewaarder ontvangt 
een jaarlijkse onkostenvergoeding ad € 1.500,- per 
bestuurslid. Deze vergoeding wordt voldaan door de 
Uitgevende Instelling.
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Beleid van de 
Uitgevende Instelling

8.1  Inleiding
De Uitgevende Instelling is voornemens om primair 
het Vastgoedobject dat is omschreven in hoofdstuk 
10 van dit Prospectus aan te kopen. De beslissing om 
dit Vastgoedobject aan te kopen is het gevolg van 
het door de Uitgevende Instelling gevoerde beleid. 
Onderdeel van dit beleid zijn de kwaliteitseisen 
waaraan het beoogde Vastgoedobject moet voldoen.
In dit hoofdstuk wordt het beleid van de Uitgevende 
Instelling nader toegelicht. Paragraaf 8.2 beschrijft 
de wijze waarop het beleid van de Uitgevende Instel-
ling door het Bestuur - in samenspraak met Stich-
ting Bewaarder - wordt bepaald. In paragraaf 8.3 
wordt het financierings- en aankoopbeleid omschre-
ven en toegelicht.

8.2  Beleidsbepaling
Het beleid van de Uitgevende Instelling wordt 
bepaald door het Bestuur. Het beleid van de Uitge-
vende Instelling is gericht op risicobeperking voor 
alle Obligatiehouders. Dit betekent dat het beleid 
zich richt op het beperken van de in dit Prospectus 
beschreven risico’s (zie hoofdstuk 2), alsmede op 
het beperken van mogelijke toekomstige risico’s, die 
zich tijdens de looptijd van de Uitgevende Instelling 
manifesteren. Het Bestuur moet om deze reden zijn 
beleid kunnen wijzigen, waardoor voortijdig potenti-
ele risico’s kunnen worden afgewend.

Het Bestuur heeft voor zijn beleidsvaststelling en 
-voering een beleidscyclus ontwikkeld.

1. Doelstelling: Het Bestuur bepaalt voor de Uit-
gevende Instelling de doelstelling aan de hand 
van de huidige economische situatie, waarbij 
met name gelet wordt op risicomijding.

2. Beleidsbepaling: In deze fase wordt vastgesteld 
welke stappen de Uitgevende Instelling dient 
te ondernemen om de bepaalde doelstelling 
te realiseren, hetgeen wordt vertaald naar het 
beleid.

3. Beleidsuitvoering: Het vastgestelde beleid 
wordt volgens plan uitgevoerd door de 
Uitgevende Instelling, in samenwerking met 
Stichting Bewaarder.

4. Beleidsevaluatie: het Bestuur en Stichting 
Bewaarder onderzoeken of het gevoerde beleid 
effectief heeft geleid tot de realisatie van de 
doelstelling.

5. Terugkoppeling: Naar aanleiding van de 
beleidsevaluatie onderzoekt het Bestuur en 
Stichting Bewaarder welke verbeteringen in het 
beleid kunnen worden doorgevoerd, ten gunste 
van de Uitgevende Instelling en de Obligatie-
houders. In het jaarverslag zal de Uitgevende 
Instelling verslag doen van het gevoerde beleid 
van het betreffende boekjaar, alsmede het te 
voeren beleid voor het aankomende boekjaar.

8.3  Financierings- en aankoop-
 beleid van de Uitgevende   
 Instelling
Het financieringsbeleid van de Uitgevende Instelling 
schrijft voor dat de Hypothecaire Geldlening die 



Beleid van de Uitgevende Instel l ing

BELEID VAN DE UITGEVENDE INSTELLING

42  Prospectus	Cube	Centre	Vastgoedfonds	CV  

de Uitgevende Instelling eventueel in de toekomst 
van de Bank kan verkrijgen, maximaal 60% van de 
Taxatiewaarde van het aan te kopen Vastgoedobject 
mag bedragen, tenzij er sprake is van een volledige 
herfinanciering van de Obligatielening. De Uitgeven-
de Instelling neemt deze regel als uitgangspunt.

Belangrijk uitgangspunt ten aanzien van het aan-
koopbeleid van de Uitgevende Instelling is dat een 
eventueel nieuw aan te kopen vastgoedobject een 
directe en aantoonbare relatie en binding moeten 
hebben met het Vastgoedobject.

Daarnaast dienen de aan te kopen vastgoedobjec-
ten tegen een scherpe prijs te worden aangekocht, 
waarbij de Koopsom en Aankoopkosten van het 
vastgoedobject samen niet hoger zijn dan de Taxa-
tiewaarde van het vastgoedobject.

Zoals beschreven, is de Uitgevende Instelling gericht 
op risicobeperking voor zijn Obligatiehouders. Dit 
komt (onder andere) tot uiting in de toebedeling van 
het juridisch eigendom aan Stichting Bewaarder. Dit 
geldt ook voor nieuwe vastgoedobjecten.

Indien de Uitgevende Instelling gebruik maakt van 
een beperkte Hypothecaire Geldlening (hetgeen bij 
uitgifte van het Prospectus nog niet is voorzien) zal 
een hefboomwerking ontstaan. Dit betekent dat de 
opbrengsten die met de Hypothecaire Geldlening 
worden gerealiseerd mogelijk hoger zijn dan de 
(relatief lage) rentelasten die de Uitgevende Instel-
ling uit hoofde van de Hypothecaire Geldlening aan 
de Bank verschuldigd zal zijn. Het rendement dat zal 
ontstaan door deze hefboomwerking, zal door de 
Uitgevende Instelling worden aangewend om de in 
dit Prospectus beschreven rente uit te keren aan de 
Obligatiehouders en eventuele vervroegde aflossin-
gen te realiseren.

8.4  Aankoopcriteria    
 vastgoedobjecten
De Uitgevende Instelling beoogt primair het Vast-
goedobject beschreven in hoofdstuk 10 van dit Pros-
pectus te verwerven. Het Vastgoedobject dat door 
de Uitgevende Instelling wordt aangekocht dient te 
voldoen aan de volgende aankoopcriteria:

1. De aan te kopen vastgoedobjecten moeten 
gelegen zijn op een goede locatie, in steden 
waar geen leegloop plaatsvindt;

2. De aan te kopen vastgoedobjecten dienen 
in dezelfde plaatsen te liggen, waardoor de 
portefeuille van de Uitgevende Instelling een 
gezonde concentratie kent;

3. De aan te kopen vastgoedobjecten moeten 
worden aangekocht tegen gunstige prijzen, in 
verhouding tot de werkelijke marktwaarde;

4. Alvorens een vastgoedobject aan te kopen 
wordt er een due diligence-onderzoek uitge-
voerd met betrekking tot de technische staat 
(door een bouwkundig expert) en juridische 
kenmerken van het vastgoedobject (door een 
jurist);

5. De aan te kopen vastgoedobjecten moeten 
goed verhuurbaar zijn, waardoor het verloop 
van huurders geen bedreiging kan vormen voor 
de liquiditeit van de Uitgevende Instelling;

6. De aan te kopen vastgoedobjecten moeten 
mogelijkerwijs een waardestijging kunnen 
realiseren gedurende de looptijd van de Obliga-
tielening.

Op het moment van publicatie van het Prospectus 
zijn er geen plannen om nieuwe vastgoedobjecten 
aan te kopen.

8.5  Criteria werkwijze    
 Uitgevende Instelling
Naast de feitelijke, materiële en geografische 
aankoopcriteria ten aanzien van het aan te kopen 
Vastgoedobject, heeft het Bestuur ook criteria ten 
aanzien van de werkwijze vastgesteld, waaraan de 
Uitgevende Instelling ten aanzien van de aankoop 
van het Vastgoedobject moet voldoen.

Deze criteria voor (de werkwijze van) de Uitgevende 
Instelling zijn als volgt:

 � De Uitgevende Instelling financiert, indien 
daartoe na overleg met Stichting Bewaar-
der wordt besloten, maximaal 60% van de 
getaxeerde waarde van het Vastgoedobject en/
of de nieuwe vastgoedobjecten met de Hypo-
thecaire Geldlening;
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 � Ter meerdere zekerheid van de Obligatiehou-
ders verstrekt de Uitgevende Instelling het 
juridisch eigendom aan Stichting Bewaarder;

 � De vastgoedobjecten moeten voor de aankoop-
transactie zijn getaxeerd door een geregis-
treerd taxateur, aan te wijzen door het Bestuur;

 � De totale Fondsinvestering (Koopsom inclu-
sief Aankoop- en Fondskosten) mag niet meer 
bedragen dan 110% van de Taxatiewaarde van 
het aan te kopen vastgoedobject;

 � Het Bestuur werkt actief aan risicobeheersing 
door een gedegen risicomanagementproces te 
voeren (zie paragraaf 14.5 voor een beschrijving 
van het risico management proces);

 � De Uitgevende Instelling verstrekt frequente 
informatie over de ontwikkelingen van de 
Uitgevende Instelling aan de Obligatiehouders 
(zie hoofdstuk 14 Informatievoorziening en 
verslaglegging);

 � De Uitgevende Instelling verstrekt na aankoop 
van het Vastgoedobject een kopie van de eigen-
domsakte aan de Obligatiehouders, waarin het 
juridisch eigendom ten gunste van Stichting 
Bewaarder is gevestigd;

 � De Uitgevende Instelling houdt de Obligatie-
houders middels digitale nieuwsbrieven op de 
hoogte met betrekking tot o.a. de bezettings-
graad van het Vastgoedobject;

 � De Uitgevende Instelling mag vastgoedob-
jecten uitsluitend aankopen na voorafgaande 
toestemming van Stichting Bewaarder, zoals 
omschreven in paragraaf 4.3 van dit Prospectus.
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1   De Nederlandsche Bank, Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten, december 2018, nummer 16, p. 4.
2  Ibidem.
3  De Nederlandsche Bank, Overzicht Financiële Stabiliteit, najaar 2018, p. 20.
4  Ibidem, p. 21-22.

9.1   Inleiding
De activiteiten van de Uitgevende Instelling bestaan 
uit het investeren in en het exploiteren van Neder-
lands commercieel vastgoed. In dit hoofdstuk wordt 
een korte beschrijving gegeven van de recente 
ontwikkelingen op de Nederlandse vastgoedmarkt. 
In paragraaf 9.2 wordt inhoudelijk ingegaan op de 
Nederlandse vastgoedmarkt anno 2019.

9.2  Nederlandse vastgoedmarkt
Volgens De Nederlandsche Bank houdt de hoogcon-
junctuur van de Nederlandse economie aan bij een 
afnemende groei van het binnenlands bruto product 
(bbp). ‘Na een bbp-groei van 3,0% in 2017, wordt 
voor 2018 een groei geraamd van 2,5%, gevolgd door 
1,7% in 2019 en 2020. Gedurende de ramingsperiode 
draait de Nederlandse economie op volle toeren: het 
feitelijke productieniveau ligt boven het potentiële 
niveau. De bestedingen van overheid en consumen-
ten leveren de grootste bijdrage aan de economische 
groei. Huishoudens profiteren van de aantrekkende 
loongroei, die in 2019 en 2020 een impuls geeft aan 
de reëel beschikbare inkomens.’1

Ten aanzien van de inflatie schrijft De Nederland-
sche Bank het volgende: ‘De inflatie (HICP) komt 
in 2018 naar verwachting uit op 1,6% en loopt dan 
scherp op naar 2,7% in 2019, door de verhogingen 
van de energiebelastingen en het lage btw-tarief 
(van 6% naar 9%). Voor 2020 wordt een inflatie van 
1,8% geraamd. Gecorrigeerd voor voeding en energie 
komt de inflatie in 2020, als het directe effect van de 
btw-verhoging is uitgewerkt, uit op 2,0%.’ 2

‘Binnen Nederland vragen de sterk stijgende vast-
goedprijzen de aandacht. Op de woningmarkt is 
de spanning inmiddels sterk opgelopen, maar ook 
op de markt voor commercieel vastgoed is sprake 
van forse prijsstijgingen op toplocaties,’ aldus De 
Nederlandsche Bank in haar halfjaarlijkse rapport 
Overzicht Financiële Stabiliteit.’ 3

‘Gunstige economische omstandigheden en een 
zoektocht naar rendement hebben tot prijsher-
stel op de Nederlandse markt voor commercieel 
vastgoed geleid […] Juist in een hoogconjunctuur 
kunnen kwetsbaarheden zich opbouwen […] De 
ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn om ver-
schillende redenen sterk procyclisch. Ten eerste is de 
vraag naar winkel-, bedrijfs- en kantoorruimte sterk 
verweven met economische activiteit, waardoor 
een omslag in de conjunctuur zich ook relatief sterk 
verweven met economische activiteit, waardoor 
een omslag in de conjunctuur zich ook relatief snel 
vertaalt in vastgoedprijzen. Het aanbod van com-
mercieel vastgoed reageert namelijk niet snel op 
de stijgende vraag. Ten tweede vormt commercieel 
vastgoed een belangrijke beleggingscategorie voor 
nationale en internationale beleggers en is daar-
mee gevoelig voor ontwikkelingen op de financiële 
markten, zoals een stijging van de rente of toename 
van volatiliteit. Verder is de markt niet transparant, 
waardoor het lastig is om goed zicht te krijgen op 
een reële waardeontwikkeling op basis van economi-
sche fundamenten. Tot slot kennen vastgoedlenin-
gen een kortere looptijd, een hoger risicoprofiel en 
een grotere hefboom dan reguliere bedrijfsleningen, 
waardoor eerder kredietverliezen kunnen ontstaan. 
Commercieel vastgoed speelt dan ook vaak een 
belangrijke rol in financiële crises.’ 4
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5   Ibidem, p.22.
6    Vastgoedmarkt, ‘Vastgoedbezit publieke beleggers naar record’, jaargang 45, september 2018, p. 1 en 42.
7    Vastgoedmarkt, ‘Beste rendement woningen in twaalf jaar’, jaargang 45, september 2018, p. 17.
8     Vastgoedmarkt, jaargang 45, september 2018, p. 34.
9     Vastgoedmarkt, ‘Waarschuwing voor nieuwe wereldcrisis op jaarcongres Epra’, jaargang 45, september 2018, p. 35.
10    Vastgoedmarkt, ‘Onrust over economie drukt rente, Bert Colijn (senior eurozone-econoom bij ING Bank), jaargang 45, september 2018, p. 38.
11     Real Estate Market Oultlook 2019, CBRE Research Nederland, januari 2019, p. 8. ‘In 2018 werd er in Nederland een recordvolume van € 20 miljard aan  

 vastgoed verhandeld. Dit is 2% meer dan in 2017, het vorige recordjaar… In de toekomst zal het aanbod steeds meer uit nieuwbouw bestaan (vooral  

 woningen, kantoor en logistiek), en afkomstig zijn van private equity partijen die op korte termijn willen verkopen.’

Een plotselinge omslag in de economie of het markt-
sentiment kan de situatie op de vastgoedmarkt 
snel doen keren en zal dan tot verliezen leiden. De 
geschiedenis leert dat een omslag in vastgoedprij-
zen moeilijk te voorspellen is, maar dat als deze 
zich voordoet, deze zich vaak sneller dan verwacht 
voltrekt en grote gevolgen heeft voor de financiële 
sector en de reële economie.’5

Doorgaans worden vier commercieel vastgoeds-
ectoren onderscheiden, zoals kantoren, winkels, 
bedrijfspanden en woningen. Omdat ontwikke-
lingen op de markt voor Nederlands commercieel 
vastgoed ook consequenties kunnen hebben voor 
het beleggingsklimaat en voor elk van de vastgoed-
segmenten, wordt hieronder een korte beschrijving 
opgenomen van de markt voor Nederlands commer-
cieel vastgoed.

De in 2008 ontstane vastgoedcrisis is in 2009 tot 
volle wasdom gekomen. In 2010 t/m 2012 heeft deze 
crisis zich voortgezet en ten aanzien van commerci-
eel Nederlands vastgoed uitgebreid. De kredietcrisis 
is overgegaan in een algemene financiële crisis en 
heeft de economie in recessie gebracht. Eind 2015 
lijkt een voorzichtig einde gekomen aan de recessie 
en zijn er tekenen van een broos economisch herstel. 
Deze trend heeft zich doorgezet in en na 2016 met 
dien verstande dat de tekenen van herstel niet 
voor elke regio of vastgoedcategorie in gelijke mate 
gelden. De Randstad en met name Amsterdam doen 
het beter dan perifere gebieden. De grote steden 
doen het beter dan het platteland.

Het dal van de crisis was per vastgoedsegment 
verschillend. Kantoren op goede locaties behielden 
relatief hun waarde; de kantoren op de toplocaties 
doen het weer een stuk beter. Maar dat is een klein 
segment. Kantoren op minder goede locaties zullen 
aanhoudend last hebben van de afwaarderingen, 
huurdruk en leegstand. Dit geldt ook voor de deel-
segmenten winkels en bedrijfspanden.

De Nederlandse commercieel vastgoedmarkt is 
dus nog niet op alle fronten hersteld van de crisis, 
maar veel signalen staan al een tijd op groen. Grote 
internationale beleggers hebben in de periode 2014-
2018 hun slag geslagen op de sterk afgewaardeerde 
Nederlandse vastgoedmarkt.

Een greep uit recente berichten in de vakpers: Het 
vastgoedbezit van publieke beleggers heeft vier 
jaar op rij (2014-2017) een record bereikt.6 Het Inrev 
Quaterly Index maakt melding van ‘beste rendement 
woningen in twaalf jaar’.7  Als alle berichten op een 
rij gezet worden, kan men stellen dat de ontwik-
kelingen op de Nederlandse en Europese vast-
goedmarkt gunstig zijn: ‘Waarde beursgenoteerd 
vastgoed verdubbeld’, ‘Beursgenoteerd vastgoed 
scoort uitstekend’.8

Daarnaast zijn er natuurlijk ook deskundigen die 
verwachten dat een nieuwe wereldcrisis in de maak 
is.9 De geïnverteerde rentecurve is in het verleden 
vaak een aankondiging geweest voor een crisis en 
deskundigen voorzien dat deze inverse rentestruc-
tuur (korte rente duurder dan lange rente) weer op 
komst is door het stijgen van de korte rente terwijl 
de lange rente gelijk blijft.10

Kortom, de vastgoedmarkt in 2019-2020 kan positief 
genoemd worden, maar niet voor alle deelsectoren, 
type fondsen en regio’s. Er zijn lokale verschillen 
waar men op bedacht moet zijn. De leegstand van 
kantoren en winkels is weliswaar door succesvolle 
en thans goed op stoom gekomen transformaties 
naar woningen en het aantrekken van de opname 
gedaald, maar niet overal in dezelfde mate. DNB 
waarschuwt voor het risico van een omslag op de 
vastgoedmarkten zoals hiervoor beschreven.

Wat zijn overige recente ontwikkelingen?
 � De vastgoedbeleggingsmarkt is in 2018 naar 

een nieuw record gestegen.11

 � Voor het eerst in de geschiedenis zijn wonin-



Vastgoedmarkt  Nederland

VASTGOEDMARKT NEDERLAND

Prospectus	Cube	Centre	Vastgoedfonds	CV	 47 

12  Ibidem, p. 9: ‘In 2018 werd voor bijna € 7 miljard aan woningen verhandeld, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017. Deze groei was  

 deels het resultaat van een aantal grootschalige portefeuilletransacties.’
13 Ibidem, p. 12.
13 Ibidem, p. 10.

gen het grootste investeringssegment in 
Nederland.12

 � Het investeringsvolume zal in 2019 dalen, maar 
resulteert nog steeds in een sterke investe-
ringsmarkt.13

 � Aanvangsrendementen voor de top van de 
markt dalen door de grote interesse van beleg-
gers tot onder die van 2007.

 � De vraag naar moderne logistieke ruimten 
neemt toe door structurele ontwikkelingen 
zoals e-commerce.

 � De opname (het niveau van de jaarlijkse 
verhuur) van kantoren en winkels stijgt nog 
nauwelijks.

 � Er is in toenemende mate sprake van een twee-
deling in de markt; met groeiende (structurele) 
leegstand  op meer secundaire locaties. Op 
deze plekken dalen de huren ook veelal.

 � De woningmarkt staat voor grote uitdagin-
gen. Er wordt te weinig gebouwd waardoor 
het woningtekort zorgwekkend groot blijf en 
de transitie naar gasloos en duurzaam is een 
langzaam en kostbaar proces.

 � Goede vooruitzichten voor huurgroei kantoren 
en woningen.14

9.3  Cube Centre te Almere
Het door de Uitgevende Instelling aan te kopen Vast-
goedobject is een groothandelscentrum voor mode, 
lingerie en badmode, modeaccessoires en lifestyle 
in Almere, dat ooit is bedoeld als concurrent van het 
World Fashion Centre in Amsterdam. Hoe moeten 
we de kansen van dit Vastgoedobject inschatten in 
relatie met de gehele vastgoedsector? Dat is een 
lastige vraag omdat er weinig tot geen referen-
tieobjecten bestaan. Er zijn voor andere branches 
gelijkgestemde panden maar voor specifiek mode 

is de spoeling uiterst dun. Dat zorgt er ook voor dat 
de taxatie de bancaire financiering van Cube Centre 
altijd lastig is gebleken. Het is dus goed u te realise-
ren dat Cube Centre geen middle-of-the-road-object 
is met een dito risicoprofiel.

Het is daarom wellicht raadzaam om ook te kijken 
naar sectorrapportages over de mode branche 
omdat in dit segment door Cube Centre de huur gro-
tendeels gerealiseerd moet worden. Enkele citaten 
uit het rapport Werk aan de winkel in de kleding-
branche van ABN Amro uit 2019: ‘De kledingbranche 
weet slechts beperkt te profiteren van het sterke 
economische klimaat. De gecombineerde omzet 
uit fysieke en online verkopen nam vorig jaar met 
slechts 2 procent toe, zo blijkt uit het onderzoek. En 
de tweedeling in de sector is scherp, een op de vijf 
kledingwinkeliers groeide met meer dan 10 procent, 
terwijl meer dan de helft van hen de omzet vorig 
jaar zag dalen. Bij ruim een kwart van de kledingre-
tailers bedroeg deze omzetdaling zelfs 10 procent of 
meer.’

Het modesegment is traditioneel een sterk concur-
rerende en conjunctuurgevoelige branche met veel 
ups en downs. Snelle groeiers en harde dalers. In 
Cube Centre hebben we deze trend ook larenlang 
ervaren. Er was altijd veel verloop onder de huurders. 
Maar goed, we zullen toch ook in de toekomst kle-
ding nodig hebben, net zoals we altijd moeten eten 
waardoor supermarkten altijd een goede belegging 
zullen blijven. Een concentratie van kledingwinkels 
op de toplocaties in de grote steden en de internet-
verkopen zijn evenwel geen grote risico’s die een 
groothandelscentrum ernstig beïnvloeden, zo leert 
der ervaring.
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10.1  Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het Vastgoedobject beschre-
ven dat de Uitgevende Instelling door middel van de 
uitgifte van Obligaties beoogt te financieren. Het in 
dit hoofdstuk weergegeven Vastgoedobject voldoet 
aan de doelstelling en het beleid zoals beschreven 
in paragraaf 8.3 van dit Prospectus en dient tevens 
als referentiekader voor alle toekomstig te finan-
cieren vastgoedobjecten. Daarnaast wordt er in dit 
hoofdstuk nader ingegaan op de waardebepaling en 
worden de uitkomsten van het due diligence-onder-
zoek besproken.

10.2  Ligging van het Vastgoedobject
Het door de Uitgevende Instelling aan te kopen 
Vastgoedobject betreft een groothandelscentrum 
in mode, lingerie en badmode, modeaccessoires 
en lifestyle aan de Veluwezoom 7 te Almere. Het 
Vastgoedobject ligt op een zichtlocatie aan de A6 
op bedrijventerrein Veluwse Kant. Het ligt aan de 
belangrijkste toegangsweg van de A6 naar het cen-
trum van Almere en is dus goed bereikbaar en heeft 
voldoende parkeerplaatsen.

10.3  Algemene kenmerken   
 Vastgoedobject
Het Vastgoedobject maakte deel uit van het grotere 
project dat bij aanvang in 2002 Modecentrum 
Almere heette. Oorspronkelijk bestond het project 
uit vier objecten, te weten de Dome, Cube, Trian-
gle en Waiver. De laatste twee gebouwen zijn tot 
op heden door de marktomstandigheden en het 
wegvallen van de ontwikkelaar van het project TCN, 
niet gerealiseerd. De Dome is aangekocht door Initi-
atiefnemer ten behoeve van haar fonds B&S Mode 
Centrum Almere CV. Dit fonds is in 2008 verkocht 
en is thans bij een derde in eigendom. Samen met 
ontwikkelaar TCN die de Dome ontwikkeld heeft, is 
de Cube, thans Cube Centre genoemd, in 2006-2007 

gebouwd alsmede een nieuw entreegebouw dat 
hoort bij Cube Centre. Bij de oplevering van de Cube 
in 2007 aan B&S Cube Centre CV (of althans aan 
B&S Mode Centrum Almere II CV dat later herdoopt 
is in B&S Cube Centre CV) was de helft van het 
Vastgoedobject verhuurd aan TCN als hoofdhuurder. 

10| 
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Oorspronkelijk plan uit 2002: Modecentrum Almere zou vier fasen hebben, de Dome, Cube, Triangle en parkeergarage. 
Fase 1 en 2 zijn gerealiseerd.
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Dit heeft geduurd tot het faillissement van TCN in 
2012. Toen is de hoofdhuurder TCN weggevallen en 
slonken de huurinkomsten van B&S Cube Centre CV 
drastisch. Voorts heeft de financier van B&S Cube 
Centre CV haar lening aan B&S Cube Centre CV in 
december 2015 verkocht aan een financier die per 
direct de lening heeft opgezegd en heeft bepaald 
dat het pand verkocht moet worden. De waarde 
van de obligaties van B&S Cube Centre CV daalden 
hierdoor naar nul, aangezien de stand van de lening 
toen hoger was dan de vermoedelijke opbrengst.

Huurontwikkeling
Initiatiefnemer heeft besloten het Vastgoedobject 
aan te kopen om zodoende ook de obligatiehou-
ders van B&S Cube Centre CV een deelname in de 
Obligatielening van de Uitgevende Instelling te 
kunnen bieden met een aantrekkelijke Couponrente 
(Tranche A).

De andere reden om het Vastgoedobject aan te 
kopen is de positieve Cashflow van het Vastgoedob-
ject. In onderstaande tabel kunt u de huurontwikke-
ling vanaf 2011 zien. Na het wegvallen van hoofd-
huurder TCN in 2012 daalde de huur naar € 470.654 
in 2013. Door intensief beheer is Initiatiefnemer erin 
geslaagd de huur bijna te verdubbelen tot € 925.043 
in 2019.

Bestemming
De bestemming van het perceel is groothandels-
centrum in mode, modeaccessoires en lifestyle 
in de meest uitgebreide zin van het woord, zoals 
opgenomen in het bestemmingsplan Veluwse Kant. 
Gemeente Almere heeft een gedeeltelijk kantoor-
gebruik toegestaan. De gehanteerde kwalificatie is 
Gemengd-1.

Huurontwikkeling Cube Centre

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Huren 1.206.940 1.123.477 470.654 615.599 854.605 895.088 901.544 864.977 925.043

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Huurders
In totaal zijn er circa 80 huurders gecontracteerd. 
Het merendeel zijn mode-gerelateerde huurders, 
maar ongeveer een vijfde van het totaal wordt 
verhuurd aan niet-mode gerelateerde huurders. Veel 
huurders hebben kortlopende huurovereenkomsten 
afgesloten. Dit is gebruikelijk voor een dergelijk 
groothandelscentrum. Dit betekent dat doorgaans 
het verloop ongeveer tien procent per jaar kan zijn. 
De gemiddelde looptijd van de huurovereenkom-
sten bedraagt ongeveer 1,5 jaar. Dat betekent dat er 
geen langjarige zekerheid is over de toekomstige 
huurinkomsten. Dit benadrukt ook het belang van 
het intensieve on site property management en het 
betrokken asset management.

Het is commercieel onverstandig om een volledig 
overzicht te geven van alle huurder en alle aspecten 
van de onderliggende huurovereenkomsten. Wel 
kunnen we de volgende informatie verstrekken over 
de huurders en de huur.
De volgende mode-huurders hebben grote units 
gehuurd: Street One, Cecil, S. Oliver, Schiesser, Van 
der Velde Groep, Soya Concept, Brandtex en veel 
leden van Vereniging Body Fashion.
Stokvis Content en Athlon Car Lease zijn twee 
belangrijke huurders uit het niet-mode segment.

De huurovereenkomsten zijn niet voor alle huurders 
standaard. Met sommige huurders zijn huuraf-
spraken gemaakt waarbij ook de servicekosten zijn 
opgenomen. Bij een groot aantal zijn deze bedragen 
gesplitst. In ieder geval kan gezegd worden dat er 
verschillende soorten huurovereenkomsten gehan-
teerd zijn in het verleden.

Gemiddeld betalen de huurders een huur van circa 
€ 70/m2 exclusief servicekosten en omzetbelasting. 
Dit is een bedrag inclusief de vergoeding voor par-
keren. Een marktconforme netto huur zou ongeveer 
€ 100/m2 kunnen zijn en een aanvullende huur voor 
parkeren (circa € 350 per parkeerplaats per jaar). Dat 
betekent dat er nog een forse opwaartse huurpoten-
tie is.

Prognose huurpotentie
Verhuur leegstand (3.960 x € 70/m2) €  277.200
Huurverhoging (16.589,56 m2 x € 30/m2) €  497.687
Huurverhoging parkeren (100 x € 350) €    35.000
Totaal €  809.887

Dat is een potentiele huurstijging van 88%. Het is 
natuurlijk wel de vraag of deze huurstijging realis-
tisch zal blijken te zijn en of de lokale marktomstan-
digheden deze groei ook kunnen schragen. Toen het 
gebouw in 2006-2007 ontwikkeld werd, hield men 
evenwel rekening met een huurniveau van € 150/m2. 
De crisis heeft evenwel een flinke streep door deze 
prognose gehaald. Het verdient daarom de voorkeur 
om de nodige slagen om de arm te houden als er 
dergelijke prognoses opgesteld worden.

Servicekosten
Naast de huur moeten de huurders ook een bijdrage 
betalen in de servicekosten. Deze bedragen circa € 
35/m2. Omdat er leegstand is van circa 24% van het 
totaal betaalt de eigenaar van Cube Centre, dat is de 
Uitgevende Instelling, dan ook 24% van de service-
kosten. Deze kosten zijn opgenomen in het overzicht 
van de exploitatiekosten (CV-Kosten).

Opslag en verbouwing
Verschillende huurders huren ook opslagruimte 
in het souterrain dat feitelijk op maaiveldniveau 
ligt. De gemiddelde huur voor opslag is € 50/m2. 
De Initiatiefnemer heeft plannen ontwikkeld om 
de opslagruimtes te verplaatsen naar het midden 
van het souterrain zodat de buitenring geheel 
geschikt gemaakt kan worden voor showrooms en 
andere units. De investering van deze verbouwing is 
opgenomen in de Fondsinvesteringen en levert circa 
2.000 m2 aan extra showroom- en andere units op.

Bezettingsgraad
Momenteel is er een bezettingsgraad van circa 
81,7%. Dat betekent dat er na de verbouwing van 
het souterrain nog in totaal 18,3% aan verhuurbaar 
vloeroppervlak verhuurd kan worden.

Dome en Cube
Beide gebouwen zijn met elkaar verbonden middels 
het entreegebouw. Dit entreegebouw hoort bij Cube 
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Centre. Het is indertijd ook ontwikkeld en gefinan-
cierd door de eigenaar van Cube Centre. De ver-
huurbare ruimte van het entreegebouw hoort ook 
bij Cube Centre. Daarnaast zijn er nog twee loop-
bruggen tussen de gebouwen op de eerste en de 
derde verdieping. Deze worden niet meer gebruikt. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat beide 
gebouwen en ook nog het derde nog te gebouwen 
deel Triangle, zouden behoren tot de formule van 
Modecentrum Almere. Door de verkoop van de 
Dome in 2008 is dit beleid losgelaten en heeft de 
Dome een grotendeels andere formule ontwikkeld 
dan Cube Centre.
Desondanks zijn verschillende faciliteiten gezamen-
lijk en moeten deze samen beheerd worden, zoals 
de sprinklerinstallatie, brandmeldcentrale, warmte-
leverantie (stadsverwarming), hydrofoorinstallatie, 
slagboom (toegangspassensysteem), groenvoorzie-
ning, onderhoud parkeerterrein en dergelijke.

Grond
De footprint van het gebouw plus ongeveer een 
meter is eigen grond van Cube Centre. De eigen 
grond bedraagt circa 3.210 m2. De overige grond 
waarvan Cube Centre onderdeel uitmaakt en 
waarop de parkeerplaatsen zijn gelegen behoort toe 
aan een derde. In het verleden is getracht hierover 
gezamenlijke nadere afspraken te maken over 
het vormen van een vereniging van eigenaren en 
vestiging van erfdienstbaarheden in verband met 
het entreegebouw en een erfdienstbaarheid van 
overpad van het entreegebouw en een erfdienst-
baarheid inzake de loopbruggen. Deze en andere 
zaken zouden vastgelegd en nader beklonken 
worden, maar door het faillissement van TCN zijn de 
besprekingen hierover stil gevallen en nooit nader 
gerealiseerd. In de koop- en leveringsakten van de 
Dome en Cube Centre zijn veel zaken duidelijk gere-
geld maar een vereniging van eigenaren is hierdoor 
niet tot stand gekomen.
De curatoren van TCN hebben vervolgens het 
perceel grond, waarvan de Dome en Cube Centre en 
de parkeerplaatsen onderdeel uitmaken, verkocht 
aan een derde. Deze derde hoopt in de toekomst 
het ontwikkelingspotentieel van de oorspronkelijk 
geplande Triangle te kunnen gebruiken. Om dat te 
realiseren moet een groot deel van de parkeerplaat-

sen van de Dome en Cube Centre verplaatst worden 
naar een parkeergarage en dat is een dure optie. 
De eigenaar van de grond heeft in 2018 getracht de 
eigenaren van de Dome en Cube Centre hierop aan 
te spreken. De eigenaar van de Dome heeft toen 
een kort geding gestart tegen de eigenaar van de 
grond en heeft hierin gelijk gekregen. Inzet was het 
gebruiksrecht van de parkeerplaatsen. Dat was dus 
in de koop- en leveringsakten, naar het oordeel van 
de rechter, goed geregeld. De eigenaar van de grond 
heeft zich vervolgens niet meer gemeld en heeft tot 
op ook geen vervolgprocedures gestart.

Kadastrale gegevens
Cube Centre staat kadastraal geregistreerd in 
gemeente Almere, sectie U, nummer 6543.

Energieprestatie
Het Vastgoedobject beschikt over een energielabel A.

Koopsom
De koopsom voor het Vastgoedobject bedraagt 
€ 5.600.000 kosten koper. Deze kosten koper zijn 6% 
overdrachtsbelasting en notariskosten in verband 
met de koop- en leveringsovereenkomst.

10.4  Overzicht
Overzicht belangrijkste kenmerken

Het Vastgoedobject Cube Centre Almere
Bouwjaar 2006-2007
Verhuurbaar vloeroppervlakte 16.589,56 m2   
 (17.718,50 m2 bruto)
Aantal parkeerplaatsen 246 (gebruiksrecht)
Eigendom ca. 3.210 m2 (footprint  
 van het gebouw)
Adres Veluwezoom 7, 
 (1327 AA) Almere
Taxatiewaarde ultimo 2018 € 7.520.000 vrij op  
 naam
Koopsom € 5.600.000 kosten  
 koper
Netto jaarhuur € 925.000 (2019)
Bezettingsgraad 81,7%
Aantal huurders ca. 80 
BAR 15,5%
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10.5  Taxatie
Het Vastgoedobject is op 21 augustus 2019 (rap-
portdatum) door Troostwijk Taxaties BV in het kader 
van de aankoop getaxeerd op een marktwaarde van 
€ 7.520.000 vrij op naam, dat is € 7.074.318 kosten 
koper. Het rapport vermeldt geen bijzonderheden. 
De aankoopsom bedraagt € 5.600.000 kosten koper 
(samen 6,3%) en € 5.947.200 vrij op naam. Het pand 
wordt aangekocht voor een Bruto Aanvangsrende-
ment van 15,5%. De gewogen gemiddelde looptijd 
van de huurovereenkomsten bedraagt 1,5 jaar. Vol-
gens de taxateur is de globale staat van onderhoud 
redelijk tot goed.

Volgens de taxateur is er sprake van taxatieonze-
kerheid: door het specifieke marktsegment (huur-
dersbestand grotendeels mode gerelateerd en de 
beschikbare marktgegevens) in combinatie met de 
gestelde uitgangspunten en de verstrekte infor-
matie door opdrachtgever is sprake van een sterk 
verhoogde mate van taxatieonzekerheid.

De verhuurbaarheid is redelijk, deels slecht tot matig 
(souterrain). De verkoopbaarheid is matig.

Sinds de taxatiedatum tot op het moment van het 
verschijnen van het Prospectus hebben diverse ver-
anderingen plaats gevonden die van invloed op de 
waarde van het pand zouden kunnen zijn.

De taxateur is op geen andere wijze betrokken 
bij het Vastgoedobject anders dan in haar rol als 
taxateur van het Vastgoedobject. De taxateur heeft 
bij zijn taxatie gebruik gemaakt van de huurwaar-
dekapitalisatiemethode. De taxateur heeft geen 
onderzoek gedaan naar de financiële positie van de 
huurders.

Informatie taxateur
Officiële en handelsnaam: Troostwijk Taxaties BV
KvK-nummer: 33165249
Datum van oprichting: 2 juli 1981
Statutaire zetel: Amsterdam
Adres: Anderlechtlaan 181, 1066 HM
Telefoonnummer: 020-6666666

Als bijlage 3 is het volledige taxatierapport opgeno-
men met daarin alle benodigde relevante details en 
gegevens.

Taxatiebeleid
In het najaar van elke jaar zal de Beherend Vennoot 
in overleg treden met de taxateur en de externe 
accountant van de Uitgevende Instelling. In dit 
gesprek wordt besproken en vastgesteld hoe de 
taxatieopdracht richting taxateur moet luiden. 
Voorts worden bijzonderheden ten aanzien van het 
Vastgoedobject besproken, die mogelijk invloed 
zouden kunnen hebben op de taxatie.
Voorts gaat de taxateur aan het werk en komt begin 
december met zijn inschatting van de waardering 
aan het einde van het boekjaar van de Uitgevende 
Instelling. Deze inschatting wordt door de betrokken 
partijen besproken met de taxateur. Als de uitgangs-
punten die ten grondslag hebben gelegen aan de 
taxatie correct zijn en de Beherend Vennoot de con-
cept-waardering heeft beoordeeld en akkoord heeft 
bevonden, wordt voor het einde van het boekjaar de 
taxatie definitief door de taxateur afgerond.

De taxatie van het Vastgoedobject wordt opgeno-
men in de jaarrekening van de Uitgevende Instelling. 
In deze jaarrekening wordt de intrinsieke waarde 
van het Vastgoedobject bepaald.

Huurwaardekapitalisatiemethode
Bij de taxatie wordt de zogenoemde huurwaar-
dekapitalisatiemethode gehanteerd. Dit is de 
taxatiemethode waarbij de onderhandse verkoop-
waarde wordt bepaald aan de hand van de bruto 
markthuurwaarde van de verhuurbare vloeropper-
vlakten van het gebouw en/of terrein, verminderd 
met onroerende zaak gebonden zakelijke en andere 
door de opdrachtgever opgegeven en/of geschatte 
lasten en gerelateerd aan een onder de huidige 
marktomstandigheden reëel geacht netto rende-
ment. Dit rendement stoelt op de beoordeling van 
de markt, van de locatie en van de onroerende zaak 
zelf en is gebaseerd op factoren als bijvoorbeeld 
bouwaard, staat van onderhoud en ouderdom. Het 
verschil tussen de actuele huuropbrengst en de 
markthuurwaarde is verdisconteerd op basis van de 
resterende looptijd van de huurovereenkomst(en) 
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(contante waarde). Hierop worden overdrachtsbelas-
ting, notariskosten en kadastraal recht in mindering 
gebracht.

Uitgangspunten voor de taxatie
 � Het Vastgoedobject is getaxeerd op basis 

van de waarde onder gestanddoening van de 
lopende huurovereenkomsten, uitgaande van 
dat de rechthebbende wenst te verkopen.

 � Er is, de aard van het Vastgoedobject en de 
marktomstandigheden in aanmerking geno-
men, een redelijke onderhandelingsperiode 
ter beschikking, gedurende welke periode het 
prijsniveau gelijk blijft.

 � Het Vastgoedobject wordt zo breed mogelijk in 
de markt aangeboden.

 � Buiten beschouwing is gelaten een hogere 
prijs die een eventuele koper met een bijzonder 
belang bij de verwerving van het Vastgoedob-
ject zou willen betalen.

 � Buiten beschouwing worden gelaten; lasten 
of betalingen die bij (ver)koop verschuldigd 
zouden worden.

 � Dat huurders hun verplichtingen kunnen en 
zullen nakomen.

 � De door verstrekte huurgegevens correct zijn.

10.6  Overige informatie
Uitkomst onderzoek met betrekking tot de technische 
staat van de Vastgoedobjecten
Het Vastgoedobject dat de Uitgevende Instelling 
beoogt aan te kopen is onderzocht door Melssen 
Bouwadvies. Dit is conform het beleid van de Uitge-
vende Instelling. Deze onderzoeken vallen uiteen in 
de volgende aandachtspunten:

 � De staat van de technische installaties die in 
het Vastgoedobject aanwezig zijn;

 � De onderhoudskosten die gedurende de loop-
tijd van de Uitgevende Instelling te verwachten 
zijn;

 � De technische staat van het dak, de kozijnen en 
de isolatie;

 � De algehele technische staat van Vastgoedob-
ject (inpandig);

 � Onderzoek naar recente renovaties en, indien 

aan de orde, onderzoek naar de renovatie-
werkzaamheden die hebben plaatsgevonden 
(aanleiding en uitvoering).

Het Object is bouwkundig geïnspecteerd door Mels-
sen Bouwadvies BV. De installatietechnische keuring 
is verzorgd door Klima Check. De resultaten van deze 
inspecties zijn goed. Op basis van deze technische 
inspecties zijn ook de jaarlijkse kosten voor onder-
houd, die voor rekening van de Uitgevende Instelling 
zouden komen, mede begroot.

Daarnaast moet de Uitgevende Instelling in de 
toekomst wellicht investeringen doen in het Vast-
goedobject om deze aantrekkelijk te houden voor 
de huurders. Op basis van deze beoordeling is een 
inschatting gemaakt van de verwachte onderhouds-
kosten. Er wordt voor de eerste zeven jaar geen groot 
onderhoud verwacht. De onderhoudskosten ten 
laste van de Uitgevende Instelling zijn begroot op € 
50.000 per jaar gemiddeld. Voor zover deze onder-
houdspost niet uitgegeven wordt, zal deze toege-
voegd worden aan de Liquiditeitsreserve.

Uitkomst onderzoek juridische kenmerken van de 
Vastgoedobjecten
Omdat de Initiatiefnemer het Vastgoedobject 
beheert sinds de bouw in 2006-2007, zijn alle 
juridische kenmerken goed bekend, met name de 
grondpositie en de relatie met de eigenaar van de 
Dome en de grondeigenaar heeft speciale aandacht 
gehad. Door HJF Advocaten is een uitgebreide memo 
opgesteld over alle juridische aspecten ten aanzien 
van de grond, het entreegebouw, de loopbruggen en 
het eeuwigdurende gebruiksrecht van de parkeer-
plaatsen. Bij de beschrijving van het Vastgoedobject 
wordt uitgebreid nader ingegaan op enkele juridi-
sche zaken die hebben gespeeld. Verder zijn er geen 
zaken te verwachten die het financiële resultaat van 
de Uitgevende Instelling ernstig zullen schaden.

Beheer van het Vastgoedobject
Het beheer van de Vastgoedobjecten wordt niet 
uitbesteed en wordt verzorgd door de Beherend 
Vennoot en de Initiatiefnemer. Daarnaast heeft 
de Uitgevende Instelling een property manager in 
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het Vastgoedobject zelf aangesteld. Deze proper-
ty manager onderhoudt de dagelijkse contacten, 
verzorgt en beheert de receptiediensten, stelt de 
huurcontracten op, controleert de huurinkomsten en 
stuurt het technische onderhoud aan.

Het Bestuur van de Uitgevende Instelling voert op 
dagelijkse basis overleg met de property manager 
ter plekke. Het Bestuur van de Uitgevende Instelling 
maakt na afloop van het maandelijkse overleg een 
gespreksverslag van het overleg. De gespreksversla-
gen (en de overige inhoud van de gesprekken) en alle 
genomen beslissingen worden in het halfjaarlijkse 
overleg met Stichting Bewaarder besproken.

10.7  Verkoper
De Uitgevende Instelling koopt het Vastgoedobject 
van B&S Cube Centre CV en Stichting Bewaarder 
B&S Cube Centre. Alle financiële en overige afspra-
ken tussen verkoper en koper, die betrekking hebben 

op de aankoop van dit Vastgoedobject zijn, voor 
zover relevant voor de Obligatiehouders, vermeld in 
dit Prospectus. Er bestaat verbondenheid tussen ver-
koper en de Uitgevende Instelling en haar directie.

10.8  Waarom Tranche A?
De obligatiehouders van verkoper B&S Cube Centre 
CV verliezen hun inleg bij verkoop van het Vast-
goedobject aan de Uitgevende Instelling. Om deze 
schade enigszins te compenseren heeft de Initiatief-
nemer besloten de obligatiehouders van B&S Cube 
Centre CV een aparte status te verlenen. Zij krijgen 
exclusief het aanbod om bij voorrang deel te nemen 
in Tranche A van de Obligatielening. Zij krijgen dan 
een hogere Couponrente dan de Obligatiehouders 
van Tranche B. De Initiatiefnemer realiseert zich 
dat ze hiermee het verlies van de couponwaarde 
van deze obligatiehouders niet kan compenseren, 
maar dat gegeven de omstandigheden dit het enige 
doekje voor het bloeden is.
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11.1  Inleiding
De Uitgevende Instelling richt zich op particuliere 
en professionele beleggers die willen deelnemen in 
vastgoedgerelateerde Obligaties. Door middel van 
de aankoop van Obligaties worden Obligatiehouders 
in de gelegenheid gesteld om door middel van de te 
ontvangen Couponrente rendement te behalen op 
de gelden die zij ter beschikking stellen aan de Uit-
gevende Instelling, die deze gelden enkel en alleen 
zal gebruiken voor de aankoop en exploitatie van het 
Vastgoedobject.

In dit hoofdstuk worden de financiële uitgangspun-
ten en het rendement van de Uitgevende Instelling 
beschreven en toegelicht. Daarnaast wordt een 
prognose omtrent de aflossing aan de Obligatiehou-
ders door de Uitgevende Instelling beschreven.

11.2  Financiële gegevens
Historische financiële gegevens
De Uitgevende Instelling is op 21 november 2019 
opgericht en heeft haar werkzaamheden nog niet 
aangevangen en zal pas over relevante historische 
financiële gegevens gaan beschikken na verwer-
ving van het Vastgoedobject. Derhalve zijn er op 
de datum van dit Prospectus nog geen belangrijke 
historische financiële gegevens of overzichten 
beschikbaar.

Prognose openingsbalans
De balans van de Uitgevende Instelling, zoals die er 
naar verwachting uit zal komen te zien na aankoop 
van het Vastgoedobject, ziet er als volgt uit:

11| 

Financiële gegevens
Pro-forma openingsbalans* 
Cube Centre Vastgoedfonds CV 
na transactie
 ���

Actief 

Terreinen en gebouwen   6.350.000 

Fondskosten  150.000

Liquide middelen  100.000

Totaal activa  6.600.000

Passief 

Geplaatst en gestort kapitaal  100.000

Langlopende schulden 6.500.000

Totaal passiva  6.600.000

(Alle bedragen in Euro)

* Op deze pro-forma openingsbalans is geen accountantscontrole 

   toegepast.
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Financiële overzichten
In verband met de recente oprichting van de Uit-
gevende Instelling heeft de Uitgevende Instelling 
haar activiteiten nog niet aangevangen en zijn er 
op de datum van dit Prospectus nog geen financiële 
overzichten opgesteld.

Uitbetaling Couponrente
Per half jaar achteraf wordt de Couponrente onder 
toezicht van Stichting Bewaarder door de Behe-
rend Vennoot, conform het Prospectus (indien de 
Cashflow dit toelaat), uitgekeerd aan de Obligatie-

houders. De eerste Couponrente zal worden betaald 
aan het eind van het eerste half jaar na de inschrij-
ving en betaling van de Obligatiehouders en nadat 
het Vastgoedobject is geleverd aan de Uitgevende 
Instelling. Indien de werkelijke Cashflow lager is dan 
geprognosticeerd, kan de Beherend Vennoot beslui-
ten een lagere Couponrente (tijdelijk of blijvend, 
afhankelijk van de ontstane situatie) uit te keren.

Rechtszaken en arbitrages
Er zijn de Beherend Vennoot geen gegevens bekend 
over eventuele overheidsingrepen, rechtszaken of 

Fondsinvesteringen
  

Object  

Cube Centre Almere   € 5.600.000 

Overdrachtsbelasting 6%   - 336.000

Verbouwing   - 414.000

Totaal   € 6.350.000 

FONDSKOSTEN  

Marketingskosten €  75.000  

Oprichtingskosten -  75.000 

Structureringsfee - -  

Totale fondskosten (overig)   -  150.000

Liquiditeitsreserve   -  100.000

   €  250.000

  

Totale fondsinvestering   €  6.600.000

Onderhandse lening B&S    - 1.600.000

Obligatieleningen    - 4.900.000

Deelname B&S   €  100.000
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arbitrage (met inbegrip van dergelijke procedures 
die, naar weten van de Beherend Vennoot, hangende 
zijn of kunnen worden ingeleid) over een periode 
van ten minste de voorafgaande 12 maanden, welke 
een invloed van betekenis kunnen hebben of in 
een recent verleden hebben gehad op de financiële 
positie of de rentabiliteit van de Beherend Vennoot, 
de Uitgevende Instelling en/of de groep waartoe de 
Beherend Vennoot behoort.

Wijzigingen van betekenis
Ten aanzien van de Uitgevende Instelling en de 
groep waarvan de Beherend Vennoot onderdeel 
uitmaakt is geen sprake van enigerlei relevante 
wijziging in de financiële of handelspositie na 21 
november 2019.

11.3  Fondsinvesteringen
Fondsinvesteringen zijn de bedragen die worden 
betaald in het kader van de verwerving van het Vast-
goedobject (koopsom) en de initiële en eenmalige 
kosten in verband met de oprichting van de Uitge-
vende Instelling (Aankoopkosten en Fondskosten). 

De Fondskosten komen ten laste van het resultaat 
van de Uitgevende Instelling in het jaar waarop deze 
kosten betrekking hebben en maken onderdeel uit 
van de Cashflow.

Het vermogen van de Uitgevende Instelling wordt 
voor honderd procent geïnvesteerd in vastgoed (het 
Vastgoedobject), de Aankoopkosten, de Fondskosten 
en de Liquiditeitsreserve.

Toelichting Vastgoedobject
Met verkoper is de koopsom (ad € 5.600.000 kosten 
koper) overeengekomen en vastgelegd in een letter 
of intent, die als basis dient voor de koopovereen-
komst en de leveringsakte. Daarnaast moet de Uit-
gevende Instelling 6% overdrachtsbelasting betalen. 
Om de verhuurbaarheid te verbeteren moet het sou-
terrain (feitelijk is dat de begane grond) verbouwd 
worden tot showrooms, overige units en opslagunits 
zodat de verhuurbaarheid met circa 2.000 m2 kan 
worden uitgebreid.
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Specificatie Fondskosten
Marketingkosten
Dit zijn vaste kosten die door de Initiatiefnemer 
aan de Uitgevende Instelling  in rekening worden 
gebracht in verband met de marketingactiviteiten 
zoals het opstellen van het Prospectus, de drukkos-
ten van de brochure en het Prospectus, reclame- en 
advertentiekosten, het verzorgen van mailings en 
overige verkoopkosten. Eventuele overschrijdingen 
of besparingen op het marketingbudget komen voor 
rekening van de Initiatiefnemer.

Oprichtingskosten
Dit zijn vaste kosten die door de Initiatiefnemer 
aan de Uitgevende Instelling in rekening worden 
gebracht, bestaande uit onder meer de advieskosten 
in verband met de oprichting en structurering van 
de Uitgevende Instelling, te weten: fiscaal advies, 
toezichtrechtelijk juridisch advies inzake het opstel-
len van het Prospectus, juridisch advies inzake due 
diligence inzake de aankoop van het Vastgoedobject, 
controle bestemming, huurovereenkomsten, taxa-
tiekosten (zie hieronder), bouwkundig en installa-
tietechnisch advies. Eventuele overschrijdingen van 

of besparingen op de oprichtingskosten komen voor 
rekening van de Initiatiefnemer.

Structureringsfee Initiatiefnemer
Deze is niet van toepassing.

Liquiditeitsreserve
Omdat een vastgoedbelegging risico’s en onzeker-
heden met zich meebrengt, is het verstandig voor de 
Uitgevende Instelling om een reserve aan te houden. 
Deze reserve, hier Liquiditeitsreserve genoemd, 
wordt gebruikt voor onvoorziene uitgaven. Uit deze 
Liquiditeitsreserve kunnen ook tijdelijk bijdragen 
worden geput om de Couponrente op een stabiel 
(geprognosticeerd) niveau te houden indien dat 
onverhoopt noodzakelijk mocht zijn. De Beherend 
Vennoot is zelfstandig bevoegd de jaarlijkse toevoe-
ging aan de Liquiditeitsreserve te bepalen.

In het Cashflow overzicht is uitgegaan van een ren-
tevergoeding over de Liquiditeitsreserve van 1,0% op 
jaarbasis. De Beherend Vennoot streeft ernaar dat te 
allen tijde voldoende Liquiditeitsreserve wordt aan-
gehouden voor onvoorziene (onderhouds-)uitgaven.

Specifi catie Oprichtingskosten  
  €

Juridisch advies (prospectus)  15.000

Juridisch advies (juridische DD vastgoed)  15.000

Oprichting beherend vennoot, CV en Stichting  5.000

Taxatie  5.000

Bouwkundige DD  5.000

Installatietechnische DD  5.000

Notariskosten  15.000

Onvoorzien  10.000

Totaal  75.000

(Alle bedragen in Euro)
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Werkkapitaal
De Initiatiefnemer verklaart, dat naar haar oordeel, 
het werkkapitaal van de Uitgevende Instelling voor 
ten minste de eerste 12 maanden na de datum van 
het Prospectus toereikend is om aan de huidige 
behoeften van de Uitgevende Instelling te voldoen.

11.4  Financieel plan – CV-Kosten
Het financieel plan geeft voor de gehele looptijd van 
de Uitgevende Instelling (van 1 februari 2020 tot 

31 januari 2027, inclusief eventuele verlenging) de 
verwachte inkomsten en uitgaven van de Uitgeven-
de Instelling weer. De Uitgevende Instelling is voor 
het voldoen van zijn betalingsverplichtingen jegens 
de Obligatiehouders afhankelijk van het exploitatie-
resultaat van de Uitgevende Instelling. Het exploita-
tieresultaat van de Uitgevende Instelling bestaat uit 
het behaalde exploitatieresultaat in enig boekjaar 
van de Uitgevende Instelling.

Prognose Cashfl ow

Cube Centre Vastgoedfonds CV 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Inkomsten          

Huur Cube Centre 925.000 943.500 962.370 981.617 1.001.250 1.021.275 1.041.700 1.062.534 1.083.785 1.105.461

Rentebaten Liquiditeitsreserve (1,0%) 1.000 1.037 1.186 1.451 1.836 2.343 2.976 3.739 4.636 5.671

Jaarlijkse Inkomsten 926.000 944.537 963.556 983.069 1.003.086 1.023.617 1.044.676 1.066.274 1.088.421 1.111.132

Uitgaven          

Obligatierente 547.300 547.300 547.300 547.300 547.300 547.300 547.300 547.300 547.300 547.300

CV-Kosten 365.000 372.300 379.746 387.341 395.088 402.989 411.049 419.270 427.656 436.209

Onvoorzien 13.700 24.937 36.510 48.428 60.698 73.328 86.327 99.703 113.466 127.623

Liquiditeitsreserve (begin jaar) 100.000 103.700 118.637 145.147 183.575 234.273 297.601 373.928 463.631 567.097

(Alle bedragen in Euro)
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Toelichting CV-Kosten
De CV-Kosten zijn de doorlopende, jaarlijks terugke-
rende kosten die gemaakt worden in verband met 
de exploitatie van de Uitgevende Instelling  en het 
Vastgoedobject. De Beherend Vennoot brengt de 
CV-Kosten in rekening op basis van facturen dan wel 
op basis van onderbouwde kostencalculaties. De 
jaarrekening wordt opgesteld door de controller van 
de Initiatiefnemer en wordt gecontroleerd door een 
externe accountant.

11.4.1.  Gemeentelijke belastingen
De gemeentelijke belastingen bestaan uit onroe-
rendezaakbelasting (OZB), rioolrecht en water-
schapsheffingen. De OZB wordt gebaseerd op de 
door de gemeente te taxeren WOZ-waarde. In de 
rendementsprognose is, voor zover deze bedragen 
nog niet bekend waren, een schatting van de OZB en 
de overige belastingen opgenomen.

11.4.2  Verzekeringen
Ten behoeve van het Vastgoedobject dient een 
opstal- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten 
te worden alsmede een bestuurdersaansprake-
lijkheidsverzekering ten behoeve van de Beherend 
Vennoot en Stichting Bewaarder.

11.4.3  Onderhoud
Als en zodra voor het Vastgoedobject een VvE of 
parkmanagement zal worden opgericht, zal hier-
voor een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) 
gemaakt moeten worden. De voorschotbijdragen 
aan de VvE en/of parkmanagement (indien later van 
toepassing) zullen mede een component onder-
houd hebben, naast gemeentelijke belastingen en 
verzekeringen.

Daarnaast heeft de Beherend Vennoot een inschat-
ting gemaakt van de jaarlijkse onderhoudskosten die 

CV-Kosten  
  €

Gemeentelijke belastingen  30.000

Verzekeringen  8.000

Onderhoud  60.000

Taxateur  4.000

Accountant  5.000

Stichting Bewaarder  3.000

Verhuurmanagement  45.000

Asset management  150.000

Servicekosten leegstand  60.000

CV-Kosten totaal  365.000

(Alle bedragen in Euro)

Overzicht geprognosticeerde CV-Kosten
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gemaakt zouden moeten worden door de eigenaar 
zelf om het Vastgoedobject voor huurders aantrek-
kelijk te houden. Dit betreft inpandige voorzieningen 
die eventueel ten behoeve van de huurder gereali-
seerd moeten worden, zoals het schilderen, plafon-
dafwerking, bekabeling, vloerafwerking en andere 
huurdersvoorzieningen die bij het opstellen van de 
huurovereenkomst voor rekening van de verhuurder 
komen. Het Vastgoedobject betreft een complex 
van twaalf jaar oud waarbij rekening gehouden 
moet worden met onderhoud. Het Vastgoedobject 
is gebouwd met onderhoudsvrije materialen en 
verkeert in redelijk goede staat.

Op korte termijn worden geen ingrijpende onder-
houdskosten verwacht. Verder wordt verwacht 
dat met genoemde onderhoudsvoorziening geen 
achterstallig onderhoud zal optreden. Het meeste 
onderhoud voor het Vastgoedobject is te verwach-
ten na circa twintig jaar. Verwacht mag worden dat 
de onderhoudskosten na twintig jaar na oplevering 
in 2007, indien de Uitgevende Instelling nog in het 
bezit is van het Vastgoedobject, zal toenemen. Na de 
in dit Prospectus gehanteerde beschouwingsperiode 
van zeven jaar zal een hogere onderhoudsreserve-
ring moeten worden aangehouden.

11.4.4  Taxateur
Op basis van de gemaakte afspraken dient het Vast-
goedobject jaarlijks getaxeerd te worden.

11.4.5  Accountant
De externe en onafhankelijke accountant geeft jaar-
lijks een verklaring af ten aanzien van de jaarreke-
ning. De jaarrekening wordt jaarlijks opgesteld door 
de Beherend Vennoot, waarvoor geen (extra) kosten 
in rekening worden gebracht. De externe accountant 
controleert de jaarrekening.

11.4.5  Stichting Bewaarder
De vergoeding van de bestuurders van de Stichting 
Bewaarder bedraagt € 1.500 per kalenderjaar per 
bestuurder. Deze vergoeding is inclusief een vergoe-
ding voor ‘out of pocket expenses´. De totale kosten 
voor Stichting Bewaarder bedragen dus jaarlijks  
€ 3.000.

De kosten van Stichting Bewaarder, gemaakt bij de 
vervulling van zijn taak, behoren tot de CV-Kosten.

11.4.6  Verhuurmanagement
Het Vastgoedobject wordt gehuurd door circa 80 
huurders waarbij er een vrij groot verloop is. De 
Beherend Vennoot verwacht een mutatiegraad 
van 10% per jaar. Dit betekent dat het pand, wil de 
Cashflow in de toekomst minimaal op het niveau 
van 2019 blijven, intensief beheerd moet worden. 
In het gebouw is daarom een vertegenwoordiger 
permanent aanwezig om allerhande verhuuraange-
legenheden in goede banen te leiden.

De werkzaamheden van het verhuurmanagement 
bestaan uit: aanspreekpunt zijn van alle huurders en 
servicebedrijven, verzorgen receptiediensten, bevei-
liging, acquisitie nieuwe verhuur, onderhandelingen 
met (kandidaat-)huurders, marketing en promotie 
Cube Centre, onderhoud website, onderhoud Cube 
Centre huurders-app, verzorgen evenementen, 
aansturen technische zaken, coördinatie interne 
verbouwingen en algemeen toezicht.

11.4.7  Asset management
De Beherend Vennoot is belast met het besturen 
van de Uitgevende Instelling en het intensief (doen) 
beheren van het Vastgoedobject en heeft daarvoor 
recht op een vergoeding. Zoals volgt uit de toelich-
ting bij het verhuurmanagement is het Vastgoedob-
ject geen regulier pand maar dient het arbeidsinten-
sief beheerd te worden. 

De onderbouwing van de asset managementkosten 
ziet er als volgt uit:
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De werkzaamheden van de administratie bestaan 
uit: maandelijks versturen van huurnota’s, indexatie 
huurovereenkomsten, herinneringen en incasso, 
contractbeheer servicekosten, servicekostenadmi-
nistratie, servicekostenafrekening per huurder (en 
overleg hierover met de huurders), servicekosten 
gezamenlijk met buurpand (onder andere entree, 
warmte, slagboom, sprinkler), overleg met huurders 
en alle administratie van het pand en fonds. Onder 
de servicekosten vallen de volgende zaken:

Nutsvoorzieningen
 � warmteverbruik, inclusief vastrecht
 � elektriciteitsverbruik en -transport, inclusief 

vastrecht
 � waterverbruik, inclusief vastrecht

Onderhoud E en W
 � onderhoud en periodieke controle van gebouw 

gebonden werktuigbouwkundige (W) installa-
ties zoals verwarmings-, luchtbehandelingsin-
stallatie, liftinstallatie(s), drukverhogingsinstal-
latie (hydrofoor) en vuilwaterpomp(en)

 � onderhoud en periodieke controle van gebouw 
gebonden elektrotechnische (E) installaties 
zoals de noodverlichting, terreinverlichting en 
algemene ruimten, brandmeldinstallatie, ont-
ruimingsinstallatie, toegangscontrole systeem 
en inbraakdetectie/beveiliging

 � onderhoud van gebouw gebonden blusmid-
delen (en CO2-/poederblussers in algemene 
ruimten)

Keuringen
 � NEN 3140
 � Lift
 � Noodverlichting
 � gebouw gebonden blusmiddelen

Schoonmaak
 � schoonmaak algemene ruimten
 � groenonderhoud buiten
 � glasbewassing
 � gevelreiniging
 � reiniging daken en goten

Veiligheid
 � telefoon noodlijn(en) lift(en)
 � telefoonlijn modem gebouwbeheersysteem 

(GBS)
 � doormelding/alarmopvolging
 � collectieve beveiliging bedrijvenpark

Verzekering
 � glasverzekering buitenbeglazing

Overig
 � park management bedrijventerrein
 � inrichting, bestrating en bewegwijzering   

parkeerterrein
 � vuilafvoer (normaal, niet chemisch)

De werkzaamheden van de controller bestaan uit: 
administratie controleren, opstellen van halfjaarre-
kening, opstellen jaarrekening, overleg met accoun-
tant en fiscalist, overleg met taxateur, overleg met 
management, opstellen maandrapportages, risico-

Specificatie Asset Uurtarief Uren/ Uren/ Totaal Aandeel
managementkosten  week  jaar  

Administratie 75 11,1 500 37.500 25%

Controller 120 6,7 300 36.000 24%

Management 220 7,8 350 77.000 51% 

Totaal    150.500 100% 
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management, controleren toezichtupdates, overleg 
management, opstellen en bijhouden huurlijst, 
controle OZB-aanslag, opstellen fiscale aangifte en 
deponering jaarrekening bij de Kamer van Koophan-
del, reservering groot onderhoud, opstellen fiscale 
meerjarenplanning.

De werkzaamheden van het management bestaan 
uit: strategisch management (uitstippelen, bewa-
ken en realiseren van korte termijn- en lange 
termijndoelstellingen), opstellen verhuurstrategie, 
bewaking verhuurformule, risicomanagement, 
aansturing commercieel beheer (verhuurmanage-
ment), bewaken van omzetdoelstellingen, bewaken 
van het cash- en liquiditeitenmanagement, voeren 
van onderhandelingen met grote huurders, opstel-
len, controleren en tekenen huurovereenkomsten, 
overleg met eigenaar buurpand in verband met 
gezamenlijke entree, gezamenlijke serviceniveau 
en overig, beleid ten aanzien van grondeigenaar, 
gemeente en overig, marketing en branding van 
het Vastgoedobject, aansturing en controle admi-
nistratie, controller en verhuurmanager, problemen 
oplossen, begeleiden, controleren en bewaken 
verbouwingen en jaarlijks technisch onderhoud en 
aanpassingen aan showrooms, opstellen en jaarlijks 
update van het meerjarenonderhoudsplan, opstel-
len en updaten van verduurzamingsdoelstellingen, 
samen met controller informeren van stakeholders 
(aandeelhouders, Stichting Bewaarder en overig), 
voeren van beheeroverleg, opstellen beheerver-
slagen, opstellen en versturen nieuwsbrieven aan 
stakeholders, jaarlijkse vergadering van stakeholders 
voorbereiden, jaarlijks aanpassen van de NEN 2580 
meetstaat, bewaken AO/IB en controle op toezicht, 
betalingen controleren en het op basis van het 
vier-ogen-principe verzorgen ervan, overleg met 
bank in verband met betalingsrekening, overleg met 
accountant, notaris, intern toezicht, extern toezicht, 
updaten verzekeringen en herbouwwaarde, bewa-
king fiscaliteiten ter voorkoming of beperking van 
onnodige of onwenselijke belastingdruk, bewaking 
van de gemaakte kosten, voeren van juridische 
(incasso- en overige) procedures en overleg met 
advocaten (indien noodzakelijk), voorbereiden van 
verkoopscenario’s en het verzorgen van de verkoop 
van het Vastgoedobject, liquidatie en afwikkeling 

Uitgevende Instelling na verkoop en alle andere 
werkzaamheden die nodig zijn om het Vastgoedob-
ject en de Uitgevende Instelling te laten renderen 
op de meest gunstige voorwaarden en condities.

11.4.8  Servicekosten leegstand
Het gebouw is voor ca. 81,7% verhuurd, hetgeen 
betekent dat 18,3% van het gebouw nog verhuurd 
moet worden. Normaliter krijgen huurders een 
servicekostenafrekening op basis van het door de 
huurder gehuurde metrage. Dat betekent dat 18,3% 
van de servicekosten betaald moet worden door de 
Uitgevende Instelling.

11.5 Investeringsratio’s

Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor wordt berekend door de 
koopsom (exclusief bijkomende kosten als notaris-
kosten en overdrachtsbelasting) te delen door de 
huurinkomsten. In de onderhavige situatie levert 
dat de volgende rekensom op: koopsom ad
€ 5.600.000 kosten koper, gedeeld door de huur ad 
€ 925.000 resulteert in een kapitalisatiefactor van 
6,1.

Bruto Aanvangsrendement
Het bruto aanvangsrendement wordt berekend op 
basis van de volgende formule: huur gedeeld door 
koopsom plus bijkomende kosten (notariskosten 
ad € 15.000 en overdrachtsbelasting ad € 336.000). 
In het onderhavige geval is de rekensom als volgt: 
huur ad € 925.000 gedeeld door € 5.951.000 (aan-
koopsom vrij op naam) is 15,5%.

Investeringsratio’s

Aankoopsom vrij op naam 5.951.000

Huurinkomsten 925.000

Kapitalisatiefactor 6,1

Bruto Aanvangsrendement 15,5%

(Alle bedragen in Euro)
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11.6  Verkoopscenario en Winstdeling
Alle Obligatiehouders kunnen 100% van hun 
Couponwaarde uitgekeerd krijgen indien na de 
looptijd van de Obligatielening de verkoopopbrengst 
minimaal € 6.500.000 bedraagt. Dit betekent dat 
bij een gelijkblijvende kapitalisatiefactor de huur 
moet zijn toegenomen tot € 1.073.670. Dat is een 
huurverhoging van 1,6% per jaar. De prognose van 
de huuropbrengst voor het boekjaar 2020 bedraagt 
€ 953.449. Voor 2021 bedraagt de prognose van de 
huuropbrengst € 1.030.576, maar als we verder voor-
uit kijken wordt de onzekerheid van de prognoses 
groter.

Bij de prognose van de Cashflow is rekening 
gehouden met een jaarlijkse indexering van de huur 
(stijging door het doorberekenen van het inflatie-
percentage) van 2,0% per jaar. Dit zou betekenen dat 
de huurpotentie (ook de voorziene huurstijging voor 
2021) buiten beschouwing kan worden gelaten.

De Uitgevende Instelling verwacht dat de waarde 
van het Vastgoedobject kan verdubbelen aan het 
einde van de looptijd van de Obligatieleningen. Dit 
kan gerealiseerd worden doordat een deel van de 
huurpotentie (30%) omgezet kan worden in een 
feitelijk hogere huur en de kapitalisatiefactor stijgt 
naar een factor 10. Dit is een inschatting van de Uit-
gevende Instelling. De huurpotentie is in paragraaf 
10.3 toegelicht. Voorzichtigheidshalve wordt slechts 
een deel van de huurpotentie (30%) in de prognose 
van de Verkoopwinst verwerkt.
De stijging van de kapitalisatiefactor wordt gerecht-
vaardigd door de ambitieuze verhuur- en manage-
mentplannen die de Uitgevende Instelling zal 
ontwikkelen. Hierdoor wordt de bezettingsgraad en 
de aantrekkelijkheid verder verhoogd waardoor de 
beleggingswaarde toeneemt en het Vastgoedobject 
aantrekkelijker wordt voor investeerders.
Het mag duidelijk zijn dat deze prognoses een hoog 
onzekerheidsprofiel hebben. De markt voor specifiek 
Nederlands commercieel onroerend goed over 7 of 
10 jaar is niet goed in te schatten, maar de Uitgeven-
de Instelling is wel van mening dat het Vastgoedob-
ject voor een bodemprijs gekocht wordt.

De Winstdeling van de Obligatiehouders (zowel 
Tranche A als Tranche B) bedraagt 25% van de Ver-
koopwinst. Verkoopwinst wordt gerealiseerd indien 
de verkoopopbrengst minus de verkoopkosten 
(makelaar, notaris en andere kosten) meer bedraagt 
dan de Fondskosten bij aanvang, zijnde een bedrag 
van € 6.500.000.

Indien de aflossing van de Obligatieleningen gerea-
liseerd wordt door een herfinanciering van de lenin-
gen, zal er geen verkoop van het Vastgoedobject 
plaatsvinden en dan zal er ook nog geen Winstdeling 
ontstaan. Bij (interne) herfinanciering kan het dus 
zijn dat de Couponwaarde afgelost wordt en de 
Obligatiehouders een claim krijgen op een mogelijke 
toekomstige Winstdeling. Dit betekent dat in dit 
scenario de Winstdeling dus later komt terwijl de 
Obligatieleningen al volledig zijn afgelost.

Verkoopscenario en Winstdeling 
Obligatiehouders na 7 jaar
 
Huur bij aanvang 925.000

Huur na 7 jaar (30% stijging) 1.202.500

Kapitalisatiefactor bij aanvang 6,1

Kapitalisatiefactor na 7 jaar 10,0

Verkoopopbrengst na 7 jaar 12.025.000

Fondskosten bij aanvang 6.500.000

Verkoopwinst 5.525.000

Winstdeling Obligatiehouders (25%) 1.381.250

Winstdeling Obligatiehouders (%) 21,3%

Winstdeling Obligatiehouders (%/jaar) 3%

Couponwaarde Tranche A (€10.000) 12.125

Couponwaarde Tranche B (€100.000) 121.250

(Alle bedragen in Euro)
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11.7 Belangenconflict
Er kan een belangenconflict ontstaan als de belan-
gen van de Uitgevende Instelling en de Obligatie-
houders uiteen gaan lopen. Dit belangenconflict kan 
bijvoorbeeld ontstaan aan het einde van de loop-
tijd van de Obligatieleningen. Dan moet besloten 
worden of verkoop wenselijk is of dat verlenging 
van de Obligatieleningen beter is. Ook kan alsdan 
besloten worden het Vastgoedobject (deels) te her-
financieren, terwijl wellicht de Obligatiehouders of 
de Uitgevende Instelling het Vastgoedobject liever 
zouden willen verkopen. Ook kan er een belangen-
conflict ontstaan indien de Uitgevende Instelling 
niet meer (geheel of gedeeltelijk) door gebrek aan 
huurinkomsten of onverwacht gestegen exploitatie-
kosten (CV-Kosten) aan haar renteverplichtingen kan 
voldoen.

11.8 Totaalrendement
Het Totaalrendement wordt gevormd door het 
Directe Rendement en het Indirecte Rendement bij 
elkaar op te tellen. Het Direct Rendement voor de 
Obligatiehouders bestaat uit de Couponrente die 
uit de Cashflow betaald kan worden. Het Indirecte 
Rendement kan worden gerealiseerd bij de verkoop 
van het Vastgoedobject. In onderstaande schema’s 
hebben we een berekening van het Totaalrendement 
gemaakt. Omdat er een verschil in Couponrente is 
tussen Obligaties Tranche A en Obligaties Tranche B 
zijn er twee tabellen van het Totaalrendement.

Totaalrendement Obligaties
Tranche A
 
Direct Rendement (Couponrente) 10,0%

Indirect Rendement 3,0%

Totaalrendement 13,0%

Totaalrendement Obligaties
Tranche B
 
Direct Rendement (Couponrente) 7,5%

Indirect Rendement 3,0%

Totaalrendement 10,5%
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12.1  Inleiding
In dit hoofdstuk worden de algemene juridische 
aspecten met betrekking tot de Uitgevende Instel-
ling beschreven. Tevens worden in dit hoofdstuk 
belangrijke verklaringen door het Bestuur afgege-
ven.

12.2  Wet op het financieel toezicht
Ingevolge de wet bestaat geen verplichting tot het 
algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus 
dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële 
Markten ter zake van de aanbieding. Op de aan-
bieding wordt geen toezicht uitgeoefend door de 
Autoriteit Financiële Markten. Het aanbieden van de 
Obligaties is vrijgesteld van artikel 3, eerste lid, van 
de prospectusverordening, aangezien de Obligaties 
effecten zijn die deel uitmaken van een aanbieding 
waarbij de totale tegenwaarde van de aanbieding 
binnen de Europese Economische Ruimte, berekend 
per categorie en over een periode van twaalf maan-
den, minder dan € 5 miljoen bedraagt.

12.3  Verklaringen Initiatiefnemer
Dit Prospectus is geldig vanaf de publicatie ervan tot 
en met het einde van de inschrijvingstermijn van de 
Obligatielening (en uiterlijk tot 12 maanden na de 
publicatiedatum van het Prospectus).

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de juistheid en 
volledigheid van informatie in dit Prospectus. Het 
Bestuur verklaart dat, na het treffen van alle rede-
lijke maatregelen om zulks te garanderen en voor 
zover zijn bekend, de gegevens in het Prospectus in 
overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat 
geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermel-
ding de strekking van het Prospectus zou wijzigen.

Het Bestuur verklaart dat er geen potentieel belan-
genconflict aanwezig is tussen de plichten van het 

Bestuur jegens de Uitgevende instelling, de Obliga-
tiehouders of andere aan de Uitgevende Instelling 
verbonden partijen.

Het Bestuur verklaart dat zij geen transacties 
verricht of heeft verricht met zijn Bestuurders, 
personen of vennootschappen met wie zij in een 
fonds verbonden is of met andere aan de Uitgeven-
de Instelling gelieerde partijen. Het Bestuur heeft 
niet het voornemen om transacties te verrichten 
met op enigerlei wijze aan zich verbonden partijen, 
anders dan zoals beschreven in paragraaf 10.7 van 
dit Prospectus.

Het Bestuur verklaart dat de Corporate Governance 
Code niet van toepassing is, omdat de Corporate 
Governance Code betrekking heeft op beursgeno-
teerde ondernemingen. De Uitgevende Instelling is 
geen beursgenoteerde onderneming.

Het Bestuur verklaart dat er geen rechtszaken, 
overheidsingrepen en arbitragezaken (met inbegrip 
van dergelijke procedures die, naar weten van het 
Bestuur, hangende zijn of kunnen worden ingeleid) 
over de periode van de afgelopen twaalf maanden 
zijn, die invloed van betekenis kunnen hebben of 
in een recent verleden hebben gehad op de finan-
ciële positie of de rentabiliteit van de Uitgevende 
Instelling.

Het Bestuur verklaart dat er geen wijzigingen van 
betekenis zijn in de financiële of handelspositie van 
de Uitgevende Instelling, die zich hebben voorge-
daan sinds de oprichtingsdatum 21 november 2019.

Het Bestuur verklaart dat daar waar in het Prospec-
tus van een derde afkomstige informatie is opgeno-
men, deze informatie correct is weergegeven en dat, 
voor zover zij weet en heeft kunnen opmaken uit 

12| 

Juridische informatie



Jur idische informatie

JURIDISCHE INFORMATIE

72  Prospectus	Cube	Centre	Vastgoedfonds	CV  

door de betrokken derde gepubliceerde informatie, 
geen feiten zijn weggelaten waardoor de weergege-
ven informatie onjuist of misleidend zou worden.

Tijdens de geldigheidsduur van dit Prospectus liggen 
op het kantooradres van het Bestuur, op werkdagen 
tijdens kantooruren, de volgende documenten (of 
afschriften daarvan) ter inzage:

1. De akte van oprichting van de Uitgevende 
Instelling (Bijlage 4 van dit Prospectus);

2. De volledige taxatierapporten;
3. De openingsbalans van de Uitgevende  

Instelling;
4. Alle due diligence-onderzoeken inzake de  

technische staat van het Vastgoedobject.

Het Bestuur verklaart dat zij niet bekend is met 
gegevens over bekende tendensen, onzekerheden, 
eisen, verplichtingen of gebeurtenissen, waarvan 
redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij 
tenminste in het lopende boekjaar wezenlijke gevol-
gen kunnen hebben voor de vooruitzichten van de 
Uitgevende Instelling.

Het Bestuur verklaart dat geen informatie bekend te 
maken valt inzake de volgende aspecten ten aanzien 
van (leden van) de Bestuurs-, leidinggevende of 
toezichthoudende organen:

1. Veroordelingen in verband met fraudemisdrij-
ven in de voorafgaande vijf jaar;

2. Faillissementen, surseances of liquidaties 
waarbij men in de voorafgaande vijf jaar als lid 
van de Bestuurs-, leidinggevende of toezicht-
houdende organen of vennoot betrokken is 
geweest;

3. Door wettelijke of toezichthoudende autoritei-
ten officieel en openbaar geuite beschuldigin-
gen en/of opgelegde sancties;

4. Verklaring van onbekwaamheid door de 
rechterlijke instantie in de voorafgaande vijf 
jaar om te handelen als lid van de Bestuurs-, lei-
dinggevende of toezichthoudende organen van 
een uitgevende instelling of in het kader van 
het beheer of de uitoefening van de activiteiten 
van een uitgevende instelling.

12.6  Achtergrondinformatie
Waar in dit Prospectus voor achtergrondinforma-
tie naar een website wordt verwezen, betreft de 
informatie op de betreffende website geen belang-
rijke informatie of informatie die deel uitmaakt van 
dit Prospectus. Alle informatie die voor potentiële 
Obligatiehouders belangrijk is staat vermeld in dit 
Prospectus.

12.7  Voorwaarden gebruik en   
 verspreiding Prospectus
Het Bestuur mag toestemming verlenen aan ver-
schillende financiële intermediairs voor het gebruik 
van dit Prospectus bij de activiteiten van de financië-
le intermediairs welke tot doel hebben het plaatsen 
van de Obligaties. Deze toestemming geldt voor de 
periode die start op het moment van uitbrengen van 
dit Prospectus en eindigt uiterlijk op 31 december 
2020 of, indien eerder, op het moment dat de totale 
Obligatielening volledig is ingetekend.

Niemand is gemachtigd in verband met de plaatsing 
van de Obligaties zonder schriftelijke toestemming 
van het Bestuur, informatie te verschaffen of ver-
klaringen af te leggen die niet in dit Prospectus zijn 
opgenomen.

Het Bestuur wijst erop dat op het moment dat de 
aanbieding van Obligaties plaatsvindt door een 
financiële intermediair, alle relevante informatie 
over de voorwaarden van de aanbieding door de 
financiële intermediair in kwestie aan de benader-
de potentiele participanten zal worden verstrekt. 
De betreffende financiële intermediair is hiertoe 
verplicht.
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Fiscale aspecten
13.1  Inleiding
Deze paragraaf is opgesteld met inachtneming van 
de stand van de fiscale wetgeving en de jurispru-
dentie in Nederland per 1 januari 2019 en beschrijft 
in algemene termen de fiscale gevolgen van 
deelname in de Obligatielening van de Uitgevende 
Instelling als Obligatiehouder-natuurlijk persoon 
woonachtig en gevestigd in Nederland. De fiscale 
gevolgen zijn voor een individuele Obligatiehouder 
afhankelijk van zijn individuele fiscale positie. Poten-
tiële Obligatiehouders dienen, mede in verband met 
hun specifieke omstandigheden, hun (persoonlijk) 
fiscale adviseur(s) te raadplegen. Veranderingen 
in inzichten van de belastingdienst of in wettelij-
ke regelingen zijn voor rekening en risico van de 
Obligatiehouder. Vaak worden jaarlijks op 1 januari 
van het jaar nieuwe tarieven van kracht. Deze is voor 
zover bekend in dit Prospectus verwerkt.

13.2  Belastingheffing voor de   
 Obligatiehouder
Bij het schrijven van het fiscale hoofdstuk wordt er 
voornamelijk uitgegaan van deelnemende natuur-
lijke personen die wonen in Nederland, bij wie 
de opbrengsten uit Obligaties gerekend kunnen 
worden tot hun inkomen uit beleggen en sparen 
(box 3). Ook zal in het kort aandacht worden besteed 
aan de Obligatiehouders die niet in box 3 behoren. 
Het betreft algemene informatie en het overzicht 
vormt geen raadgeving voor de individuele Obliga-
tiehouder. Mogelijke deelnemers worden gead-
viseerd alvorens te participeren in de Uitgevende 
Instelling contact op te nemen met hun fiscaal 
adviseur.

13.3  Inkomstenbelasting
Inkomstenbelasting – Box III    
(inkomen uit sparen en beleggen)
Bij de meeste Obligatiehouders zullen de Obliga-

ties als ‘inkomen uit sparen en beleggen’ in Box 
III worden betrokken. De belastbare grondslag in 
Box III wordt bepaald op basis van een forfaitair 
rendement, dat tussen 1,8% en 5,3% (2020) van het 
aan Box III toerekenbare vermogen bedraagt. Het 
forfaitaire rendement is afhankelijk van de omvang 
van het aan Box III toerekenbare vermogen. Dit for-
faitaire rendement wordt belast tegen een tarief van 
30% (forfaitaire rendementsheffing). Over het totale 
vermogen dat in Box III valt, wordt derhalve effectief 
tussen 0,54% en 1,60% inkomstenbelasting (2020) 
geheven. De genoten Couponrente uit hoofde van de 
Obligaties wordt niet afzonderlijk belast.

Het vermogen waarover de forfaitaire rendements-
heffing is verschuldigd, is de waarde in het economi-
sche verkeer van de bezittingen minus de aan Box III 
toerekenbare schulden aan het begin van het kalen-
derjaar. Schulden komen slechts in mindering op 
de waarde van de bezittingen voor zover deze meer 
bedragen dan € 3.000 (2019). Bij fiscale partners 
geldt onder voorwaarden een verhoogde drempel 
van € 6.000 (2019) voor de belastingplichtige en zijn 
fiscale partner gezamenlijk. Van de aldus berekende 
grondslag wordt € 30.846 (2020) per belastingplich-
tige vrijgesteld. Fiscale partners kunnen de vrijstel-
lingen die gelden in Box III aan elkaar overdragen.

Voor de zomer van 2020 is ingrijpende nieuwe 
wetgeving aangekondigd die dan op 1 januari 2022 
ingevoerd zou moeten worden. Onder het nieuwe 
voorstel wordt voor het bepalen van het inkomen 
in box 3 gerekend met de werkelijke (en dus geen 
fictieve) verhouding tussen spaargeld, beleggingen 
en schulden. Bovendien wordt het forfaitaire rende-
ment meer in overeenstemming gebracht met het 
werkelijke rendement. De gedachte hierachter is dat 
belastingplichtigen met vooral spaargeld op deze 
manier tegemoet worden gekomen.
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Inkomstenbelasting – Box I    
(winst uit onderneming/resultaat uit overige   
werkzaamheden)
De Obligatie wordt in de volgende situaties niet 
in Box III, maar in Box I van de inkomstenbelasting 
betrokken:

 � De activiteiten van de Uitgevende Instelling 
kwalificeren als zodanig als een onderneming. 
Dit is het geval indien de activiteiten het nor-
maal vermogensbeheer te boven gaan. Aan-
gezien de Uitgevende Instelling zich slechts 
bezighoudt met de verhuur van één pand – en 
bijvoorbeeld niet met de (her)ontwikkeling van 
een pand – zou deze situatie niet aan de orde 
moeten zijn.

 � De belastingplichtige rekent de Obligatie tot 
het vermogen van haar reeds bestaande onder-
neming of werkzaamheid. Dit is over het alge-
meen slechts mogelijk indien de activiteiten van 
de betreffende onderneming of werkzaamheid 
in het verlengde liggen van de activiteiten van 
de Uitgevende Instelling.

Het belastbaar resultaat uit de Obligatie dient in 
deze gevallen te worden berekend met inachtne-
ming van de winstregels van goed koopmansge-
bruik. Het belastbaar resultaat uit de Obligatie 
zal jaarlijks belast worden tegen het progressieve 
inkomstenbelastingtarief (maximaal 49,50% - tarief 
2020). Een eventueel negatief resultaat uit een 
Obligatie in enig jaar is aftrekbaar tot ten hoogste 
het bedrag van de investering in de Obligatie. Rente 
op schulden, aangegaan ter financiering van de Obli-
gatie, is in beginsel volledig aftrekbaar van de fiscale 
winst. Voor meer informatie over de bepaling van 
het belastbare resultaat ter zake van de Obligatie 
in Box I, raden wij aan contact op te nemen met uw 
eigen fiscaal adviseur.

13.4  Vennootschapsbelasting
Voor Obligatiehouders die zich kwalificeren als 
vennootschapsbelastingplichtige entiteit zullen de 
voordelen en de kosten die samenhangen met de 
verstrekte Obligatielening onderdeel vormen van de 
belastinggrondslag voor de vennootschapsbelasting. 
Indien de Obligaties zijn gefinancierd met vreemd 
vermogen, is de rente op dit vreemde vermogen in 

beginsel fiscaal afrekbaar. Rente is niet afrekbaar 
indien de rente op grond van een wettelijke rente-
afrekbeperking niet voor afrek in aanmerking komt, 
dan wel op grond van jurisprudentie niet voor afrek 
op het fiscale resultaat in aanmerking kan komen. 
Bij enige twijfel omtrent de afrekbaarheid van deze 
rente, adviseren wij u te overleggen met uw fiscaal 
adviseur.

13.5  Schenk- en erfbelasting
Bij overlijden van een in Nederland wonende Obli-
gatiehouder of bij schenking van een Obligatie, is de 
waarde in het economisch verkeer onderworpen aan 
de heffing van de Nederlandse Schenk- en erflasting. 
De hoogte van dit tarief, alsmede eventuele vrijstel-
lingen, is afhankelijk van de totale hoogte van de 
erfrechtelijke verkrijging en/of schenking en de mate 
van verwantschap.

13.6  Fiscale aspecten Fonds
In deze paragraaf wordt ingegaan op de fiscale 
behandeling van de vennootschappen van de Uitge-
vende Instelling.

Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
In de statuten van de Uitgevende Instelling is 
bepaald dat voor toetreding of vervanging van com-
manditaire vennoten – buiten het geval van legaat 
of vererving – toestemming moet worden verleend 
door alle (beherende en commanditaire) Vennoten 
van de Uitgevende Instelling. Hierdoor kwalificeert 
de Uitgevende Instelling als ‘besloten’ en daarmee 
als ‘transparant’ voor de inkomstenbelasting en de 
vennootschapsbelasting.

Dat de Uitgevende Instelling fiscaal ‘transparant’ is, 
betekent dat de Uitgevende Instelling niet zelfstan-
dig belastingplichtig is voor de inkomstenbelas-
ting of vennootschapsbelasting. In plaats daarvan 
worden zowel de vermogensbestanddelen als de 
resultaten van de Uitgevende Instelling voor de 
belastingheffing toegerekend aan de Vennoten. Zij 
betalen dus inkomstenbelasting of vennootschaps-
belasting over hun aandeel in het resultaat van de 
Uitgevende Instelling.
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De fiscale transparantie van de Uitgevende Instel-
ling wordt niet alleen getoetst aan de statuten van 
de Uitgevende Instelling, maar ook aan de feitelijke 
gedragingen. Indien derhalve participaties worden 
overgedragen zonder toestemming van alle ven-
noten, dan kan dit gevolgen hebben voor de fiscale 
transparantie – en daarmee de belastingheffing – 
van de Uitgevende Instelling. De Beherend Vennoot 
zal erop toezien dat de fiscale transparantie in tact 
blijft zodat de Uitgevende Instelling geen belasting 
hoeft te betalen.

Overdrachtsbelasting
In principe is de verkrijging van vastgoed onderwor-
pen aan 6% overdrachtsbelasting, tenzij sprake is 
van woningen (tarief is 2%) of aanspraak gemaakt 
kan worden op een vrijstelling. Dat laatste is hier 
niet het geval zodat 6% overdrachtsbelasting 
betaald moet worden.

Het juridisch eigendom en het economisch eigen-
dom worden gesplist. Het juridisch eigendom komt 
toe aan Stichting Bewaarder en het economisch 
eigendom wordt doorgeleverd aan de Uitgevende 
Instelling. Er vinden daarom tegelijkertijd (op het 
moment van levering) twee leveringen plaats. Een 
levering van verkoper aan Stichting Bewaarder en 
een doorlevering van het economisch eigendom van 
Stichting Bewaarder aan de Uitgevende Instelling. 
Ten aanzien van deze laatste levering doen Stich-
ting Bewaarder en de Uitgevende Instelling een 
beroep op de vrijstelling van overdrachtsbelasting, 
als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter a van de Wet op 
belastingen van rechtsverkeer 1970, mede in verband 
met:

a. artikel 15 lid 6 WBR, en
b. paragraaf 2.2.5 van het Besluit van de Staats-

secretaris van Financiën van zestien maart 
tweeduizend zeventien (16-03-2017) nummer 
2017-16579, zodat ter zake de verkrijging door de 
Uitgevende Instelling geen overdrachtsbelas-
ting is verschuldigd.

Omzetbelasting
Op basis van de samenloopvrijstelling is terzake de 
levering van het Vastgoedobject aan de Uitgevende 
Instelling wel overdrachtsbelasting verschuldigd 
maar geen omzetbelasting.

Op grond van de intentie van de Uitgevende Instel-
ling om het Vastgoedobject volledig als bedrijfspand 
te verhuren kwalificeert deze verhuur als een belaste 
prestatie. Stichting Bewaarder en de Uitgevende 
Instelling kunnen de ter zake aan hen in rekening 
gebrachte omzetbelasting over de verkrijging en 
exploitatie van het Vastgoedobject in aftrek bren-
gen. Dit betekent dat Stichting Bewaarder en de Uit-
gevende Instelling op alle facturen omzetbelasting 
moet betalen maar deze in aftrek kan nemen.
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Informatievoorziening 
en verslaglegging

14.1  Inleiding
De Uitgevende Instelling hecht grote waarde aan 
de informatievoorziening aan de Obligatiehouders. 
Gedurende de looptijd van de Uitgevende Instel-
ling worden de Obligatiehouders regelmatig op de 
hoogte gehouden van alle actuele ontwikkelingen 
betreffende de Uitgevende Instelling. Hierdoor zijn 
de Obligatiehouders gedurende de gehele looptijd 
van de Obligatielening op de hoogte van belangrijke 
ontwikkelingen die de waarde van de Obligaties 
kunnen beïnvloeden.

14.2  Informatieprocedure
De Initiatiefnemer heeft een interne informatiepro-
cedure opgesteld, waarin staat beschreven op welke 
wijze de Obligatiehouders informatie ontvangen 
gedurende de looptijd van de Obligatielening. De 
Initiatiefnemer geeft een periodieke digitale nieuws-
brief uit, waarin actuele mededelingen worden 
verstrekt over de Uitgevende Instelling.

14.3  Jaarrekening
Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het 
boekjaar maakt de Uitgevende Instelling de jaarreke-
ning op en legt zij deze voor de Obligatiehouders ter 
inzage ten kantore van de Uitgevende Instelling. Het 
eerste boekjaar van de Uitgevende Instelling betreft, 
conform de statuten, een verlengd boekjaar van 21 
november 2019 t/m 31 december 2020.

14.4  Risicomanagement
Het Bestuur van de Uitgevende Instelling richt zich 
op risicobeperking voor de Obligatiehouders en de 
Uitgevende Instelling. Risicomanagement vervult 
hierbij een belangrijke rol. Het Bestuur van de Uitge-

vende Instelling heeft een risicomanagementproces 
binnen de Uitgevende Instelling ingevoerd, waarvan 
alle verbonden vennootschappen en medewerkers 
van deze vennootschappen op de hoogte dienen 
te zijn. Dit proces bestaat uit werkzaamheden die 
voortvloeien uit een risicoanalyse.

Het meten van de risico’s van de Uitgevende 
Instelling zal op de volgende manier geschieden. 
De relevante risico’s worden gemeten naar kans en 
impact op een schaal van hoog naar laag op basis 
van de kans dat een bepaald risico zich voordoet 
en de impact dat een bepaald risico heeft. De kans 
en impact van de relevante risico’s zijn gekoppeld 
aan het beleid en de strategie, zoals opgenomen in 
hoofdstuk 8 van dit Prospectus. De reden dat niet 
wordt gekozen voor een meetmethode als ‘Value at 
Risk’ is dat de meetmethode proportioneel dient te 
zijn ten opzichte van de aard, omvang en complexi-
teit van de activiteiten van de Uitgevende Instelling.

De risicoanalyse brengt de belangrijkste risico’s 
die van invloed zijn op de Uitgevende Instelling in 
kaart. Nadat de potentiële risico’s bekend zijn bij het 
Bestuur van de Uitgevende Instelling kan de Uitge-
vende Instelling zijn beleid bijstellen, met als doel de 
in kaart gebrachte risico’s te beperken. Het Bestuur 
van de Uitgevende Instelling is ervoor verantwoor-
delijk de juiste keuzes te maken en zal dit doen naar 
aanleiding van analyserapporten.

In het jaarverslag zal het Bestuur van de Uitgevende 
Instelling een verklaring afgeven met betrekking tot 
de genomen beslissingen in het afgelopen boekjaar, 
omtrent het risicomanagement.
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De navolgende definities dienen ter interpretatie 
van begrippen in het Prospectus en de aanvullende 
stukken.

Aankoopkosten
Tot de Aankoopkosten behoren:
Overdrachtsbelasting;
Verbouwingskosten;
Oprichtingskosten;
Marketingkosten.

AFM
De Autoriteit Financiële Markten.

Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn 
op de Uitgevende Instelling, de Obligatielening en de 
Obligaties (als Bijlage 1 opgenomen bij dit Prospec-
tus).

Bank
De Bank die de Hypothecaire Geldlening aan de 
Uitgevende Instelling zal verstrekken.

Beherend Vennoot
Cube Centre Management BV, statutair gevestigd te 
Hilversum en kantoorhoudende aan de Emmastraat 
53, 1213 AK Hilversum, ingeschreven in het handelsre-
gister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
76459209, opgericht d.d. 21 november 2019, tel. 
035-5232600. De aandelen van Cube Centre Manage-
ment BV worden gehouden door haar bestuurder, 
Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV. Op 
de Beherend Vennoot is de Nederlandse wetgeving 
van toepassing.

Bestuur(der)
Het Bestuur van de Uitgevende Instelling wordt 
gevormd door de Beherend Vennoot.

Bijlage
Een Bijlage bij dit Prospectus.

Cashflow
De Cashflow geef de beweging in de liquiditeit van 
de Uitgevende Instelling weer. De Cashflow bestaat 
uit de huurinkomsten plus overige inkomsten minus 
de Obligatierente, CV-Kosten en onvoorziene kosten 
van de Uitgevende Instelling. De Cashflow moet 
voldoende zijn om aan de verplichtingen van de 
Uitgevende Instelling te voldoen.

Couponrente
De jaarlijkse rentevergoeding over de Couponwaar-
de, die per half jaar, achteraf aan de Obligatiehou-
ders wordt voldaan.

Couponwaarde
De nominale waarde in euro’s van de afgenomen 
Obligatie(s).

CV-Kosten
De jaarlijks terugkerende kosten in verband met 
de exploitatie van de Uitgevende Instelling, zoals 
(indien van toepassing) gemeentelijke belastingen 
zoals OZB, onderhoud, verzekeringen, incasso huurin-
komsten, Stichting Bewaarder, Beherend Vennoot, 
taxatie, opstellen van de jaarrekening, drukwerk, 
organiseren van de vergadering van Vennoten, 
versturen nieuwsbrieven en eventuele andere kosten 
die gemaakt moeten worden ten behoeve van de 
exploitatie van de CV en het beheer van de Obliga-
ties.

Direct Rendement
Dit rendement is gelijk aan de Couponrente. Het 
betreft een enkelvoudig rendement, berekend over 
de looptijd van de Obligaties. Hiermee is het een 
gemiddeld Direct Rendement.

 15| 
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Due diligence-onderzoek
Onderzoek naar object specifieke zaken zoals 
de technische staat van het object, milieuzaken, 
huurcontracten, achtergrond huurders en fiscale 
aangelegenheden.

Fondsinvestering
Het door de Uitgevende Instelling te investeren 
bedrag voor de aankoop van Cube Centre, de 
Aankoopkosten en Liquiditeitsreserve, zijnde de 
totaalsom van (i) het kapitaal dat met de Obliga-
tielening wordt opgehaald en (ii) de onderhandse 
lening (indien van toepassing).

Hypotheek
Zakelijk recht op vastgoed, als waarborg voor het 
nakomen van een verbintenis (meestal een geldle-
ning). Dankzij dit recht kan de schuldeiser, wanneer 
de geldnemer in gebreke blijf, prioritair worden 
betaald met de opbrengst van de verkoop van het 
gehypothekeerde vastgoed.

Hypotheekrente
De rentevergoeding die de Uitgevende Instelling aan 
de Bank betaalt voor de Hypothecaire Geldlening 
(indien van toepassing).

Hypothecaire Geldlening(en)
Geldlening verstrekt door de Bank, met als zekerheid 
het Vastgoedobject waarop het eerste recht van 
Hypotheek ten gunste van de Bank wordt gevestigd 
(indien van toepassing).

Indirect Rendement
Dit is het aandeel van de Obligatiehouders in de 
Verkoopwinst (zijnde een Winstdeling van 25%), 
zijnde het resultaat dat behaald wordt bij verkoop 
van het Vastgoedobject verminderd met de daarmee 
gepaard gaande verkoopkosten en de Fondskosten, 
berekend over de looptijd van de Obligatieleningen. 
Hiermee is het een gemiddeld Indirect Rendement.

Initiatiefnemer
De initiatiefnemer is Van Boom & Slettenhaar 
Fondsmanagement BV en draagt zorg voor struc-
turering van de Uitgevende Instelling. Van Boom 
& Slettenhaar Fondsmanagement BV is statutair 

gevestigd te Laren (NH) en kantoorhoudende aan de 
Emmastraat 53, 1213 AK Hilversum. Ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 51727188, opgericht d.d. 31 december 
2010, tel. 035-5232600. De aandelen in deze vennoot-
schap worden gehouden door haar bestuurders, de 
heren G. van Boom en E. Slettenhaar.

Obligatie(s)
De niet-beursgenoteerde schuldtitel(s) op naam, 
uitgegeven door Cube Centre Vastgoedfonds CV, 
te verdelen in Obligaties Tranche A en Obligaties 
Tranche B.

Obligatiehouder(s)
De houder(s) van één of meer Obligaties. Dit kunnen 
zowel natuurlijke perso(o)n(en) als rechtsperso(o)
n(en) zijn.

Obligatielening
De som van de gezamenlijke Obligaties.

Prospectus
Het onderhavige document en de daarvan integraal 
en onlosmakelijk deel uitmakende Bijlagen.

Register van Obligatiehouders
Het door de Uitgevende Instelling bijgehouden 
Register van Obligatiehouders, waarin van iedere 
Obligatiehouder de naam, het adres en het bank-
rekening- of girorekeningnummer in Nederland is 
opgenomen, met vermelding van het aantal en soort 
(serie) Obligaties, de nummers van de betreffende 
Obligaties en de datum waarop de Obligaties zijn 
verkregen.

Stichting Bewaarder
Stichting Bewaarder Cube Centre Vastgoed, opge-
richt bij notariële akte d.d. 21 november 2019, statu-
tair gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende aan 
de Emmastraat 53, 1213 AK Hilversum, ingeschreven 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 76461157, tel. 035-5232600.

Taxatiewaarde
De Taxatiewaarde van het aan te kopen Vastgoe-
dobject, zoals vastgesteld door een geregistreerd 
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taxateur. De Taxatiewaarde van het Vastgoedobject 
die de Uitgevende Instelling primair beoogt aan te 
kopen staat vermeld in het taxatierapporten, zie 
Bijlage 3 bij dit Prospectus.

Tranche A
De obligatieserie genaamd Tranche A, uitgegeven 
door de Uitgevende Instelling met een Couponwaar-
de van tienduizend euro (€ 10.000).

Tranche B
De obligatieserie Tranche B, uitgegeven door de 
Uitgevende Instelling met een Couponwaarde van 
honderdduizend euro (€ 100.000).

Totaalrendement
Dit is het Direct Rendement en Indirect Rendement 
tezamen, berekend over de looptijd van de Obliga-
tieleningen. Hiermee is het een gemiddeld Totaal 
Rendement.

Uitgevende Instelling
De uitgevende instelling is Cube Centre Vastgoed-
fonds CV. Commanditaire Vennootschap Cube 
Centre Vastgoedfonds CV is statutair gevestigd te 
Hilversum en kantoorhoudende aan de Emmastraat 
53, 1213 AK Hilversum. De CV is opgericht in Neder-
land bij notariële akte d.d. 21 november 2019 en 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder nummer 76521729. De CV is 
opgericht naar Nederlands recht en voor onbepaalde 
tijd. De CV wordt bestuurd door de Beherend Ven-
noot en is telefonisch te bereiken via de Beherend 
Vennoot, tel 035-5232600.

Vastgoedobject
Het Vastgoedobject dat de Uitgevende Instelling 
beoogt aan te kopen, te weten Cube Centre, Veluwe-
zoom 7 te (1327 AA) Almere.

Verkoopwinst
Verkoopwinst wordt gerealiseerd indien de ver-
koopopbrengst minus de verkoopkosten (makelaar, 
notaris en andere kosten) meer bedraagt dan de 
Fondskosten bij aanvang, zijnde een bedrag van  
€ 6.500.000. Het meerdere is dan Verkoopwinst.

Winstdeling
Obligatiehouders hebben recht op een deel van 
de Verkoopwinst, indien deze bij verkoop van het 
Vastgoedobject gerealiseerd wordt. Dit aandeel 
in de Verkoopwinst bedraagt 25%. De overige 75% 
van de winst komt ten goede aan de commanditair 
vennoot van de CV.

Wft
Wet op het financieel toezicht.
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Artikel 1: Definities
De inhoud en betekenis van de in deze Algemene Voorwaarden gebruikte 
definities (aangeduid met een hoofdletter) is overeenkomstig de inhoud en 
betekenis zoals omschreven in hoofdstuk 15 van het Prospectus van Cube 
Centre Vastgoedfonds CV (de Uitgevende Instelling).

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de door de Uitgevende 
Instelling uit te geven Obligatielening en de Obligaties, zoals omschreven in 
het Prospectus. Door inschrijving op de Obligaties aanvaardt de Obligatiehou-
der expliciet, onvoorwaardelijk en onherroepelijk de toepasselijkheid van deze 
Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Stichting Bewaarder
In verband met de uitgifte van de Obligaties heeft de Uitgevende Instelling 
het initiatief genomen om Stichting Bewaarder Cube Centre Vastgoed (Stich-
ting Bewaarder) op te richten, die zal optreden voor en ten behoeve van de 
Obligatiehouders.

Artikel 4: De Obligaties en de Obligatielening
1. Een Obligatie is een vordering op naam van de Obligatiehouder.
2. De Uitgevende Instelling schrijft de Obligatielening uit, ten bedrage 

van maximaal vier miljoen negenhonderdduizend euro (€ 4.900.000).
3. De Obligatielening bestaat uit twee obligatieseries te weten: Tranche A 

ten bedrage van twee miljoen vierhonderdduizend euro (€ 2.400.000) 
en Tranche B ten bedrage van twee miljoen vijfhonderdduizend euro 
(€ 2.500.000). Voor Tranche A en Tranche B Obligaties geldt dat de Uit-
gevende Instelling bepaalt hoeveel Obligaties van elke obligatieserie 
maximaal worden uitgegeven.

Tranche A
Inschrijving voor Tranche A is gebonden aan een minimum afname van 
ten minste één (1) coupon Tranche A. Indien de op 1 februari 2010 door 
Cube Centre Vastgoedfonds CV ontvangen inschrijvingen voor Tran-
che A hoger zijn dan het maximum van de Obligatielening, worden de 
coupons toegekend op volgorde van ontvangst van de inschrijvingen.

Tranche B
Inschrijving voor Tranche B is gebonden aan een minimum afname van 

ten minste één (1) coupon Tranche B. Indien de op 1 februari 2020 door 
Cube Centre Vastgoedfonds CV ontvangen inschrijvingen voor Tran-
che B hoger zijn dan het maximum van de Obligatielening, worden de 
coupons toegekend op volgorde van ontvangst van de inschrijvingen.

4. De Uitgevende Instelling is rente verschuldigd over de Obligaties, te 
weten een vaste Couponrente over de uitstaande Hoofdsom, een en 
ander zoals nader bepaald in artikel 10 van deze Algemene Voorwaar-
den.

5. Uitgifte van de Obligaties geschiedt door inschrijving van de Obliga-
tiehouder in het Register van Obligatiehouders, dat wordt gehouden 
door de Uitgevende Instelling, zoals omschreven in artikel 6 van deze 
Algemene Voorwaarden. De Uitgevende Instelling geeft geen fysieke 
stukken van de Obligaties uit.

Artikel 5: Uitgifte, inschrijving, toewijzing en storting
1. Deelname aan de Obligatielening geschiedt door inzending van een 

volledig ingevuld en ondertekend deelnameformulier aan de Uitgeven-
de Instelling.

2. Inschrijving is mogelijk tot en met uiterlijk 31 december 2020. De Uitge-
vende Instelling is bevoegd om deze inschrijvingstermijn met 4 maan-
den te verlengen (tot en met 30 april 2021) of in te korten, afhankelijk 
van de emissie.

3. Inschrijving op de Obligaties is doorlopend mogelijk tot het moment 
van bereiken van de door de Uitgevende Instelling vastgestelde maxi-
male waarde van de Obligatielening, te weten € 2.400.000 voor Tranche 
A en € 2.500.000 voor Tranche B (gezamenlijk de beoogde € 4.900.000), 
waarna de inschrijving kan worden gesloten.

4. De Uitgevende Instelling behoudt zich expliciet het recht voor de 
inschrijvingsperiode te verkorten of te verlengen indien het aantal 
inschrijvingen hiertoe aanleiding geeft, alsook om het aantal uit te 
geven Obligaties te verlagen of te verhogen voor het einde van de 
inschrijvingsperiode. Tevens behoudt de Uitgevende Instelling zich 
expliciet het recht voor de Obligatielening niet tot stand te laten komen 
indien dit naar het uitsluitend oordeel van de Uitgevende Instelling in 
het belang van de inschrijvers op de Obligaties wordt geacht. In dit 
laatste geval wordt de ontvangen Hoofdsom retour gestort (inclusief 
de eventueel verschuldigde rente).

5. De Uitgevende Instelling behoudt zich expliciet het recht voor zonder 
opgaaf van redenen een inschrijving, geheel of gedeeltelijk, te weigeren 
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dan wel niet te effectueren. Eventuele stortingen in verband met de 
inschrijvingen op Obligaties die worden geweigerd of niet geëffectu-
eerd, zullen worden gestorneerd op het rekeningnummer waarvan de 
oorspronkelijke betaling werd gedaan.

6. Toewijzing van Obligaties geschiedt op volgorde van ontvangst van de 
inschrijvingen.

7. Intrekking van een inschrijving door een potentiële Obligatiehouder 
is mogelijk tot uiterlijk twee weken na dagtekening van de schriftelij-
ke toewijzing, doch uitsluitend met toestemming van de Uitgevende 
Instelling.

8. Potentiële Obligatiehouders ontvangen schriftelijk bericht of hun 
inschrijving (geheel of gedeeltelijk) is toegewezen.

9. De inleg (Hoofdsom) dient uiterlijk binnen 2 (twee) weken na dagteke-
ning van de schriftelijke toewijzing door de Obligatiehouder te worden 
voldaan, door betaling op het in de bevestiging aangegeven bankreke-
ningnummer ten name van Cube Centre Vastgoedfonds CV te Hilver-
sum.

10. Obligatiehouders hebben geen andere rechten dan omschreven in deze 
Algemene Voorwaarden en het Prospectus van Cube Centre Vastgoed-
fonds CV.

Artikel 6: Register van Obligatiehouders
1. De Uitgevende Instelling houdt een Register van Obligatiehouders bij, 

waarin van iedere Obligatiehouder de naam, het adres en het bankre-
keningnummer in Nederland is opgenomen, met vermelding van het 
aantal en soort (serie) Obligaties, de nummers van de betreffende Obli-
gaties en de datum waarop de Obligaties zijn verkregen.

2. Het Register van Obligatiehouders wordt (bij)gehouden door de Uit-
gevende Instelling. De Uitgevende Instelling voert in het Register van 
Obligatiehouders de noodzakelijke wijzigingen door en verricht al het-
geen ter uitvoering van de Obligatielening nuttig of noodzakelijk is.

3. Het Register van Obligatiehouders wordt regelmatig bijgehouden. 
Iedere inschrijving of wijziging in het Register van Obligatiehouders 
wordt getekend door het Bestuur van de Uitgevende Instelling. Obliga-
tiehouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat de correcte gegevens als 
bedoeld in dit artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden bij de Uitge-
vende Instelling bekend zijn.

4. Obligatiehouders zijn verplicht alle wijzigingen in de gegevens zoals 
genoemd in dit artikel 6, onverwijld en schriftelijk mede te delen aan de 
Uitgevende Instelling (met ‘schriftelijk’ wordt ook per e-mail bedoeld). 
Gevolgen die voortvloeien uit of verband houden met door een Obliga-
tiehouder niet juist of niet tijdig doen van voornoemde mededeling(en), 
komen voor rekening en risico van de betreffende Obligatiehouder en 
kunnen niet aan de Uitgevende Instelling en/of Stichting Bewaarder 
worden tegengeworpen.

5. Op schriftelijk verzoek van een Obligatiehouder aan de Uitgevende 
Instelling, verstrekt de Uitgevende Instelling aan de betreffende Obli-

gatiehouder (nogmaals) een persoonlijk afschrift uit het Register van 
Obligatiehouders.

Artikel 7: Uitgiftekoers en emissiekosten
1. De uitgiftekoers en de Couponwaarde van Tranche A en Tranche B 

bedragen honderd procent (100%) van de Couponwaarde. Omdat er 
geen emissiekosten in rekening worden gebracht is er geen verschil 
tussen de uitgiftekoers en de Couponwaarde.

2. De Obligatiehouders zijn de Uitgevende Instelling geen andere beta-
ling dan de hiervoor in lid 1 omschreven uitgiftekoers verschuldigd.

Artikel 8: Doel en aanwending van de Obligatielening
De opbrengst van de Obligatielening zal door de Uitgevende Instelling worden 
aangewend ter financiering van het Vastgoedobject en de Aankoopkosten. 

Artikel 9: Looptijd en aflossing
1. De looptijd van de Obligatielening bedraagt zeven (7) jaar, te rekenen 

vanaf 1 februari 2020. De Obligatielening zal uiterlijk op 30 januari 2027 
worden afgelost.

2. Cube Centre Vastgoedfonds CV is zonder toestemming van de Obliga-
tiehouders bevoegd de looptijd van de Obligatielening aan het einde 
van de looptijd (zie 1.) met maximaal drie (3) jaar te verlengen.

3. Cube Centre Vastgoedfonds CV is daarna (dus na het verstrijken van de 
oorspronkelijke looptijd van zeven (7) jaar dan wel na het verstrijken 
van de verlengde looptijd van in totaal tien (10) jaar niet bevoegd de 
looptijd van de Obligatielening zelfstandig, zonder instemming van de 
Obligatiehouders, verder te verlengen. Onder bepaalde omstandighe-
den kan Cube Centre Vastgoedfonds CV de Obligatiehouders verzoeken 
om de Obligatielening alsdan te verlengen, namelijk indien aan het 
einde van de looptijd van de Obligatielening zowel herfinanciering als 
verkoop van het Vastgoedobject op de vrije markt niet valt te realiseren. 
In dat geval zullen Cube Centre Vastgoedfonds CV en Stichting Bewaar-
der twee mogelijkheden aan de Obligatiehouders voorleggen, zijnde 
(i) op reguliere wijze uitoefenen van het executierecht door Stichting 
Bewaarder en (ii) de looptijd van de Uitgevende Instelling voor een 
bepaalde tijd te verlengen (met behoud van de Couponrente). Indien de 
Uitgevende Instelling binnen 2 (twee) maanden na aankondiging van 
het voorstel tot verlenging van de looptijd van de Uitgevende Instelling 
schriftelijk geen meerderheid (van Obligatiehouders die gezamenlijk 
50% van de totale Obligatielening vertegenwoordigen) verkrijgt, zal 
Stichting Bewaarder onverwijld over gaan tot executieverkoop (moge-
lijkheid (i)) en zal de Obligatielening met verkoopopbrengst (zoveel als 
mogelijk) worden afgelost.

4. Cube Centre Vastgoedfonds CV is bevoegd om de Obligatielening 
geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen vanaf 1 februari 2021. Cube 
Centre Vastgoedfonds CV mag de Obligatielening gedeeltelijk aflossen, 
als zij minimaal 5% van de totaal uitstaande Hoofdsom aan alle Obliga-
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tiehouders aflost. Indien Cube Centre Vastgoedfonds CV gebruik wenst 
te maken van de mogelijkheid tot vervroegde aflossing dient zij dit 4 
(vier) weken voor de vervroegde aflossing schriftelijk kenbaar te maken 
aan de Obligatiehouders.

Artikel 10: Couponrente en aflossingskoers
1. De vaste Couponrente voor Tranche A bedraagt 10,0% per jaar. De vaste 

Couponrente voor Tranche B bedraagt 7,5% per jaar. De Obligaties zijn 
rentedragend vanaf de stortingsdatum, uit te keren per half jaar ach-
teraf.

2. De aflossingskoers over de Hoofdsom aan het einde van de looptijd 
bedraagt:

 � voor Tranche A honderd procent (100%);
 � voor Tranche B honderd procent (100%);

3. Ingeval de liquiditeitspositie van Cube Centre Vastgoedfonds CV (naar 
het uitsluitend oordeel van het Bestuur) niet toereikend is om de ver-
schuldigde Couponrente op een rentebetalingsdatum (volledig) uit te 
keren, wordt, na consultatie van Stichting Bewaarder, de betaling van 
de Couponrente (tijdelijk of definitief) gestaakt, verlaagd of opgeschort.
Indien de Couponrente wordt opgeschort kan de Beherend Vennoot 
besluiten, de verschuldigde rente op de eerstvolgende rentebeta-
lingsdatum alsdan te  vermeerderen met de niet betaalde (of het niet 
betaalde deel van de) eerder verschuldigde Couponrente. Cube Centre 
Vastgoedfonds CV is in dat geval extra rente verschuldigd over de ver-
vallen niet tijdig betaalde rente, over de periode te rekenen vanaf de 
rentebetalingsdatum waarop Cube Centre Vastgoedfonds CV aanvan-
kelijk zou hebben uitgekeerd tot de rentebetalingsdatum waarop de 
rentebetaling alsnog plaatsvindt. De rentevoet over de verschuldigde 
rente is gelijk aan de 3-maands Euribor plus 1%.

4. Indien op de aflossingsdatum betaling van enige Couponrente of aflos-
sing van de Coupinwaarde uitblijft, en de Beherend Vennoot daartoe 
besluit, blijft de rente aangroeien tot de datum waarop de betreffende 
bedragen die voortvloeien uit de Obligatielening door de Uitgevende 
Instelling worden voldaan.

Artikel 11: Winstdeling
De Obligatiehouders (zowel Tranche A als Tranche B) hebben naast het recht 
op Couponrente en recht op aflossing van de Couponwaarde ook recht op een 
Winstdeling van 25% van de Verkoopwinst. Verkoopwinst wordt gerealiseerd 
indien de verkoopopbrengst minus de verkoopkosten (makelaar, notaris en 
andere kosten) hoger bedraagt dan de Fondskosten bij aanvang, zijnde een 
bedrag van € 6.500.000.

Artikel 12: Betaling en Verjaring
1. Betaling van de Couponrente en aflossing van de Couponwaarde zal 

geschieden in euro’s, door overmaking naar de door de Obligatiehouder 
opgegeven bankrekening, zoals geregistreerd in het Register van Obli-

gatiehouders.
2. Vorderingen ter zake van de Couponrente en de aflossing van de 

Couponwaarde verjaren door tijdsverloop van vijf (5) jaar na de datum 
waarop de betreffende vordering is ontstaan.

Artikel 13: Overdracht van Obligaties
1. De Obligaties zijn overdraagbaar aan een derde, met dien verstande 

dat een Obligatiehouder Obligaties niet kan overdragen indien een 
overdracht van Obligaties in strijd is met de wet of deze Obligatievoor-
waarden. De overdracht van de Obligaties behoeft goedkeuring van het 
bestuur van Cube Centre Vastgoedfonds CV.

2. De Obligaties worden uitsluitend uitgegeven voor verkoop en verhan-
deling in Nederland.

3. Obligaties kunnen enkel worden overgedragen door een daartoe 
bestemde onderhandse akte en schriftelijke mededeling daarvan aan 
de Uitgevende Instelling. Een dergelijke mededeling dient de volgende 
gegevens te bevatten:

 � het aantal over te dragen Obligaties en de serie waartoe deze Obli-
gaties behoren (zijnde Tranche A en Tranche B);

 � een kopie identiteitsbewijs van de nieuwe Obligatiehouder (de 
koper);

 � de naam, adres, woonplaats en een geldig identiteitsbewijs van de 
nieuwe Obligatiehouder;

 � een bankrekeningnummer van de nieuwe Obligatiehouder. De over-
dracht heeft ten aanzien van de Uitgevende Instelling pas gevolg 
vanaf het moment dat de Uitgevende Instelling de overdracht 
schriftelijk heeft erkend. Van de mededeling en de erkenning wordt 
door de Uitgevende Instelling melding gemaakt in het Register van 
Obligatiehouders.

 � een verklaring omtrent de herkomst van het geïnvesteerde vermo-
gen op basis van door de Wwft bepaalde eisen en verplichtingen.

4. De Obligaties worden niet genoteerd aan een secundaire markt en de 
Uitgevende Instelling zal geen markt onderhouden in de Obligaties.

Artikel 14: Verzuim
Er is sprake van verzuim indien:

a. de Uitgevende Instelling in gebreke blijft ter zake van de terugbetaling 
van de Hoofdsom en de betreffende nalatigheid ten minste dertig (30) 
dagen duurt; of

b. de Uitgevende Instelling een andere verplichting op grond van de Obli-
gatie niet uitvoert of nakomt en de nalatigheid voortduurt geduren-
de een periode van ten minste dertig (30) dagen nadat de Uitgevende 
Instelling een kennisgeving per aangetekende brief heeft ontvangen 
van de Obligatiehouder, waarin deze nalatigheid wordt geconstateerd; 
of

c. het door De Uitgevende Instelling aan de Bank verstrekte eerste recht 
van Hypotheek op het door zijn aangekochte Vastgoedobject uitwin-
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baar wordt; of
d. de Uitgevende Instelling in staat van faillissement wordt verklaard, 

of indien er een aanvraag tot verlening van surseance bij de rechter is 
ingediend; of

e. indien de Uitgevende Instelling haar bedrijfsactiviteiten staakt of een 
belangrijk deel daarvan of dreigt deze te staken.

Indien een geval zoals in dit artikel zich voordoet zal Stichting Bewaarder 
namens (en ten behoeve van) de Obligatiehouders handelen, op de wijze 
zoals overeengekomen in het Prospectus.

Artikel 15: Verrekening
De Obligatiehouder is niet bevoegd zijn vorderingen uit hoofde van de Obli-
gatielening te verrekenen met vorderingen van de Uitgevende Instelling op 
de Obligatiehouder.

Artikel 16: Onmogelijkheid vestiging beperkte rechten
Vestiging van een beperkt recht op de Obligaties is niet mogelijk.



88  Prospectus	Cube	Centre	Vastgoedfonds	CV  

vastgoedfonds

2



Prospectus	Cube	Centre	Vastgoedfonds	CV	 89 

vastgoedfonds

 

Bijlage 2

Verklaring van 
Deelname2



Bij lage 2  |  Verklar ing van Deelname

VERKLARING VAN DEELNAME

90  Prospectus	Cube	Centre	Vastgoedfonds	CV  

 Verklaring van deelname
 De ondergetekende:

 Achternaam:  M/V

 Voornamen (voluit):
 
 Geboortedatum en -plaats: 

 Adres:

 Postcode en woonplaats:

 Land: 

 Telefoon mobiel:   Telefoon thuis: 

 Paspoortnummer: 
(s.v.p. kopie meesturen, voorzien van handtekening)

 Burgerlijke staat: 
 
 Beroep: 
 
 Bent u een PPP:  ja / nee
 (PPP = Politiek Prominent Persoon)

 Bankrekening (i.v.m. uitkeringen): 
 
 E-mail adres (i.v.m. nieuwsbrieven): 

       Te dezen handelend (indien van toepassing s.v.p. invullen) als directeur van:       
  
 Naam vennootschap (1):

 Statutair gevestigt te:

 Vestigingsadres:

 Postcode en woonplaats:

       (1) Gelieve een uittreksel Kamer van Koophandel en een kopie van het geldige paspoort of rijbewijs van bovengenoemde vertegenwoordiger      
             bijvoegen.

Verklaring van Deelname
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Verklaart,

In te schrijven voor:

Tranche A (Couponwaarde € 10.000),  (aantal) in totaal €

Tranche B (Couponwaarde € 100.000), (aantal) in totaal €

A. Ondergetekende voldoet de hoofdsom binnen 14 dagen, na schriftelijke toewijzing van de obligaties op 
het rekeningnummer ten name van Cube Centre Vastgoedfonds CV. Indien de inschrijving gedeeltelijk 
wordt toegewezen wordt het lagere verschuldigde bedrag alsnog voldaan op het rekeningnummer ten 
name van Cube Centre Vastgoedfonds CV.

B. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het prospectus 
(genaamd Cube Centre Vastgoedfonds CV).

C. Ondergetekende verklaard akkoord te gaan met de geldende Algemene Voorwaarden Cube Centre  
Vastgoedfonds CV.

Getekend te: op:  / / (datum)

Handtekening:

Gelieve het ingevulde en ondertekende deelnameformulier met een geldig identiteitsbewijs ongefrankeerd 
op te sturen naar:

Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV
Emmastraat 53
1213 AK  HILVERSUM

Voor een snelle afhandeling kunt u het formulier per e-mail versturen: info@vanboomslettenhaar.nl.
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Statuten
Cube Centre Vastgoedfonds CV

Heden, verschijnt voor mij, mr. Erik Jan Marie Kerpen, notaris te Utrecht: ?, die 
inzake deze akte haar adres heeft te 3522 HA Utrecht, Jutfaseweg 1, te dezen 
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Cube Centre 
Investments BV, statutair gevestigd te Hilversum, ingeschreven in het han-
delsregister onder nummer ?, en als zodanig deze rechtspersoon vertegen-
woordigend;

De comparante, handelend als gemeld, verklaart:

dat Cube Centre Investments BV en Cube Centre Management BV met elkaar
met ingang van heden een commanditaire vennootschap zijn aangegaan en 
terzake het
volgende zijn overeengekomen:

VENNOOTSCHAPSOVEREENKOMST
1.  Definities
In deze overeenkomst worden de volgende definities gebruikt:

1. de Commanditaire Vennootschap: de commanditaire vennootschap 
Cube Centre Vastgoedfonds C.V.;

2. Commanditair Vennoot: ieder van de Commanditaire Vennoten;
3. Commanditaire Vennoten: alle commanditaire vennoten van de Com-

manditaire Vennootschap;
4. Beherend Vennoot: Cube Centre Management B.V.;
5. de Vennoten: Commanditaire Vennoten en Beherend Vennoot teza-

men;
6. Vennoot: een van de Vennoten;
7. Participaties: de bewijzen van deelgerechtigdheid in het kapitaal van de 

Commanditaire Vennootschap;
8. Participanten: de houders van Participaties;
9. Stichting Bewaarder: de te Hilversum gevestigde stichting: Stichting 

Bewaarder Cube Centre Vastgoed;
10. de Voortzettende Vennoten: de Vennoten die de Commanditaire Ven-

nootschap voortzetten nadat een Vennoot is uitgetreden als bedoeld 
in artikel 11.

2.  Naam. Zetel. Doel.
1. De Commanditaire Vennootschap draagt de naam: Cube Centre Vast-

goedfonds CV;

2. De Commanditaire Vennootschap is gevestigd te Hilversum.
3. De Commanditaire Vennootschap heeft ten doel het in registergoe-

deren beleggen van daartoe verkregen gelden en goederen, teneinde 
de Vennoten in de opbrengst van de beleggingen te doen delen, en al 
datgene wat daarmede in verband staat of daartoe bevorderlijk is, één 
en ander in de ruimste zin, waaronder begrepen het ontwikkelen, finan-
cieren en (doen) uitvoeren van bouwprojecten.
De Commanditaire Vennootschap zal Participaties aan (nieuw toetre-
dende) vennoten uitgeven ter grootte als door Beherend Vennoot zal 
worden vastgesteld met dien verstande dat Participaties tenminste 
tienduizend euro (€ 10.000,00) per Participatie bedragen.
De Beherende Vennoot kan namens de Commanditaire Vennootschap 
hypothecaire geldleningen aangaan en uitgeven van obligatieleningen.

3.  Duur. Vennoten
1. De Commanditaire Vennootschap is met ingang van heden aangegaan 

voor onbepaalde tijd.
2. Beherend Vennoot is de besturende vennoot en Commanditair Ven-

noot is de (bij het aangaan van deze commanditaire vennootschap nog 
enige) commanditaire vennoot van de Commanditaire Vennootschap.
Beherende Vennoot is uitsluitend bevoegd om als beherend vennoot te 
functioneren bij Cube Centre Vastgoedfonds CV waaraan de Beherende 
Vennoot zich bij deze gebonden verklaart.

3. Indien een Participatie tot een gemeenschap behoort, kunnen de deel-
genoten van die gemeenschap de uit die Participatie voortvloeiende 
rechten jegens de Commanditaire Vennootschap slechts uitoefenen, 
indien zij zich daarbij tegenover de Commanditaire Vennootschap door 
één persoon laten vertegenwoordigen.

4. Waar in deze akte wordt gesproken over Vennoot, wordt daaronder 
zowel een vennootnatuurlijk persoon begrepen als een vennootrechts-
persoon, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt.

5. Geen van de Vennoten heeft het recht de CV op te zeggen.

4.  Inbreng
1. Door de Vennoten wordt in de vennootschap ingebracht:

 a. door Beherende Vennoot, zijn arbeid, vlijt, kennis en relaties;
 b. door Cube Centre Investments BV als Commanditair Vennoot een  
  bedrag ad tienduizend euro (€ 10.000,00);

2. Verdere inbreng en terugneming van gedane inbreng kunnen slechts 
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geschieden met toestemming van de vergadering van Vennoten.
3. Ieder van de Vennoten wordt voor zijn inbreng in geld of goederen op 

zijn kapitaalrekening gecrediteerd ten belope van het bedrag of de 
waarde daarvan.

4. Alle activa ten behoeve van de Commanditaire Vennootschap zullen 
goederenrechtelijk verkregen worden door Stichting Bewaarder. In dit 
verband zal de Commanditaire Vennootschap met Stichting Bewaarder 
een overeenkomst van bewaring sluiten. Voor de onderlinge verhou-
ding van de Vennoten geldt het vermogen van de Commanditaire Ven-
nootschap als gemeenschappelijk vermogen in economische zin, waar-
toe een Vennoot is gerechtigd naar evenredigheid van zijn inbreng.

5. Beherende Vennoot legt een register aan waarin de namen en adressen 
van alle Vennoten zijn opgenomen, met vermelding van hun inbreng.

6. Alle kennisgevingen en oproepingen ingevolge deze overeenkomst 
zullen worden gedaan aan de adressen zoals vermeld in het register 
van Vennoten. Iedere Vennoot is verplicht te zorgen dat zijn adres bij 
Beherende Vennoot bekend is.

5.  Bestuur en vertegenwoordiging
1. Het bestuur van de Commanditaire Vennootschap rust bij Beherende 

Vennoot. 
2. Beherende Vennoot is bevoegd alle rechtshandelingen voor rekening 

van de Commanditaire Vennootschap te verrichten, met dien verstande 
dat:

 � beschikkingshandelingen omtrent de goederen van de Commandi-
taire Vennootschap slechts samen met Stichting Bewaarder kunnen 
worden verricht;

 � Stichting Bewaarder de door hem bewaarde goederen slechts 
afgeeft aan de Beherende Vennoot na ontvangst van een schrifte-
lijke verklaring dat afgifte wordt verlangd in verband met een regel-
matige uitoefening van de beheersfunctie.

3. Onder de hiervoor in lid 2 bedoelde bevoegdheid van Beherende Ven-
noot is uitdrukkelijk ook begrepen de bevoegdheid om namens de Com-
manditaire Vennootschap registergoederen aan te kopen en in (econo-
mische zin) te verkrijgen. Voor de financiering van de in vorige volzin 
bedoelde aankopen zal eerst binnen de bestaande kring van comman-
ditaire vennoten worden gekeken of daar belangstelling bestaat voor 
het afnemen van met in verband met bedoelde aankopen uit te geven 
nieuwe Participaties.
Indien er geen of onvoldoende belangstelling bestaat voor nieuw uit 
te geven Participaties, is Beherende Vennoot bevoegd de aankoop van 
registergoederen geheel of gedeeltelijk te financieren met vreemd ver-
mogen en tot zekerheid voor de terugbetaling daarvan hypothe(e)k(en) 
te vestigen. Stichting Bewaarder zal op eerste verzoek van Beherende 
Vennoot aan het vestigen van bedoelde hypothe(e)k(en) zijn medewer-
king verlenen.

4. Voor het vervreemden van registergoederen is de goedkeuring van de 
vergadering van Vennoten vereist.

6.  Overdracht
1. Een Vennoot kan niet vrijelijk beschikken over zijn Participatie in een 

bepaald tot het vennootschapsvermogen behorend goed.
2. Een Vennoot kan over zijn Participatie in het vennootschapsvermogen 

slechts beschikken met toestemming van de vergadering van Vennoten 
met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 lid 3. Een vervreemding 
met toestemming van de vergadering van Vennoten doet de Comman-
ditaire Vennootschap niet eindigen.

3. Verkrijging krachtens erfrecht door een derde van een Participatie in 
het vennootschapsvermogen doet de Commanditaire Vennootschap 
niet eindigen.

4. Een Vennoot die zijn Participatie in het vennootschapsvermogen wenst 
te vervreemden, geeft daarvan schriftelijk kennis aan Beherende Ven-
noot onder opgave van de naam en het volledige adres van de persoon 
aan wie hij zijn Participatie wenst over te dragen.

5. Beherende Vennoot is verplicht binnen vier (4) weken na ontvangst van 
de kennisgeving als bedoeld in lid 4 de Vennoten schriftelijk omtrent de 
voorgenomen overdracht te informeren en de Vennoten te verzoeken 
toestemming te verlenen voor de voorgenomen overdracht.

6. De overdracht van een Participatie in het vennootschapsvermogen 
geschiedt door een daartoe bestemde authentieke of onderhandse 
akte en mededeling daarvan aan de Commanditaire Vennootschap. De 
Commanditaire Vennootschap geeft van vorenbedoelde mededeling 
onverwijld kennis aan Stichting Bewaarder. Beherende Vennoot zal van 
de overdracht aantekening doen in het register van Vennoten.

7. Door het nemen respectievelijk verkrijgen van een Participatie in het 
vennootschapsvermogen onderwerpt een toetredende Vennoot zich 
aan de bepalingen van deze overeenkomst.

7.  Borgtocht
Gedurende het bestaan van de Commanditaire Vennootschap is het aan 
Beherende Vennoot verboden, anders dan met goedkeuring van de vergade-
ring van Vennoten, overeenkomsten te sluiten die ertoe strekken dat hij zich 
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

8.  Boekjaar. Balans
1. Het boekjaar van de Commanditaire Vennootschap is gelijk aan het 

kalenderjaar.
2. Binnen vier (4) maanden na afloop van ieder boekjaar alsmede bij ont-

binding van de Commanditaire Vennootschap in de loop van enig boek-
jaar, worden de boeken van de Commanditaire Vennootschap afgeslo-
ten en worden een balans en een winst en verliesrekening opgemaakt, 
welke stukken, ten bewijze van hun goedkeuring door de vergadering 
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van Vennoten worden vastgesteld binnen vijf (5) maanden na afloop 
van het boekjaar respectievelijk het einde van de Vennootschap. In deze 
jaarstukken wordt tevens een vergelijking met het voorgaande jaar 
opgenomen.

3. Op elke balans moet het kapitaal van de Commanditaire Vennootschap 
worden opgenomen, bestaande uit de waarde van de inbreng van 
iedere Vennoot en de eventueel in de Commanditaire Vennootschap 
gelaten winst.

4. De activa en passiva van de Commanditaire Vennootschap worden in 
euro’s gewaardeerd op grond van algemeen aanvaarde bedrijfsecono-
mische waarderingsregels. De registergoederen van de Commanditai-
re Vennootschap zullen daarbij worden gewaardeerd op basis van de 
actuele waarde. De aankoopkosten van de registergoederen worden 
zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van Beherende Vennoot, 
afgeschreven. Het resultaat van de Commanditaire Vennootschap zal 
worden bepaald als verschil tussen de huuropbrengsten en overige 
baten en de kosten en andere lasten over het boekjaar, gewaardeerd 
tegen uitgaveprijzen. Resultaten op transacties worden verantwoord 
in het boekjaar waarin zij zijn gerealiseerd. Kosten en andere lasten 
worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. 
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.

9.  Begroting. Tussentijdse rapportage
1. Jaarlijks zal door Beherende Vennoot een begroting voor het komende 

jaar worden opgesteld, waarin opgenomen de voor het komende jaar 
geprognotiseerde inkomsten en uitgaven, alsmede de aan voorgeno-
men investeringen verbonden kosten, welke begroting de goedkeuring 
behoeft van de vergadering van Vennoten.

2. Beherende Vennoot zal ieder kwartaal een verslag (nieuwsbrief) 
omtrent de gang van zaken bij de Commanditaire Vennootschap 
opstellen en deze ter kennisname toezenden aan de Commanditaire 
Vennoten.

10.  Resultaat. Uitkeringen
1. Aan Beherende Vennoot komt uit hoofde van zijn werkzaamheden ten 

behoeve van de Commanditaire Vennootschap toe een door de verga-
dering van Vennoten vast te stellen asset management vergoeding. 
Voorts komt het positief resultaat in enig boekjaar voor één/tiende 
procent (0,1%) toe aan Beherende Vennoot, welke vergoeding (tot maxi-
maal het gelijk bedrag) in mindering komt op de in de eerste volzin ver-
melde asset management vergoeding.
Het resterende positieve resultaat in enig boekjaar komt ten goede aan 
de Commanditaire Vennoten naar evenredigheid van ieders inbreng. De 
Vennoten delen, met in acht neming van het in lid 2 hierna bepaalde, in 
een eventueel negatief resultaat voor hetzelfde percentage als waar-
voor zij in het positieve resultaat delen.

2. Met inachtneming van het in lid 1 hiervoor bepaalde zijn Commandi-

taire Vennoten nimmer gehouden bij te dragen in het verlies van de 
Commanditaire Vennootschap boven de som van het bedrag van ieders 
kapitaalinbreng.

3. Ieder van de Vennoten wordt jaarlijks voor zijn aandeel in het resultaat 
over het laatst verstreken boekjaar gecrediteerd respectievelijk gedebi-
teerd op zijn kapitaalrekening, zodra dit aandeel is vastgesteld.

4. Bij vervreemding van een of meer van de onroerende zaken is de Com-
manditaire Vennootschap aan Beherende Vennoot verschuldigd een 
bedrag van tien procent (10%) van de overwinst van de desbetreffende 
onroerende zaken. Onder overwinst zoals bedoeld in de eerste zin van 
dit lid wordt verstaan: het positieve verschil tussen enerzijds de bij ver-
vreemding gerealiseerde verkoopopbrengst en anderzijds de prijs waar-
voor het registergoed in de Commanditaire Vennootschap is ingebracht 
(inclusief de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, notarieel 
honorarium, kadastraal recht, financieringskosten, oprichtingskosten, 
marketing- en plaatsingskosten en de kosten van het prospectus van 
de Commanditaire Vennootschap).
Vorenstaande vergoeding is exclusief omzetbelasting. De vergoeding 
zal door de Commanditaire Vennootschap aan Beherende Vennoot 
worden voldaan zonder dat daarbij enig beroep op korting en/of verre-
kening kan worden gedaan.

5. Het positieve resultaat over enig boekjaar zal op een door Beherende 
Vennoot vast te stellen tijdstip door Stichting Bewaarder worden uit-
gekeerd aan de Vennoten. Beherende Vennoot zal hiervan mededeling 
doen aan de Vennoten. Beherende Vennoot is bevoegd te besluiten het 
volledige dan wel een gedeelte van het positieve resultaat over enig 
boekjaar niet te doen uitkeren teneinde de solvabiliteit en liquiditeit 
van de Commanditaire Vennootschap in stand te houden dan wel te 
verbeteren, zulks ter beoordeling van Beherende Vennoot. Beherende 
Vennoot is bevoegd de overtollige liquiditeiten van de Commanditaire 
Vennootschap aan te wenden voor extra aflossingen op de obligatie- 
en/of hypothecaire geldleningen van de Commanditaire Vennootschap 
of te herinvesteren ten behoeve van de Commanditaire Vennootschap. 
Overtollige liquiditeiten zijn de liquiditeiten die de liquiditeitsreserve 
zoals opgenomen in het prospectus van de Commanditaire Vennoot-
schap te boven gaan.

6. Beherende Vennoot kan besluiten om bij verkoop van een deel van de 
registergoederen van de Commanditaire Vennootschap de Verkoop-
winst, indien daarvan sprake is, toe te voegen aan de liquiditeitsreserve 
van de Commanditaire Vennootschap dan wel af te lossen op de geldle-
ning dan wel te herinvesteren.

11.  Uittreden van een Vennoot. Ontbinding
1. Een Vennoot treedt uit:

a. door zijn ontbinding alsmede doordat hij ophoudt te bestaan als 
gevolg van een juridische fusie of juridische splitsing;

b. door zijn overlijden;
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c. door overdracht van zijn Participatie in het vermogen van de Com-
manditaire Vennootschap met toestemming van de vergadering 
van Vennoten;

d. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, doordat de schulds-
aneringsregeling natuurlijke personen ten aanzien van hem van 
toepassing is verklaard, door verlies van het vrije beheer over zijn 
vermogen op andere wijze en/of doordat hij surséance van betaling 
aanvraagt.

2. Het uittreden van een Vennoot in de gevallen van lid 1 sub a, b en c heeft 
tot gevolg dat de Commanditaire Vennootschap jegens zijn rechtsop-
volger wordt voortgezet.

3. Indien na het uittreden van een Vennoot de Commanditaire Vennoot-
schap niet wordt voortgezet jegens de rechtsopvolger van de uitgetre-
den Vennoot als bedoeld in lid 2, zetten de overige Vennoten de zaken 
van de Commanditaire Vennootschap voor eigen rekening onder dezelf-
de naam voort, tenzij zij binnen één maand na de datum van uittreding 
van de uitgetreden Vennoot aan hem - dan wel aan diens rechtsop-
volger - verklaren de zaken van de Commanditaire Vennootschap niet 
voort te zetten in welk geval de Commanditaire Vennootschap wordt 
ontbonden en artikel 12 toepassing vindt.
Dit voortzettingsbeding is eveneens van toepassing indien artikel 
7A:1683 ten derde Burgerlijk Wetboek toepassing vindt.

12.  Ontbinding van de Commanditaire Vennootschap.  
 Vereffening

1. Bij de ontbinding van de Commanditaire Vennootschap is iedere Ven-
noot in het vermogen van de Commanditaire Vennootschap gerechtigd 
voor het bedrag waarvoor hij op zijn kapitaalrekening is gecrediteerd, 
vermeerderd respectievelijk verminderd met zijn aandeel in het resul-
taat over het laatste boekjaar van de Commanditaire Vennootschap. 
Bovendien zal iedere Vennoot delen in de liquidatiewinst of in het liqui-
datieverlies, een en ander berekend in dezelfde verhouding als geldt 
voor de in artikel 10 bedoelde verdeling van het resultaat, met dien ver-
stande dat een Commanditaire Vennoot nimmer verplicht zal zijn enige 
geldsom tot dekking van geleden verliezen te storten.

2. Op de na de ontbinding van de Commanditaire Vennootschap op te 
maken slotbalans zullen de goederen en verplichtingen van de Com-
manditaire Vennootschap worden opgenomen tegen de waarde in het 
economisch verkeer, zulks na aftrek van de kosten welke ingeval van ver-
koop voor rekening van de Commanditaire Vennootschap komen, vast 
te stellen door de accountant van de Commanditaire Vennootschap. 
Indien de registergoederen van de Commanditaire Vennootschap 
alsdan worden vervreemd aan een derde, wordt de waarde in het eco-
nomisch verkeer geacht gelijk te zijn aan de tegenprestatie.

3. Na de ontbinding van de Commanditaire Vennootschap zal zo spoedig 
mogelijk tot vereffening van de Commanditaire Vennootschap worden 
overgegaan. Beherende Vennoot zal als vereffenaar optreden.

4. Bij vereffening van het vermogen (waaronder begrepen het geval van 
vereffening als bedoeld in artikel 4:54 lid 2, lid 3 en lid 4 van de Wet 
op het financieel toezicht) zal Beherend Vennoot aan de Participanten 
rekening en verantwoording afleggen alvorens tot uitkering aan de 
Participanten wordt overgegaan. Gedurende de vereffening blijft het 
bepaalde in deze akte zoveel mogelijk van toepassing.

13.  Boekhouding. Bewaring boeken en bescheiden
1. Beherende Vennoot is verplicht van de vermogenstoestand van de 

Commanditaire Vennootschap en van alles betreffende de werkzaam-
heden van de Commanditaire Vennootschap, naar de eisen die voort-
vloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administra-
tie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde 
de rechten en verplichtingen van de Commanditaire Vennootschap 
kunnen worden gekend.

2. Beherende Vennoot is verplicht de in lid 1 en de in artikel 9 lid 2 bedoel-
de stukken gedurende tien (10) jaren te doen bewaren.

3. Beherende Vennoot is verplicht aan de andere Vennoten en hun verte-
genwoordigers en rechtsopvolgers inzage in die stukken te geven, voor 
zover zulks nodig is voor de administratieve afwikkeling van de zaken 
van de andere Vennoten.

14.  Vergadering van Vennoten
1. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes (6) maanden na afloop van het boek-

jaar een vergadering van Vennoten gehouden.
2. Daarin wordt ten minste:

a.  door Beherende Vennoot verslag uitgebracht omtrent de gang van 
zaken van de Commanditaire Vennootschap gedurende het afgelo-
pen boekjaar en het daarin gevoerde bestuur en beheer;

b. behandeld ieder voorstel, dat op de oproepingsbrief van de desbe-
treffende vergadering staat vermeld.

3. Voorts kunnen vergaderingen van Vennoten worden gehouden op ver-
zoek van één of meer Vennoten die gezamenlijk tenminste tien procent 
(10%) van het aantal uitgegeven Participaties vertegenwoordigen.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt door middel van oproe-
pingsbrieven gericht aan de adressen van de Vennoten, zoals die bij de 
Commanditaire Vennootschap bekend zijn. De oproepingsbrieven ver-
melden de te behandelen onderwerpen. De oproeping geschiedt niet 
later dan op de veertiende dag voor die van de vergadering.

5. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is 
aangekondigd, of op dezelfde wijze is aangekondigd met inachtneming 
van de voor de oproeping gestelde termijn, kan niet worden besloten, 
tenzij het besluit wordt genomen in een vergadering waarin alle Ven-
noten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

6. De vergaderingen worden gehouden ter plaatse als door Beherende 
Vennoot wordt bepaald.
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7. Beherende Vennoot is voorzitter van de vergaderingen van Vennoten. 
De vergaderingen van Vennoten worden geleid door de voorzitter.

8. Tenzij van het verhandelde notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, 
worden door of namens Beherende Vennoot notulen gehouden, welke 
door de voorzitter van de vergadering wordt vastgesteld en ten blijke 
daarvan ondertekend.

9. Mits ieder van de Vennoten in redelijkheid in de gelegenheid is geweest 
stem uit te brengen, kunnen de Vennoten met volstrekte meerder-
heid van stemmen ook buiten vergadering besluiten. Een stem als in 
dit lid bedoeld dient schriftelijk, daaronder begrepen per een door de 
Beherende Vennoot toegestaan elektronisch communicatiemiddel, te 
worden uitgebracht.

10. Indien ter vergadering een voorstel komt ter wijziging van onderhavige 
overeenkomst dan zal het voorstel worden meegestuurd tezamen met 
de oproepingsbrief.

15.  Besluitvorming vergadering van Vennoten
1. Elke Vennoot heeft recht op het uitbrengen van een zodanig aantal 

stemmen als het bedrag van zijn kapitaalinbreng overeenkomt met het 
veelvoud van het getal tien duizend met dien verstande dat elke Ven-
noot tenminste één stem heeft.

2. Vennoten kunnen zich ter vergadering schriftelijk door een medeVen-
noot doen vertegenwoordigen.

3. Een besluit tot:
a. het laten toetreden of vervangen van een (Commanditaire) Vennoot 

buiten het geval van vererving of legaat;
b. verdere inbreng of terugneming van gedane inbreng;
c. het vervangen van Stichting Bewaarder;
d. (overigens) wijziging van deze overeenkomst;
e. ontbinding en/of vereffening van de Commanditaire Vennootschap, 

indien de Commanditaire Vennootschap ten tijde van het nemen 
van dit besluit (economisch en/of juridisch) eigenaar of rechtheb-
bende is van registergoederen, kan slechts worden genomen met 
toestemming van alle Vennoten, beherende zowel als commandi-
taire. Indien de toestemming van alle Vennoten niet binnen vier 
(4) weken schriftelijk wordt geweigerd, mag er van worden uitge-
gaan dat de toestemming unaniem is verleend. De genoemde ter-
mijn gaat lopen op de dag na die waarop aan alle Vennoten, zowel 
beherende als commanditaire, schriftelijk toestemming is gevraagd 
(overeenkomstig artikel 6 lid 5). Een schriftelijke weigering dient 
binnen de genoemde termijn door Beherende Vennoot te zijn ont-
vangen. Alle overige besluiten van de vergadering van Vennoten 
(derhalve ook een besluit tot ontbinding en/of vereffening van de 
Commanditaire Vennootschap in geval de Commanditaire Vennoot-
schap ten tijde van het nemen van dit besluit geen (economisch en 
juridisch) eigenaar of rechthebbende meer is van registergoederen) 
worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. Indien Stichting Bewaarder het voornemen te kennen 
geeft zijn functie neer te leggen, wordt binnen een termijn van vier 
(4) weken een vergadering van Vennoten gehouden om in de benoe-
ming van een vervanger te voorzien.

4. Een voorstel tot wijziging van deze overeenkomst kan slechts worden 
gedaan door Beherende Vennoot en Stichting Bewaarder gezamenlijk 
of door één of meer Vennoten die gezamenlijk tenminste tien procent 
(10%) van het aantal uitgegeven Participaties vertegenwoordigen.

16.  Geschillen
1. Alle geschillen, ook die, welke slechts door één van de Vennoten als 

zodanig worden beschouwd, welke tussen de Vennoten mochten ont-
staan naar aanleiding van de in deze akte neergelegde overeenkomst 
dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, 
zowel geschillen van juridische als die van feitelijke aard, zullen, worden 
beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage 
Instituut.

2. Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters of  indien alle partijen 
het erover eens zijn dat een arbiter voldoende is  uit één arbiter.

3. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.
4. Het voorgaande brengt geen wijziging in de bevoegdheid van de 

gewone rechterlijke macht ten aanzien van korte gedingen en het 
leggen van conservatoire beslagen.

Volmacht
Van de volmacht aan de comparante blijkt uit een schriftelijke verklaring van 
de Vennoten die aan deze akte is gehecht.

Slotverklaringen
Tenslotte verklaart de comparante, handelend als gemeld, dat het eerste 
boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweedui-
zend twintig.

SLOT
De comparante is mij, notaris, bekend.
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de 
comparante en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van 
de akte voortvloeiende gevolgen.
De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis geno-
men en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk 
in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte 
voorlezing is de akte door de comparante en door mij, notaris, ondertekend. 
De akte is verleden te Utrecht, op de datum aan het begin van deze akte ver-
meld.
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Statuten Stichting Bewaarder
Cube Centre Vastgoed

Heden, verschijnt voor mij, mr. Erik Jan Marie Kerpen, notaris te Utrecht: ?, die 
inzake deze akte haar adres heeft te 3522 HA Utrecht, Jutfaseweg 1, te dezen 
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. de heer drs. Gerton van Boom, geboren te Amsterdam op vijf augustus 
negentienhonderdtweeënzestig, wonende te 1251 PZ Laren, Ambacht-
straat 2, paspoortnummer: NXH0R1342, uitgegeven op veertien juni 
tweeduizend tien te Laren, geldig tot veertien juni tweeduizend vijftien, 
gehuwd;

2. de heer Erik Slettenhaar, geboren te Wierden op zes augustus negen-
tienhonderdeenenzeventig, wonende te 3941 BK Doorn, gemeen-
te Utrechtse Heuvelrug, Doornveldlaan 6 D, paspoortnummer: 
NN4C468K2, uitgegeven op twee december tweeduizend elf te 
Utrechtse Heuvelrug, geldig tot twee december tweeduizend zestien, 
ongehuwd (zonder geregistreerd partnerschap).

De volmachtgevers hierna tezamen te noemen: de oprichter.
De comparante, handelend als gemeld, verklaart dat de oprichter bij deze akte 
een stichting opricht en daarvoor de volgende statuten vaststelt:

STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Bewaarder Cube Centre Vast-
goed.

2. Zij is gevestigd te Hilversum.

DOEL
Artikel 2.
De stichting heeft ten doel: het houden van de juridische eigendom van de 
activa van de te Hilversum gevestigde Commanditaire Vennootschap: Cube 
Centre Vastgoedfonds CV, hierna te noemen: de vennootschap:

a. het innen van de inbreng van de Commanditaire Vennoten van de ven-
nootschap, hierna te noemen: de Vennoten;

b. het ten behoeve van de vennootschap verkrijgen van de door de sta-
tutair te Hilversum gevestigde besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid: Cube Centre Management, hierna te noemen: de 
Beherend Vennoot, als zodanig voorgedragen onroerende zaken;

c. het aangaan van door de Beherend Vennoot voorgedragen leningen 

ter financiering en het in dat kader bezwaren van de sub c. bedoelde 
onroerende zaken;

d. het op aanwijzing van de Beherend Vennoot verhuren van onroerende 
zaken;

e. het op aanwijzing van de Beherend Vennoot vervreemden van onroe-
rende zaken;

f. het verdelen van het positieve resultaat van de vennootschap en het 
liquidatiesaldo over de Vennoten;

g. het houden van de juridische eigendom van de sub b. bedoelde onroe-
rende zaken;

h. h. het houden van toezicht op de Commanditaire Vennootschap zoals 
verwoord in het prospectus van de Commanditaire Vennootschap.

Een en ander met inachtneming van de bepalingen van de vennootschap.
De stichting heeft niet het oogmerk winst te behalen.

BESTUUR
Artikel 3.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één (1) natuurlijke 
persoon. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.

2. Bestuurders worden benoemd door het bestuur. Indien een bestuurder 
op grond van een bepaalde hoedanigheid wordt benoemd, wordt daar-
van in het benoemingsbesluit expliciet melding gemaakt.

3. Een meerhoofdig bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester aan. Een bestuurder kan binnen het 
bestuur twee functies bekleden.

4. De benoeming van een bestuurder geschiedt voor onbepaalde tijd, 
tenzij in het betreffende benoemingsbesluit een bepaalde tijd is vast-
gesteld.

5. Bij belet van een bestuurder zijn/is de overige bestuurder(s) met het 
bestuur belast.
Indien sprake is van een vacature in het bestuur, vormen de overge-
bleven bestuurders of vormt de overgebleven bestuurder een bevoegd 
bestuur. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vaca-
ture(s) te voorzien.
In alle gevallen waarin niet binnen drie maanden na het ontstaan van 
een vacature in de benoeming van een bestuurder is voorzien, zal de 
meest gerede bestuurder of overige belanghebbende de rechtbank 
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van het Arrondissement waarbinnen de stichting statutair is gevestigd 
kunnen verzoeken een bestuurder te benoemen.

6. Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. door zijn aftreden;
c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
d. door zijn ontslag door de rechtbank;
e. door zijn ontslag door het bestuur; het besluit hiertoe kan slechts 

worden genomen met algemene stemmen van de overige bestuur-
ders;

f. door verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij blijkens het 
benoemingsbesluit is benoemd;

g.  door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd.
7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Een schorsing 

die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ont-
slag, eindigt door het verloop van die termijn.

TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BELONING
Artikel 4.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoor-
lijke vervulling van zijn taak. Bij de vervulling van hun taak richten de 
bestuurders zich naar het belang van de stichting.

2. Het bestuur is binnen het doel van de stichting bevoegd te besluiten 
tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of 
bezwaring van registergoederen, alsook tot het aangaan van overeen-
komsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschulde-
naar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstel-
ling voor een schuld van een ander verbindt.

3. Kosten gemaakt in de uitoefening van de bestuursfunctie worden een-
bestuurder vergoed.

BESLUITVORMING MEERHOOFDIG BESTUUR
Artikel 5.

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of 
ten minste twee van de overige bestuurders zulks wensen, doch ten 
minste éénmaal per zes maanden.

2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voor-
zitter of ten minste twee van de overige bestuurders, dan wel namens 
deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk, waaronder begrepen per 
elektronische gegevensdrager, onder opgaaf van de te behandelen 
onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van 
de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen 
aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel 
de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is 
besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie 

zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van het bestuur besluiten 
van de wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping af te wijken.

3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door 
degene die de vergadering bijeenroept.

4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die 
door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. 
Een bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevol-
machtigd medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen.

5. Iedere bestuurder heeft één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven 
worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid 
van de geldig uitgebrachte stemmen.
Een besluit kan slechts worden genomen indien ten minste de helft van 
de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Wan-
neer het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoor-
digd is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het 
desbetreffende besluit kan worden genomen ongeacht het aantal ter 
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Staken de stemmen bij benoeming van personen dan beslist het lot; 
staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel ver-
worpen.

6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schrif-
telijke stemming verlangt.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid 
voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

8. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of 
door een door deze onder zijn verantwoordelijkheid en met instem-
ming van het bestuur aangewezen persoon notulen opgemaakt. De 
notulen worden vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan 
door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende vergadering 
ondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter inzage voor alle bestuur-
ders. Afschriften worden aan hen kosteloos verstrekt.

9. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits 
alle bestuurders zich schriftelijk omtrent het desbetreffende voorstel 
hebben uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische gege-
vensdrager. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging 
van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opge-
maakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen 
wordt gevoegd.

10. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, 
beslist de voorzitter.
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VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de 
stichting worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende 
bestuurders.

2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of 
meer bestuurders alsook aan derden, om de stichting binnen de gren-
zen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts 
besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.

3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister.

4. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de stichting 
kan hij niettemin de stichting vertegenwoordigen.

REGLEMENTEN
Artikel 7.

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin 
die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk 
wordt geacht.

2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op 

te heffen.
4. Ten aanzien van een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van 

een reglement vindt het bepaalde in artikel 9, leden 1 en 2, overeenkom-
stige toepassing.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 8.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting 

en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de 
eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een 
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden 
en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen 
tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden 
gekend.

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende 
toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Deze stuk-
ken dienen te worden ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt 
de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder 
opgave van redenen melding gemaakt.

4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stuk-
ken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur 
aan te wijzen deskundige. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek 
verslag uit.

5. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelich-

ting, worden door het bestuur vastgesteld.
6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, beschei-

den en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING
Artikel 9.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en split-
sing te besluiten. Het besluit daartoe moet worden genomen met een 
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen 
in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoor-
digd zijn. Is een vergadering, waarin een dergelijk besluit aan de orde 
is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te 
houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste 
vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aan-
wezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent het 
voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden 
besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van 
de uitgebrachte stemmen.

2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal 
worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de 
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.

3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notari-
ele akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemel-
de notariële akte te verlijden.

ONTBINDING
Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het 

vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffe-

ning van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van 
haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen 
baten meer bekend zijn.

4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting. 
Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing 
en het ontslag van bestuurders van toepassing. De overige statutaire 
bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens 
de vereffening.

5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt voor een 
door het bestuur te bepalen doel bestemd dat zoveel mogelijk in over-
eenstemming is met het doel van de stichting.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 
ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door 
het bestuur aangewezen persoon.
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SLOTBEPALING
Artikel 11.
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist 
het bestuur.

OVERGANGSBEPALING EN EERSTE BOEKJAAR
Artikel 12.

1. Het bestuur van de stichting zal bij haar oprichting bestaan uit twee 
(2) personen. In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 2 worden de 
bestuurders voor de eerste maal bij deze akte benoemd.

2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december 
tweeduizend twintig.

SLOTVERKLARING
Ten slotte verklaart de comparante, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 
12, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:
de heer Gerton van Boom, voornoemd, en wel als voorzitter;
de heer Erik Slettenhaar, en wel als secretaris/penningmeester.

VOLMACHT
Van de volmacht blijkt uit één (1) onderhandse akte, welke aan deze akte 
wordt gehecht.

SLOT
De comparante is mij, notaris, bekend.
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de 
comparante en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van 
de akte voortvloeiende gevolgen.
De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis geno-
men en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk 
in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte.
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparante en door mij, 
notaris, ondertekend.
De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte ver-
meld.
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Statuten Beherend Vennoot
Cube Centre Management BV

Heden, verschijnt voor mij, mr. Erik Jan Marie Kerpen, notaris te Utrecht: ?, 
die inzake deze akte haar adres heeft te 3522 HA Utrecht, Jutfaseweg 1, te 
dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: de besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid: Van Boom & Slettenhaar Fondsma-
nagement BV, statutair gevestigd te Laren, met adres 1213 AK Hilversum, 
Emmastraat 53, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51727188, 
hierna te noemen: de oprichter, en als zodanig deze rechtspersoon vertegen-
woordigend.

A. OPRICHTING
De comparante, handelend als gemeld, verklaart dat de oprichter bij deze akte 
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht en daar-
toe de navolgende statuten vaststelt:

STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam: Cube Centre Management BV.
2. Zij is gevestigd te Hilversum.

DOEL
Artikel 2.
De vennootschap heeft ten doel:

1. het voor eigen rekening of rekening van derden verkrijgen, vervreem-
den, bezwaren, exploiteren, huren en verhuren van registergoederen, 
leasing daaronder begrepen;

2. het ontwikkelen, financieren en (doen) uitvoeren van bouwprojecten;
3. het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van 

beheer over en het financieren en besturen van vennootschappen en 
andere ondernemingen;

4. het zich sterk maken of het zich hoofdelijk of anderszins naast of voor 
anderen verbinden, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.

NOMINAAL BEDRAG AANDELEN
Artikel 3.
Het nominaal bedrag per aandeel is tien cent (€ 0,10).

AANDELEN
Artikel 4.
De aandelen zijn op naam gesteld. Er worden geen aandeelbewijzen uitgege-
ven. De aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af. Het bestuur is bevoegd 
de aandelen te hernummeren. Het bestuur zal de aandeelhouders daarvan 
onverwijld in kennis stellen en hen, desgevraagd, een gewijzigd uittreksel uit 
het aandeelhoudersregister verstrekken. Een hernummering van de aandelen 
doet geen afbreuk aan de rechten van de aandeelhouders.

UITGIFTE VAN AANDELEN
Artikel 5.

1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen; zij stelt 
daarbij de voorwaarden en de koers van uitgifte vast.

2. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten 
overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verle-
den, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

3. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.
4. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing 

op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet 
van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voor-
dien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

VOORKEURSRECHT
Artikel 6.

1. Bij uitgifte van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeurs-
recht, onverminderd het bepaalde in de laatste zin van dit lid en het 
bepaalde in lid 2 van dit artikel.
Een aandeelhouder heeft een voorkeursrecht naar rato van zijn bezit 
aan aandelen.
Indien een aandeelhouder niet of niet volledig van zijn voorkeursrecht 
gebruik maakt, hebben de overige aandeelhouders ook een voorkeurs-
recht op de door hem niet opgeëiste aandelen.
Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden 
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uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groeps-
maatschappij.

2. De algemene vergadering kan per uitgifte besluiten het voorkeursrecht 
geheel of gedeeltelijk ter zijde te stellen.

3. Een voorkeursrecht is niet overdraagbaar.
4. De algemene vergadering stelt de periode vast waarbinnen het voor-

keursrecht kan worden uitgeoefend; deze periode is ten minste vier 
weken na de dag van verzending van de in het volgende lid bedoelde 
aankondiging.

5. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak 
waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend aan in een schrif-
telijke mededeling aan alle aandeelhouders. Aan de eis van schriftelijk-
heid is voldaan indien de mededeling elektronisch is vastgelegd.

6. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij het 
verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, met dien verstan-
de dat aandeelhouders geen voorkeursrecht hebben op aandelen die 
worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht 
tot het nemen van aandelen uitoefent.

STORTING
Artikel 7.

1. Aandelen kunnen slechts onder de verplichting tot volstorting worden 
uitgegeven.

2. Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een 
inbreng in natura is overeengekomen. Storting in een andere gel-
deenheid dan die waarin het nominaal bedrag van de aandelen luidt 
is toegestaan, mits met toestemming van het bestuur. Met storting in 
een andere geldeenheid wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het 
bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk kan worden gewisseld 
in de geldeenheid waarin de nominale waarde luidt. Bepalend is de wis-
selkoers op de dag van storting.

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT
Artikel 8.

1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of een pandrecht worden 
gevestigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 van deze 
statuten. Bij de vestiging van het pandrecht kan worden bepaald dat 
artikel 15 lid 3 sub c van deze statuten buiten toepassing blijft. Alsdan is 
artikel 3:239 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toe-
passing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in 
de plaats treedt van de in die bepaling bedoelde mededeling.

2. De aandeelhouder kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder als 
zodanig het stemrecht op de aandelen doen toekomen, indien dit, wat 
betreft een pandrecht, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij 
de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald of nadien 
schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker of pand-
houder is overeengekomen. Op deze overeenkomst zijn de leden 2 en 3 

van artikel 15 van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
Indien de vruchtgebruiker of pandhouder een persoon is aan wie aan-
delen niet vrijelijk kunnen worden overgedragen, kan hem als zodanig 
het stemrecht alleen toekomen voor zover de algemene vergadering de 
overgang van het stemrecht heeft goedgekeurd.
Bij een vruchtgebruik als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 Burgerlijk 
Wetboek komt het stemrecht aan de vruchtgebruiker toe, tenzij bij de 
vestiging van het vruchtgebruik door partijen of door de kantonrech-
ter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders wordt 
bepaald. Op verzoek van een vruchtgebruiker of pandhouder aan wie 
het vergaderrecht door de algemene vergadering is toegekend, kan het 
bestuur besluiten hem het vergaderrecht te ontnemen.

3. Bij overdracht van het vruchtgebruik kan het stemrecht, voor zover dat 
aan de vruchtgebruiker als zodanig toekomt, slechts op de verkrijger 
overgaan indien de algemene vergadering de overgang van het stem-
recht heeft goedgekeurd.
Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien 
een ander in de rechten van een pandhouder treedt aan wie als zodanig 
het stemrecht op de verpande aandelen toekomt.

4. De vruchtgebruiker en pandhouder die als zodanig stemrecht hebben, 
hebben het vergaderrecht als in artikel 9 van deze statuten bedoeld. 
Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben 
dit vergaderrecht niet.

CERTIFICATEN EN VERGADERGERECHTIGDEN
Artikel 9.

1. De algemene vergadering kan besluiten aan certificaten het vergader-
recht te verbinden en, indien verbonden, weer te ontnemen. Een besluit 
tot ontnemen van het vergaderrecht kan slechts worden genomen met 
instemming van de houder van de aandelen waarvoor certificaten zijn 
uitgegeven.

2. Het vergaderrecht omvat onder meer het recht tot de algemene verga-
dering te worden opgeroepen, die vergadering bij te wonen en daarin 
het woord te voeren en het recht op inzage van de jaarstukken van de 
vennootschap, alsook om daar afschriften van te verkrijgen, alsmede de 
overige rechten welke de wet aan certificaathouders met het vergader-
recht toekent.
Zodanige certificaathouders zijn niet gerechtigd in de algemene verga-
dering stem uit te brengen.
Een certificaathouder kan het vergaderrecht niet uitoefenen zolang hij 
niet in het aandeelhoudersregister is ingeschreven.

3. Onder het begrip vergadergerechtigden wordt hierna in de statuten 
verstaan: houders van certificaten van aandelen waaraan het vergader-
recht is verbonden, alsmede de vruchtgebruikers en pandhouders aan 
wie als zodanig het stemrecht op aandelen toekomt.
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OPROEPINGEN EN MEDEDELINGEN
Artikel 10.

1. Oproepingen, kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de 
vennootschap geschieden bij brief, al dan niet aangetekend. Brieven 
bestemd voor aandeelhouders en vergadergerechtigden worden ver-
stuurd aan de bij de vennootschap bekende adressen.
De oproeping aan iedere aandeelhouder of vergadergerechtigde die 
daarmee instemt, kan ook geschieden door een langs elektronische 
weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres 
dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.
Brieven bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van 
de vennootschap.

2. Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene 
vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel 
van opneming in de oproepingsbrieven alsmede, in het voorkomende 
geval, in het stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennoot-
schap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt 
gemaakt.
Indien het bestuur heeft besloten voorwaarden te stellen aan het 
gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, waarmee aan de 
algemene vergadering kan worden deelgenomen, worden deze bij de 
oproeping bekend gemaakt.

AANDEELHOUDERSREGISTER
Artikel 11.

1. Het bestuur van de vennootschap houdt een register, waarin de namen 
en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding 
van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van 
erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte 
bedrag.
Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van:
a. hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aan-

delen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht 
hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsme-
de met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun 
toekomen;

b. de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht 
is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergader-
recht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning 
of betekening.

2. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere aantekening wordt 
getekend door een bestuurder.

3. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vrucht-
gebruiker, een pandhouder en een houder van een certificaat van een 
aandeel waaraan vergaderrecht is verbonden om niet een uittreksel uit 
het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of certificaat 
van een aandeel. Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of 

een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht toe-
komt.

4. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter 
inzage van de aandeelhouders, de vruchtgebruikers en pandhouders 
aan wie als zodanig het stemrecht toekomt en de houders van certifi-
caten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden.

5. Aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en houders van cer-
tificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, zijn ver-
plicht aan het bestuur hun adressen op te geven, alsmede de overige in 
lid 1 bedoelde gegevens te verschaffen.

GEMEENSCHAP
Artikel 12.
Indien een of meer aandelen, beperkte rechten daarop of daarvoor toegeken-
de certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden tot een gemeenschap 
behoren, kunnen de deelgenoten van die gemeenschap de uit die aandelen, 
beperkte rechten of certificaten voortvloeiende rechten jegens de vennoot-
schap slechts uitoefenen, indien zij zich daarbij tegenover de vennootschap 
door één persoon laten vertegenwoordigen.

EIGEN AANDELEN
Artikel 13.

1. Het bestuur kan besluiten tot verkrijging door de vennootschap van 
eigen aandelen. Na de verkrijging dient nog ten minste één aandeel 
met stemrecht te worden gehouden door een ander dan de vennoot-
schap of haar dochtermaatschappijen.

2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen eigen aandelen verkrij-
gen:
a. indien het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde jaarreke-

ning, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves 
die krachtens de wet moeten worden aangehouden; of

b. indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de 
vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan 
met het betalen van haar opeisbare schulden.

De verkrijging van eigen aandelen behoeft de goedkeuring van de alge-
mene vergadering.

3. Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor aandelen die de 
vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

4. Vervreemding door de vennootschap van eigen aandelen geschiedt 
door het bestuur, onder goedkeuring van de algemene vergadering. 
Het bepaalde in artikel 16 van deze statuten geldt niet bij een dergelijke 
vervreemding.

5. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een 
dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen 
stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van 
hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aan-
delen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toe-
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behoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het 
vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de 
vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De 
vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem-
recht uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtge-
bruik of een pandrecht heeft.

6. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begre-
pen.

KAPITAALVERMINDERING
Artikel 14.

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het 
geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag 
van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit 
moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aan-
gewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht is slechts toege-
staan voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die 
krachtens de wet moeten worden aangehouden. Na de intrekking dient 
nog ten minste één aandeel met stemrecht te worden gehouden door 
een ander dan de vennootschap of haar dochtermaatschappijen.
Een besluit tot kapitaalvermindering met terugbetaling kan slechts 
met goedkeuring van het bestuur geschieden. Het bestuur weigert de 
instemming indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat 
de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met 
het betalen van haar opeisbare schulden.

2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de ven-
nootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. Voorts 
kunnen de aandelen worden ingetrokken waarvan de aandeelhouders 
met de intrekking instemmen.
Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbe-
taling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar 
evenredigheid op alle aandelen geschieden.
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met 
instemming van alle betrokken aandeelhouders.

3. Een terugbetaling of ontheffing van de verplichting tot storting kan 
slechts naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereis-
te van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle 
betrokken aandeelhouders.

4. De oproeping tot een vergadering waarin een besluit tot kapitaalver-
mindering wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermin-
dering en de wijze van uitvoering daarvan. Van het voorstel tot kapitaal-
vermindering dient vanaf de dag van oproeping van de vergadering een 
afschrift, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, 
ten kantore van de vennootschap ter inzage te worden gelegd voor 
iedere aandeelhouder en andere vergadergerechtigden tot de afloop 

van de vergadering, die gedurende die tijd daarvan kosteloos een 
afschrift kan verkrijgen.

LEVERING VAN AANDELEN EN VAN CERTIFICATEN MET 
VERGADERRECHT
Artikel 15.

1. Voor de levering van een aandeel, of van een beperkt recht daarop, is 
vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland 
standplaats hebbende notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen 
partij zijn.

2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde rechtshandelingen partij is, kunnen de aan het aandeel 
verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap 
de desbetreffende rechtshandeling heeft erkend dan wel een notarieel 
afschrift of uittreksel van de akte van levering aan haar is betekend.

3. Erkenning door de vennootschap kan geschieden:
a. in de akte van levering, of
b. door het plaatsen van een gedagtekende verklaring op het daartoe 

overgelegde notariële afschrift of uittreksel van de akte van leve-
ring, of

c. door eigener beweging de desbetreffende rechtshandeling in te 
schrijven in het aandeelhoudersregister.

4. Voor de levering van een certificaat waaraan het vergaderrecht is ver-
bonden, is vereist een daartoe bestemde akte waarbij de betrokkenen 
partij zijn. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toe-
passing, met dien verstande dat de bedoelde overlegging of betekening 
geschiedt van een afschrift van de akte van levering.

BLOKKERINGSREGELING ALGEMEEN
AANBIEDINGSPLICHT
Artikel 16.

1. Indien een aandeelhouder, niet zijnde de vennootschap zelf, aandelen 
wil overdragen, of als aandelen krachtens een door een aandeelhouder 
gemaakt legaat moeten worden overgedragen, dienen de betreffende 
aandelen eerst te koop te worden aangeboden aan de overige aan-
deelhouders, met dien verstande dat een aandeelhouder zijn aandelen 
vrijelijk mag overdragen indien de andere aandeelhouders daartoe met 
inachtneming van het bepaalde in het één na laatste lid van dit artikel 
hebben besloten.
Ten aanzien van overdracht van aandelen door de vennootschap vindt 
het bepaalde in artikel 13 lid 4 van deze statuten toepassing; het bepaal-
de in dit artikel geldt niet bij een dergelijke overdracht.
Het bepaalde in dit artikel geldt evenmin indien een aandeelhouder 
krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere aan-
deelhouder verplicht is.

2. Het aanbod moet aan het bestuur worden medegedeeld onder opgaaf 
van het aantal aandelen en de persoon aan wie de aandelen zullen 
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worden overgedragen. Het bestuur stelt van deze kennisgeving de aan-
deelhouders onverwijld in kennis.

3. Het bestuur belegt tegen een datum niet later dan zes weken nadat het 
aanbod door hem is ontvangen een algemene vergadering.

4. In deze algemene vergadering kan iedere aandeelhouder opgeven hoe-
veel aangeboden aandelen hij wenst te kopen.

5. Indien aandeelhouders tezamen op meer aandelen reflecteren dan 
worden aangeboden, verdeelt het bestuur, met inachtneming van het 
in lid 4 van dit artikel bepaalde, de aangeboden aandelen onder de 
gegadigden zoveel mogelijk in verhouding van hun bezit aan aandelen, 
met dien verstande, dat een gegadigde geen groter aantal kan krijgen 
dan waarop hij gereflecteerd heeft.

6. Tenzij partijen anders overeenkomen, zal de prijs van de over te dragen 
aandelen worden vastgesteld door drie onafhankelijke deskundigen, te 
benoemen door partijen in onderling overleg of, bij gebreke van over-
eenstemming daaromtrent, op verzoek van de meest gerede partij door 
de voorzieningenrechter van de rechtbank in het arrondissement waar-
onder de statutaire zetel van de vennootschap valt.
De deskundigen brengen hun rapport zo mogelijk binnen twee maan-
den na hun aanstelling aan het bestuur uit. De prijs van de over te 
dragen aandelen dient gelijk te zijn aan hun waarde. Het bestuur zal 
aan de deskundige(n) bij de prijsvaststelling zijn volledige medewer-
king geven. Zodra de prijs aan het bestuur bekend is, deelt hij die onver-
wijld aan partijen mede.

7. De kosten van prijsvaststelling komen ten laste van de vennootschap, 
tenzij de deskundigen naar redelijkheid anders bepalen.

8. Iedere gegadigde is bevoegd tot een maand nadat hij over de prijs van 
de aandelen in kennis is gesteld alsnog aan het bestuur mede te delen, 
dat hij zich (gedeeltelijk) terugtrekt. Het bestuur verdeelt dan de daar-
door vrijgekomen aandelen overeenkomstig het in lid 5 van dit artikel 
bepaalde onder de overige gegadigden en deelt het resultaat hiervan 
onverwijld aan partijen mede.

9. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken binnen een 
maand nadat hem definitief bekend is, aan wie hij al de aangeboden 
aandelen kan verkopen en tegen welke prijs. De aanbieder dient van 
een intrekking van zijn aanbod het bestuur van de vennootschap onver-
wijld in kennis te stellen.
Indien de aanbieder zijn aanbod heeft ingetrokken komen, in afwijking 
van het bepaalde in lid 7 van dit artikel, de kosten van de in lid 6 van dit 
artikel bedoelde deskundigen geheel voor zijn rekening, ook indien de 
deskundigen anders hebben beslist.

10. Als ten slotte mocht vaststaan, dat niet al de aangeboden aandelen 
tegen contante betaling worden gekocht, zal de aanbieder gedurende 
drie maanden na die vaststelling de aangeboden aandelen, mits alle, 
vrijelijk mogen overdragen, doch slechts aan de door hem aan het 
bestuur medegedeelde persoon.
 Indien de overdracht aan bedoelde persoon geschiedt voor een 

lagere prijs dan voor de medeaandeelhouders op grond van deze blok-
keringsregeling heeft gegolden, is de aanbieder verplicht de aandelen 
tegen deze lagere prijs opnieuw aan de medeaandeelhouders te koop 
aan te bieden. Het bepaalde in de vorige zin geldt niet bij schenking van 
aandelen.

11. 1Indien de aanbieder met de overdracht van de ingevolge dit artikel 
over te dragen aandelen in verzuim is, is de vennootschap, mits zij de 
betreffende aandeelhouder in gebreke heeft gesteld, onherroepelijk 
gevolmachtigd namens hem de overdracht van de aandelen te bewerk-
stelligen (koop en levering), ook ingeval van een mogelijk tegenstrijdig 
belang tussen de aanbieder en de vennootschap. De vennootschap zal 
er voor zorg dragen dat de aandeelhouder de koopprijs van de over-
gedragen aandelen, onder aftrek van de gemaakte kosten, onverwijld 
ontvangt.
Zolang een aandeelhouder zijn verplichting tot overdracht niet nakomt, 
is het aan al zijn aandelen verbonden stemrecht, recht op uitkering en 
recht op deelname aan de algemene vergadering opgeschort.

12. De gezamenlijke aandeelhouders kunnen besluiten, mits schriftelijk, 
dat het hiervoor bepaalde omtrent de aanbieding van aandelen in 
het desbetreffende geval achterwege kan blijven; de aanbieder is dan 
bevoegd zijn aandelen binnen drie maanden vrijelijk over te dragen.

13. Ingeval van executoriaal beslag, faillissement, een schuldsaneringsre-
geling natuurlijke personen, afgifte van een legaat, toedeling uit een 
gemeenschap of een pandrecht kan de rechter de aanbiedingsplicht als 
bedoeld in lid 1 van dit artikel geheel of gedeeltelijk buiten toepassing 
verklaren. Het verzoek daartoe kan worden gedaan door onderschei-
denlijk de executant, de curator, de bewindvoerder, een belanghebben-
de bij de afgifte van een legaat of de toedeling, of de pandhouder.

BLOKKERINGSREGELING BIJZONDER
Artikel 17.

1. Ingeval:
a. een aandeelhouder overlijdt of het vrije beheer over zijn vermogen 

verliest; of
b. een aandeelhouderrechtspersoon wordt ontbonden of ophoudt te 

bestaan of aandelen in het kader van een splitsing in de zin van arti-
kel 2:334a Burgerlijk Wetboek doet overgaan; of

c. tot een gemeenschap behorende aandelen worden verdeeld;
moeten alle aandelen van de betreffende aandeelhouder te koop 
worden aangeboden; ingeval van een splitsing dienen de aandelen 
te worden aangeboden die in het kader daarvan overgaan. De hier-
voor bedoelde verplichting tot aanbieding geldt niet bij een fusie in 
de zin van artikel 2:333 Burgerlijk Wetboek en evenmin bij een split-
sing in de zin van artikel 2:334hh Burgerlijk Wetboek.
De verplichting vervalt, wat betreft de verdeling van een gemeen-
schap, indien en voor zover de aandelen worden toebedeeld aan 
de deelgenoot van wiens zijde de aandelen destijds in de gemeen
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schap waren gevallen.
2. Zodra vaststaat, dat ingevolge het in lid 1 van dit artikel bepaalde, aan-

delen te koop moeten worden aangeboden, moeten zij, die tot het 
aanbod verplicht zijn, daarvan binnen een maand mededeling doen 
aan het bestuur, onder opgaaf van het aantal aandelen. Deze medede-
ling geldt als aanbod in de zin van het vorige artikel.
Indien een aandeelhouder zijn verplichting tot aanbieding niet nakomt, 
is het aan al zijn aandelen verbonden stemrecht, recht op uitkering 
en recht op deelname aan de algemene vergadering niet opgeschort 
zolang de vennootschap hem niet in gebreke heeft gesteld, als bedoeld 
in lid 4 van dit artikel. Indien en zodra hij in gebreke is gesteld, zijn deze 
rechten wel opgeschort zolang hij zijn verplichtingen uit hoofde van 
deze blokkeringsregeling niet nakomt.

3. Het bepaalde in het vorige artikel is op het in dit artikel bepaalde, zoveel 
mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
a. het aanbod niet kan worden ingetrokken;
b. de verplichting tot overdracht is vervallen, zodra mocht vaststaan, 

dat niet al de betreffende aandelen tegen contante betaling worden 
gekocht.

4. Indien aan de verplichting tot het doen van de mededeling als bedoeld 
in lid 2 van dit artikel niet of niet tijdig is voldaan, is de vennootschap, 
mits zij de betreffende aandeelhouder dan wel zijn rechtsopvolgers in 
gebreke heeft gesteld, onherroepelijk gevolmachtigd de betreffende 
aandelen, overeenkomstig het in dit artikel bepaalde te koop aan te 
bieden en in eigendom over te dragen, ook ingeval van een mogelijk 
tegenstrijdig belang tussen de aanbieder en de vennootschap. De ven-
nootschap zal er voor zorg dragen dat de aandeelhouder respectievelijk 
zijn rechtsopvolgers de koopprijs van de vervreemde aandelen, onder 
aftrek van de gemaakte kosten, onverwijld ontvangt respectievelijk ont-
vangen.

BESTUUR
Artikel 18.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een 
of meer bestuurders.
Elke bestuurder is tegenover de vennootschap gehouden tot een 
behoorlijke vervulling van zijn taak. Bij de vervulling van hun taak rich-
ten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de 
met haar verbonden onderneming.

2. Het bestuur kan, onder goedkeuring van de algemene vergadering:
a. een schriftelijk reglement vaststellen voor zijn vergaderingen en 

voor de verdeling van zijn taken, met dien verstande dat een regle-
ment niet strijdig mag zijn met deze statuten;

b. bepalen, mits schriftelijk, dat een bestuurder namens het bestuur 
rechtsgeldig kan besluiten omtrent zaken die tot zijn taak behoren.

De bestuurders zijn verplicht elkaar regelmatig en tijdig te informeren 
omtrent hun werkzaamheden.

3. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door een door de 
bestuurders uit hun midden aangewezen voorzitter van de vergade-
ring.

4. Iedere bestuurder brengt één stem uit. Het bestuur besluit met vol-
strekte meerderheid van stemmen. Een besluit kan slechts worden 
genomen indien ten minste de helft van de bestuurders ter vergade-
ring aanwezig of vertegenwoordigd is. Wanneer het vereiste aantal 
bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe 
vergadering worden bijeengeroepen waarin het desbetreffende besluit 
kan worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezi-
ge of vertegenwoordigde bestuurders. Bij de vaststelling in hoeverre 
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn wordt geen rekening 
gehouden met bestuurders die op grond van het bepaalde in lid 6 niet 
aan de beraadslaging en besluitvorming mogen deelnemen.
Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering.
Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder 
doen vertegenwoordigen.

5. Van de beraadslaging en besluitvorming worden notulen gehouden. 
De notulen worden door het bestuur vastgesteld in de eerstvolgende 
bestuursvergadering, of zoveel eerder als het bestuur besluit.
Het bestuur houdt van de genomen besluiten tevens aantekening ten 
behoeve van de aandeelhouders en vergadergerechtigden. De aanteke-
ningen liggen ten kantore van de vennootschap voor hen ter inzage. 
Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze 
aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvor-
ming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft 
dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met 
haar verbonden onderneming. Evenwel blijft het bestuur tot besluit-
vorming bevoegd indien ten aanzien van de respectievelijk alle bestuur-
der(s) sprake is van een tegenstrijdig belang.

7. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle 
bestuurders zich omtrent het voorstel schriftelijk hebben uitgesproken. 
De stemmen kunnen ook per elektronische weg worden uitgebracht.

8. De algemene vergadering kan bestuursbesluiten aan haar goedkeuring 
onderwerpen, mits de betrokken besluiten nauwkeurig omschreven 
schriftelijk aan het bestuur zijn medegedeeld.

BESTUURDERS
Artikel 19.

1. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de 
algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt het aantal 
bestuurders. De algemene vergadering kan aan één of meer van de 
bestuurders (mede) de titel algemeen bestuurder of enige andere titel 
verlenen.

2. De schorsing van een bestuurder geldt ten hoogste twee maanden, 
tenzij de algemene vergadering voor de afloop van die periode heeft 
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besloten de termijn eenmalig met ten hoogste twee maanden te ver-
lengen.
De door de algemene vergadering geschorste bestuurder wordt in de 
gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoor-
den en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan.
Indien de algemene vergadering niet besluit een geschorste bestuurder 
te ontslaan dan wel indien een schorsingstermijn niet tijdig wordt ver-
lengd, vervalt de schorsing.

BELONING
Artikel 20.
De algemene vergadering stelt de beloning en de overige voorwaarden met 
betrekking tot de werkzaamheden van de bestuurders vast.

ONTSTENTENIS OF BELET BESTUURDERS
Artikel 21.

1. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende 
bestuurders met het bestuur belast, terwijl bij ontstentenis of belet van 
alle bestuurders een daartoe door de algemene vergadering aangewe-
zen persoon voorlopig met het bestuur is belast.

2. Van ontstentenis is sprake als een vacature is ontstaan.
Van belet is sprake als een bestuurder, anders dan bij wijze van verlof, 
gedurende een periode van ten minste tien aaneengesloten werkdagen 
zijn bestuurstaak niet heeft kunnen uitoefenen dan wel redelijkerwijs 
is te voorzien dat een bestuurder gedurende die periode zijn bestuur-
staak, anders dan bij wijze van verlof, niet kan of mag uitoefenen. Indien 
een zwaarwichtig belang van de vennootschap de algemene vergade-
ring daartoe aanleiding geeft, kan de algemene vergadering besluiten 
dat eerder sprake is van belet.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 22.

1. Indien het bestuur uit twee of meer bestuurders bestaat, kan de ven-
nootschap slechts vertegenwoordigd worden hetzij door het bestuur, 
hetzij door een algemeen bestuurder afzonderlijk, hetzij door twee 
gezamenlijk handelende bestuurders.
Indien er slechts een bestuurder in functie is, wordt de vennootschap 
vertegenwoordigd door die bestuurder.

2. Het bestuur kan aan één of meer personen doorlopende vertegen-
woordigingsbevoegdheid verlenen; het bestuur kan aan één of meer 
bestuurders vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen om als zoda-
nig, met inachtneming van zijn volmacht, de vennootschap zelfstandig 
of met een ander te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts aan 
gevolmachtigden een titel verlenen. Het bestuur zal van het toekennen 
van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij 
het handelsregister.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23.

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, of 
wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 28 of artikel 30 lid 4 
tweede zin van deze statuten besloten, en wel binnen zes maanden na 
afloop van het boekjaar van de vennootschap.

2. De agenda voor deze vergadering bevat, onverminderd het bepaalde in 
het volgende lid, in ieder geval de volgende onderwerpen:
a. behandeling van het schriftelijk jaarverslag van het bestuur;
b. vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de winst;
c. goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid in de periode 

waarop de jaarrekening betrekking heeft voor zover dat beleid uit 
die stukken blijkt of het resultaat daarvan in die stukken is verwerkt.

3. De agenda bevat voorts de onderwerpen waarvan de behandeling 
tijdig schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders en/of 
andere vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste één 
honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen; 
aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien dit 
verzoek elektronisch is vastgelegd.
Het verzoek moet door het bestuur van de vennootschap niet later dan 
op de dertigste dag voor die van de vergadering zijn ontvangen. Indien 
het zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet, 
kan het bestuur besluiten het onderwerp niet op de agenda te plaatsen.

4. Het onderwerp in lid 2 sub a van dit artikel bedoeld kan op de agenda 
achterwege blijven indien de artikelen 2:396 lid 7, of 2:403 Burgerlijk 
Wetboek voor de vennootschap gelden. Het onderwerp in lid 2 sub b 
respectievelijk sub c van dit artikel bedoeld kan op de agenda achterwe-
ge blijven indien de algemene vergadering heeft besloten de termijn 
waarbinnen de jaarrekening dient te worden opgemaakt wegens bij-
zondere omstandigheden met ten hoogste zes maanden te verlengen, 
dan wel een voorstel daartoe op de agenda staat vermeld.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24.

1. Naast de jaarvergadering kunnen ook buitengewone algemene verga-
deringen van aandeelhouders worden gehouden.

2. Het bestuur kan besluiten een buitengewone vergadering te houden.
3. Buitengewone algemene vergaderingen moeten eveneens worden 

gehouden op schriftelijk verzoek van één of meer aandeelhouders en/
of andere vergadergerechtigden, vertegenwoordigende ten minste 
één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal, dat onder nauw-
keurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur is 
gericht. In dat geval dient de vergadering binnen vier weken te worden 
gehouden, tenzij, naar het oordeel van het bestuur een zwaarwichtig 
belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Aan de eis van 
schriftelijkheid van het in de vorige zin bedoelde verzoek wordt ook vol-
daan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.
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4. Indien het bestuur geen uitvoering geeft aan het in lid 3 van dit artikel 
bedoelde verzoek, zonder vermelding, gemotiveerd, van het zwaarwich-
tige belang van de vennootschap dat zich tegen de vergadering verzet, 
kan een aandeelhouder of een andere vergadergerechtigde die om de 
vergadering heeft verzocht op zijn verzoek door de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank in het arrondissement waaronder de statutaire 
zetel van de vennootschap valt worden gemachtigd tot het bijeenroe-
pen van de desbetreffende vergadering. Indien het verzoek wordt toe-
gewezen, komen de ter zake door de aandeelhouder of de andere verga-
dergerechtigde gemaakte kosten voor rekening van de vennootschap.

OPROEPING EN PLAATS ALGEMENE VERGADERING; ELEK-
TRONISCHE BESLUITVORMING
Artikel 25.

1. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door het 
bestuur dan wel door een bestuurder.

2. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van 
de vergadering door middel van oproepingsbrieven. De oproepingsbrie-
ven worden verzonden naar de adressen van de aandeelhouders en de 
andere vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het aandeel-
houdersregister. De oproepingsbrieven voor een algemene vergade-
ring vermelden dag, uur en de plaats van de vergadering, alsmede de 
agenda met de te behandelen onderwerpen.

3. Is de oproeping tot een vergadering niet of niet juist geschied, dan kan 
niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee 
hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaats-
vindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gele-
genheid zijn gesteld om advies uit te brengen. Hetzelfde geldt ten aan-
zien van onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping 
is aangekondigd.

4. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar 
de vennootschap haar woonplaats heeft.
Een algemene vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, 
mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van 
de vergadering, en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming 
in de gelegenheid zijn geweest om advies uit te brengen.

5. Het bestuur kan besluiten dat iedere aandeelhouder of andere verga-
dergerechtigde bevoegd is om in persoon of bij schriftelijk gevolmach-
tigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de 
algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, 
wat betreft de stemgerechtigden, het stemrecht uit te oefenen. Het 
gebruik van het elektronische communicatiemiddel komt voor risico 
van de aandeelhouder of andere vergadergerechtigde.

6. Voor de toepassing van lid 5 van dit artikel is vereist dat de aandeel-
houder of andere vergadergerechtigde via het elektronisch communi-
catiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen 
van de verhandelingen ter vergadering en, indien stemgerechtigd, het 

stemrecht kan uitoefenen. Door het bestuur kunnen voorwaarden 
worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatie-
middel. Indien het bestuur besluit voorwaarden te stellen, worden deze 
voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.

7. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn 
stem reeds voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektro-
nisch communicatiemiddel uit te brengen.
Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn slechts gerechtigd zij die op 
een bij de bijeenroeping van de algemene vergadering te vermelden 
tijdstip als stemgerechtigden in het aandeelhoudersregister van de 
vennootschap staan vermeld, ongeacht wie ten tijde van de algeme-
ne vergadering de rechthebbenden op de aandelen zijn. Het hiervoor 
bedoelde tijdstip mag niet vroeger liggen dan op de achtste dag voor 
die van de vergadering.
Op deze wijze stemmen is slechts toegestaan nadat de algemene ver-
gadering is bijeengeroepen, doch nooit eerder dan op de veertiende 
dag voor die van de vergadering en nooit later dan op de dag voor die 
van de vergadering.
Het bestuur draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en deelt 
de stemmen mede aan de voorzitter van de algemene vergadering.
Een stemgerechtigde die op deze wijze stem heeft uitgebracht, kan 
zijn stem niet herroepen. Evenmin kan hij op de algemene vergadering 
opnieuw stem uitbrengen.
Indien de aandelen na het stem uitbrengen doch vóór de algemene 
vergadering aan een andere rechthebbende gaan toebehoren, kan de 
andere rechthebbende van de aandelen op die vergadering op de aan-
delen niet opnieuw stem uitbrengen.

8. Het bestuur kan besluiten dat aandeelhouders en andere vergaderge-
rechtigden, of hun gemachtigden, alvorens tot de algemene vergade-
ring te worden toegelaten een presentielijst dienen te tekenen, onder 
vermelding van hun naam, van het aantal stemmen dat door hen kan 
worden uitgebracht en van de nummers van de aandelen waarop door 
hen stem kan worden uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde 
betreft, wordt tevens de naam vermeld van degene voor wie de gevol-
machtigde optreedt.

STEMRECHT
Artikel 26.

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen, tenzij op grond van deze statuten een grotere 
meerderheid is voorgeschreven.
De voor de algemene vergadering via een elektronisch communicatie-
middel uitgebrachte stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die 
ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft 
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wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met 
aandelen, waarvoor krachtens de wet of de statuten geen stem kan 
worden uitgebracht.

3. De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen door 
middel van niet ondertekende, gesloten stembiljetten, tenzij geen van 
de stemgerechtigden zich tegen een mondelinge stemming verzet.
Blanco en ondertekende stembiljetten zijn van onwaarde.

4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij de algemene 
vergadering besluit de beslissing op te dragen aan een bindend advi-
seur, aan te wijzen door het Nederlands Arbitrage Instituut. In dat geval 
is eerst een besluit genomen, zodra die adviseur heeft beslist. Indien 
over het voorstel tot opdracht van de beslissing aan de adviseur de 
stemmen staken, geldt dat voorstel als aangenomen.

5. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen zich ter 
vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoor-
digen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan, 
indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

6. De bestuurders hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende 
stem.

LEIDING ALGEMENE VERGADERING EN NOTULEN
Artikel 27.

1. De algemene vergadering wijst de voorzitter van de vergadering aan.
Het bestuur wijst de secretaris van de vergadering aan, tenzij de alge-
mene vergadering anders besluit.

2. Van het ter vergadering verhandelde worden door respectievelijk in 
opdracht van de secretaris van die vergadering notulen gehouden. 
Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de 
voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering.

3. Het in het vorige lid bepaalde is niet van toepassing indien van het ter 
vergadering verhandelde notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. 
Een bestuurder of één of meer aandeelhouders vertegenwoordigende 
ten minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal kunnen het 
opmaken van een proces-verbaal verlangen. De kosten van een pro-
ces-verbaal komen voor rekening van de vennootschap.

4. De notulen of het proces-verbaal liggen binnen redelijke termijn na 
afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage 
van de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden. Aan ieder van 
dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze stukken 
verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
Een eventueel ter vergadering te tekenen presentielijst maakt geen 
deel uit van de notulen of het proces-verbaal.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Artikel 28.

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een 
algemene vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden, 

met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen 
worden schriftelijk uitgebracht.
De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gele-
genheid gesteld om advies uit te brengen.
De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht 
en de instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektro-
nische weg plaatsvinden.

2. Indien een besluit op andere wijze dan in een algemene vergadering 
is genomen, wordt het bestuur van de vennootschap daarvan ten 
spoedigste door een door de stemgerechtigden uit hun midden aan 
te wijzen persoon in kennis gesteld, onder overlegging van de bewijs-
stukken waaruit van het besluit blijkt. Ten aanzien van deze geschriften 
vindt het bepaalde in lid 4 van het vorige artikel overeenkomstige toe-
passing.

BOEKJAAR
Artikel 29.
Het boekjaar van de vennootschap is het kalenderjaar.

JAARSTUKKEN
Artikel 30.

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de ven-
nootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste 
zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere 
omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze 
voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. 
Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage 
voor de aandeelhouders, tenzij de artikelen 2:396 lid 7, of 2:403 Burger-
lijk Wetboek voor de vennootschap gelden.

2. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt 
de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder 
opgave van reden melding gemaakt.

3. Van de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot 
behandeling van de jaarrekening, tot de afloop van die vergadering ligt 
de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in 
artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek ten kantore van de vennootschap 
ter inzage voor de aandeelhouders en de andere vergadergerechtigden 
die de stukken aldaar kunnen inzien en allen daarvan kosteloos een 
afschrift kunnen verkrijgen.

4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap 
zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders 
tevens als vaststelling van de jaarrekening, mits alle vergadergerech-
tigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de 
opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben 
ingestemd. De in de vorige volzin bedoelde vaststelling strekt tevens tot 
kwijting van de bestuurders.
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ACCOUNTANT
Artikel 31.

1. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 
Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen om de door het bestuur opge-
maakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in 
lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe 
gehouden is indien de wet dat verlangt.
Indien de wet de benoeming van een accountant niet vereist, kan 
de vennootschap de in de vorige zin bedoelde opdracht ook aan een 
andere deskundige dan een accountant verlenen.

2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. 
Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur daartoe bevoegd. De aan 
de deskundige verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrok-
ken door de algemene vergadering alsook door degene die de opdracht 
heeft verleend.

3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het 
bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent 
de getrouwheid van de jaarrekening weer.

4. Het bestuur kan aan de aangewezen deskundige of aan een andere 
deskundige op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken.

WINST
Artikel 32.

1. De algemene vergadering is bevoegd tot:
a. bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarreke-

ning is bepaald;
b. vaststelling van uitkeringen;
c. het doen van tussentijdse uitkeringen.
Uitkeringen kunnen slechts geschieden voor zover het eigen vermogen 
groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aange-
houden.
Een besluit dat strekt tot uitkering behoeft de goedkeuring van het 
bestuur. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of 
redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering 
niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare 
schulden.

2. Uitkeringen zijn opeisbaar twee weken na het besluit tot uitkering, 
tenzij het bestuur daarvoor een eerdere datum bepaalt.
Aandelen waarop krachtens het in artikel 13 lid 5 van deze statuten 
bepaalde geen stem mag worden uitgebracht, tellen bij de uitkering 
niet mee, tenzij op de aandelen een recht van vruchtgebruik of een 
pandrecht was gevestigd voordat het stemrecht kwam te vervallen.

3. De algemene vergadering kan besluiten dat een uitkering geheel of 
gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zal geschieden. De in 
lid 1 bedoelde goedkeuring van het bestuur is eveneens vereist.

4. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt door een 
tijdsverloop van vijf jaar.

5. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort 
slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

JURIDISCHE FUSIE, SPLITSING, STATUTENWIJZIGING EN 
ONTBINDING
Artikel 33.

1. De algemene vergadering kan besluiten tot juridische fusie, tot split-
sing, tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de vennoot-
schap. Deze besluiten kunnen slechts genomen worden met een meer-
derheid van ten minste drie vierde gedeelte van de geldig uitgebrachte 
stemmen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee derde 
gedeelte van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is; 
ingeval van een besluit tot splitsing als bedoeld in artikel 2:334 cc Bur-
gerlijk Wetboek dient evenwel ter vergadering ten minste een gedeelte 
van vijfennegentig procent van het geplaatste aandelenkapitaal aan-
wezig of vertegenwoordigd te zijn.

2. Indien in een vergadering waarin een besluit aan de orde komt waar-
voor een quorum geldt van ten minste twee derde gedeelte van het 
geplaatste kapitaal, dit quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, 
wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste 
acht en ten hoogste zestien dagen na de eerste vergadering, waarin het 
desbetreffende besluit kan worden genomen met een meerderheid van 
ten minste drie vierde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen, 
ongeacht het ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd kapitaal.

3. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld, dat 
en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter 
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde gedeelte van het kapi-
taal.

4. Van het voorstel tot statutenwijziging dient vanaf de dag van oproe-
ping van de vergadering een afschrift, waarin de voorgedragen wijzi-
ging woordelijk is opgenomen ten kantore van de vennootschap ter 
inzage te worden gelegd voor iedere aandeelhouder en andere verga-
dergerechtigde tot de afloop van de vergadering, die gedurende die tijd 
daarvan kosteloos een afschrift kan verkrijgen.

VEREFFENING
Artikel 34.

1. Bij ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algeme-
ne vergadering geschiedt de vereffening van het vermogen door de 
bestuurders tenzij de algemene vergadering anders beslist.

2. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit 
tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigin-
gen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in 
liquidatie.

3. De bepalingen in deze statuten omtrent de benoeming, de schorsing 
en het ontslag van bestuurders en de vertegenwoordiging van de ven-
nootschap zijn van overeenkomstige toepassing op respectievelijk voor 
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de vereffenaars. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor 
zoveel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.

4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de ven-
nootschap is overgebleven, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 
naar rato van hun aandelenbezit.

5. De boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap zullen 
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven berusten 
onder de persoon daartoe door de vereffenaars benoemd.

SLOTBEPALING
Artikel 35.
In alle gevallen, waarin niet door de statuten of de wet is voorzien, beslist de 
algemene vergadering.

EERSTE BOEKJAAR
Artikel 36.
Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december 
tweeduizend twintig.

SLOTVERKLARINGEN
Ten slotte verklaart de comparante, handelend als gemeld:

a. het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt één euro (€ 1,00) verdeeld 
in tien (10) aandelen van nominaal tien cent (€ 0,10);

b. n het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de oprichter voor 
alle aandelen;

c. op de aandelen wordt in geld gestort;
d. de storting in geld op de geplaatste aandelen heeft plaatsgevonden en 

wordt door de vennootschap aanvaard;
e. voor de eerste maal wordt de oprichter tot algemeen bestuurder van de 

vennootschap benoemd;
f. de kosten die met deze oprichting verband houden, komen voor reke-

ning van de vennootschap.

B. BEKRACHTIGING
Voorts verklaart de comparante, te dezen handelend als schriftelijk gevol-
machtigde van de vennootschap, alle rechtshandelingen, geen enkele uit-
gezonderd, die in de oprichtingsfase door, respectievelijk in opdracht van de 
bij deze akte benoemde bestuurder en/of de oprichter namens de vennoot-
schap zijn verricht te bekrachtigen in de zin van artikel 2:203 Burgerlijk Wet-
boek. Deze bekrachtiging geschiedt onder de opschortende voorwaarde van 
inschrijving van de vennootschap in het handelsregister.

VOLMACHT
Van de volmacht blijkt uit één (1) onderhandse akte, welke aan deze akte 
wordt gehecht.

SLOT
De comparante is mij, notaris, bekend.
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de 
comparante en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van 
de akte voortvloeiende gevolgen.
De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis geno-
men en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk 
in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte 
voorlezing is de akte door de comparante en door mij, notaris, ondertekend. 
De akte is verleden te Utrecht, op de datum aan het begin van deze akte ver-
meld.
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Belangrijke informatie over de belegging
Obligaties Tranche A en Tranche B
Cube Centre Vastgoedfonds CV

Dit document is opgesteld op 1 januari 2020.

Dir document helpt u de risico’s, de kosten en het rendement van de belegging beter te gegrijpen.

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.



Prospectus	Cube	Centre	Vastgoedfonds	CV	 197 

Bij lage 7  |  Informatiedocument

INFORMATIEDOCUMENT

Wat wordt er aangeboden en  
door wie?
De obligatieleningen worden aangeboden door de 
uitgevende instelling Cube Centre Vastgoedfonds 
CV.

De uitgevende instelling koopt het bedrijfsgebouw 
Cube Centre aan de Veluwezoom 7 te Almere. Ter 
financiering van dit vastgoedobject geeft de uitge-
vende instelling obligatieleningen uit.

De website van de aanbieder is: www.cubecentre.nl. 

Wat zijn de belangrijkste risico’s   
voor u als belegger?
Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden 
of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het 
aangeboden of verwachte rendement op de obliga-
ties van Cube Centre Vastgoedfonds CV staat groten-
deels vast (rente is vast, 10% voor obligaties Tranche 
A en 7,5% voor obligaties Tranche B) en is deels 
afhankelijk van marktomstandigheden (winstdeling 
van 25% van de verkoopwinst is afhankelijk van de 
verkoopwinst; deze winstdeling is gelijk voor alle 
obligatiehouders). De kans bestaat dat het rende-
ment lager is dan verwacht of toegezegd. Er kan ook 
sprake zijn van verlies, waardoor u mogelijk minder 
rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of 
een deel daarvan verliest. De belangrijkste redenen 
waardoor Cube Centre Vastgoedfonds CV mogelijk 
niet in staat is het aangeboden en/of verwachte 
rendement of zelfs uw inleg terug te betalen, zijn:

 � Tegenvallende verhuur
 � Tegenvallende exploitatiekosten (CV-Kosten)
 � Marktwaardedaling of tegenvallende markt-

waardestijging

De obligaties zijn niet verhandelbaar op een beurs 
of platform en daarvoor beperkt verhandelbaar. 
Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor 
uw obligaties als u tussentijds van uw obligatie af 
wilt. U loopt dan het risico dat u niet op het door u 
gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw 
obligatie langer aan moet houden of uw obligatie 
voor een lagere prijs moet verkopen.

Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer 
informatie over deze risico’s vindt u in dit document 
onder het kopje ‘Nadere informatie over de risico’s’.

Wat is de doelgroep van deze  
belegging?
De obligaties Tranche A worden exclusief aangebo-
den aan de obligatiehouders van B&S Cube Centre 
CV, de verkoper van het vastgoedobject. De obliga-
ties Tranche B worden openbaar aangeboden.
De obligaties zijn geschikt voor beleggers die zich 
eventueel het verlies van hun inleg kunnen permit-
teren.
De obligaties zijn niet geschikt voor beleggers die 
zich eventueel het verlies van hun inleg niet kunnen 
permitteren.

Wat voor belegging is dit?
U belegt in een obligatielening. Dat wil zeggen dat 
u een lening verstrekt aan de uitgevende instelling 
Cube Centre Vastgoedfonds CV. Met de opbrengst 
van de obligatielening koopt en exploiteert de 
uitgevende instelling het groothandelscentrum voor 
de modebranche Cube Centre aan de Veluwezoom 
7 te Almere. Uit de exploitatieopbrengsten van het 
vastgoedobject (lees: huur) moet de couponrente 
van de obligatieleningen voldaan worden.

De nominale waarde van de obligaties Tranche A 
is € 10.000 en voor obligaties Tranche B € 100.000. 
Omdat er geen emissiekosten berekend worden is 
de prijs van de obligaties gelijk aan de nominale 
waarde van de obligaties.

Deelname is mogelijk vanaf € 10.000 voor obligaties 
Tranche A en € 100.000 voor obligaties Tranche B.  
Er zijn geen emissiekosten.

De geplande datum van uitgifte van de obligaties is 
3 februari 2020.

De looptijd van de obligaties in zeven (7) jaar. De 
uitgevende instelling kan deze looptijd met drie (3) 
jaar verlengen.

De rente (couponrente) op de obligaties is 10% per 
jaar voor obligaties Tranche A en 7,5% voor obliga-
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ties Tranche B. Beide tranches hebben recht op een 
winstdeling van 25% van de verkoopwinst.   
Van verkoopwinst kan sprake zijn als het vastgoe-
dobject voor een hoger bedrag wordt verkocht dan 
de fondsinvesteringen van € 6.500.000. De uitge-
vende instelling prognosticeert een winstdeling 
voor de obligatiehouders van 3% per jaar, zodat de 
prognose van het totaalrendement voor obligaties 
Tranche A uitkomt op 13% per jaar en voor obligaties 
Tranche B op 10,5%.

Meer informatie over het rendement vindt u in dit 
document onder het kopje ‘Nadere informatie over 
de risico’s’.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?
Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten.

Bij verkoop van uw obligatie betaalt u geen kosten.

Bij verkoop van het vastgoedobject worden (indien 
van toepassing) verkoopkosten in mindering 
gebracht op de verkoopopbrengst, zoals over-
drachtsbelasting, notariskosten, makelaarskosten en 
eventuele overige advies en transactiekosten. Deze 
verkoopkosten hebben invloed op de uitkomst van 
de winstdelingsregeling.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?
Van elke euro van uw lening wordt 0,023 euro 
gebruikt om kosten af te dekken. 0,977 euro wordt 
geïnvesteerd in het vastgoedobject Cube Centre aan 
de Veluwezoom 7 te Almere.

Uw lening behoort tot het vreemd vermogen van 
Cube Centre Vastgoedfonds CV.

Meer informatie over het gebruik van uw obliga-
tielening kunt u vinden onder het kopje ‘Nadere 
informatie over de besteding van de opbrengst’.

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling, te 
weten Cube Centre Vastgoedfonds CV.

De uitgevende instelling is een commanditaire 
vennootschap, opgericht op 21 november 2019 en 
gevestigd te Hilversum onder het KvK-nummer 
76521729. Het adres van de uitgevende instelling is 
Emmastraat 53, 1213 AK Hilversum. De website van 
de uitgevende instelling is www.cubecentre.nl.

Contactpersoon is de heer E. Slettenhaar, e.sletten-
haar@vanboomslettenhaar.nl en info@vanboom-
slettenhaar.nl. Telefoon 035-5232600.

De belangrijkste activiteiten van de uitgevende 
instelling zijn: aankoop, beheer en exploitatie van 
het vastgoedobject Cube Centre te Almere.
De aanbieder/uitgevende instelling wordt bestuurd 
door haar beherende vennoot Cube Centre Manage-
ment BV. Deze wordt bestuurd door Van Boom & 
Slettenhaar Fondsmanagement BV.    
Deze wordt bestuurd door de heren G. van Boom en 
E. Slettenhaar.

De uitgevende instelling voert geen handelsnamen 
of merken.

Nadere informatie over de  
belegging
 
In dit onderdeel van het document vindt u 
nadere informatie over de aanbieding en de 
aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de 
specifieke risico’s, de kosten en het rendement 
van de aanbieding.

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn 
niet door de AFM getoetst.
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Nader informatie over de risico’s
Zie hoofdstuk 2 van het prospectus dd 1 januari 2020 
voor een uitvoerige beschrijving van alle risico’s.

De couponrente moet betaald worden vanuit 
de cashflow van de uitgevende instelling. Deze 
cashflow wordt gegenereerd door de verhuur van 
het vastgoedobject. De verkoopwaarde van het 
vastgoedobject wordt ook voor een belangrijk deel 
bepaald door de verhuur en bezettingsgraad van het 
vastgoedobject. Dit betekent dat de verhuur, leeg-
stand, debiteuren en alles wat met de exploitatie 
(CV-Kosten) van het vastgoedobject te maken heeft 
van groot belang is voor het risicoprofiel van de 
obligaties. Dit betekent tevens dat het management 
van het vastgoedobject van groot belang is. Op deze 
kosten moet niet bespaard worden omdat dit asset 
en property management van vitaal belang is voor 
de verhuur en de bezettingsgraad van Cube Centre.

Er kan een belangenconflict ontstaan als de belan-
gen van de uitgevende instelling en de obligatie-
houders uiteen gaan lopen. Dit belangenconflict kan 
bijvoorbeeld ontstaan aan het einde van de loop-
tijd van de obligatieleningen. Dan moet besloten 
worden of verkoop wenselijk is of dat verlenging 
van de obligatieleningen beter is. Ook kan alsdan 
besloten worden het vastgoedobject (deels) te 
herfinancieren, terwijl wellicht de obligatiehouders 
of de uitgevende instelling het vastgoedobject liever 
zouden willen verkopen. Ook kan er een belangen-
conflict ontstaan indien de uitgevende instelling 
niet meer (geheel of gedeeltelijk) door gebrek aan 
huurinkomsten of onverwacht gestegen exploitatie-
kosten (CV-Kosten) aan haar renteverplichtingen kan 
voldoen.

De uitgevende instelling wordt overwegend gekapi-
taliseerd door vreemd vermogen, lees obligatielenin-
gen. Hierdoor zal de uitgevende instelling ook een 
beperkt eigen vermogen hebben. Dit betekent dat 
de buffer aan eigen vermogen ook beperkt is waar-
door bij tegenvallende resultaten de uitgevende 
instelling relatief snel niet meer aan haar verplich-
tingen ten aanzien van de obligatieleningen zal 
kunnen voldoen. Het risicoprofiel van de obligaties 
lijkt daardoor op het risicoprofiel van aandelen.

De andere risico’s zijn:
 � Beperkte verhandelbaarheid
 � Aflossingsrisico
 � Risico exit scenario
 � Renterisico
 � Risico’s m.b.t. vermogensstructuur
 � Wijzigingen in wet- en regelgeving
 � Leegstand
 � Huurrisico
 � Staat van onderhoud risico

Nadere informatie over de besteding  
van de opbrengst
De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt
€ 4.900.000.

De opbrengst wordt gebruikt voor de aankoop en 
gedeeltelijke verbouwing van Cube Centre aan de 
Veluwezoom 7 te Almere. Van de opbrengst wordt 
€ 150.000 gebruikt voor kosten met betrekking tot 
de oprichting en marketing.

De opbrengst is voldoende voor de aankoop van 
het vastgoedobject en de bijkomende kosten zoals 
overdrachtsbelasting en kosten voor de verbouwing 
van het souterrain om het vastgoedobject verder 
verhuurgereed te maken.

De uitgevende instelling heeft naast de hierboven 
genoemde kosten met betrekking tot de investerin-
gen geen andere kosten.

Nadere informatie over het rendement
Het direct rendement wordt uitgekeerd in de vorm 
van couponrente.
Daarnaast is er sprake van een winstdeling. Dit 
wordt het indirect rendement genoemd. Dit indirect 
rendement wordt, indien hiervan sprake is, ineens 
en in zijn geheel uitgekeerd na verkoop van het 
vastgoedobject.

De rente voor obligaties Tranche A bedraagt 10,0% 
per jaar. De rente voor obligaties Tranche B bedraagt 
7,5% per jaar. De rente op alle obligaties wordt half-
jaarlijks achteraf betaald.
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De aflossing van de obligatieleningen kan worden 
gerealiseerd door de uitgevende instelling door 
het vastgoedobject te verkopen of te herfinancie-
ren. Indien de totale huur van het vastgoedobject 
met 1,8% per jaar stijgt gedurende de looptijd van 
de obligaties en de kapitalisatiefactor (koopsom 
uitgedrukt als een factor van de huur) gelijk blijft, is 
de verkoopopbrengst voldoende om alle obligatiele-
ningen af te lossen op de einddatum. In dit scenario 
is de verkoopopbrengst niet toereikend voor een 
winstdeling.

De winstdeling van 25% van de verkoopwinst geldt 
voor alle obligatieleningen, dus zowel voor obligaties 
Tranche A als voor obligaties Tranche B. Deze winst-
deling kan alleen uitgekeerd worden bij verkoop van 
het vastgoedobject indien de verkoopopbrengst 
hoger is dan de totale investeringen bij aanvang.

Indien de aflossing van de obligatieleningen 
gerealiseerd wordt door een herfinanciering van 
de leningen, zal er geen verkoop van het vastgoe-
dobject plaatsvinden en zal er alsdan ook nog geen 
winstdeling ontstaan. Bij (interne) herfinanciering 
kan het dus zijn dat de couponwaarde afgelost 
wordt en de obligatiehouders een claim krijgen op 
mogelijke toekomstige winstdeling. Dit betekent dat 
in dit scenario de winstdeling dus later komt terwijl 
de obligatieleningen al volledig zijn afgelost.

De investering levert genoeg inkomsten op voor de 
eerste uitbetalingsdatum om uit die inkomsten de 
rente van alle obligatiehouders te kunnen vergoe-
den.

De couponrente wordt vergoed vanuit de huurin-
komsten van het vastgoedobject.

Er zijn naast de obligatiehouders en andere lening-
gevers geen andere personen die inkomsten (anders 
dan bedoeld onder CV-Kosten) ontvangen uit de 
investering.

Nadere informatie over de financiële 
situatie van de uitgevende instelling
De uitgevende instelling is opgericht op 21 novem-
ber 2019 en heeft haar activiteiten nog niet aange-

vangen. Zodoende kan er alleen pro forma financiële 
informatie worden verstrekt.

Balans
De datum van deze informatie is 1 januari 2020.

Zekerheden
De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en 
geen garanties verleend aan de obligatiehouders.

Emissie
De volgende informatie ziet op de situatie na uitgif-
te van de obligaties.

De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting  
€ 4.900.000.
Het bedrag aan eigen vermogen is € 100.000 en 
bestaat uit inbreng van de commanditair vennoot.
Er wordt additionele financiering aangetrokken voor 
een bedrag van € 1.600.000.

Pro-forma openingsbalans* 
Cube Centre Vastgoedfonds CV 
na transactie
 ���

Actief 

Terreinen en gebouwen   6.350.000 

Fondskosten  150.000

Liquide middelen  100.000

Totaal activa  6.600.000

Passief 

Geplaatst en gestort kapitaal  100.000

Langlopende schulden 6.500.000

Totaal passiva  6.600.000

(Alle bedragen in Euro)

* Op deze pro-forma openingsbalans is geen accountantscontrole 

   toegepast.
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Na uitgifte van de obligaties is de verhouding eigen 
vermogen/vreemd vermogen 0,02/99,98.
Na uitgifte van de obligaties bedraagt het werkkapi-
taal (liquiditeitsreserve) € 100.000.

Nadere informatie over de aanbieding  
en inschrijving
De aanbiedingsperiode begint op 1 januari 2020 en 
eindigt op 31 december 2020.

De uitgiftedatum van de obligaties is 3 februari 
2020.

Beleggers dienen zich op de volgende manier in 
te schrijven: opsturen van een volledig ingevulde 
Verklaring van Deelname voorzien van een kopie 
paspoort.
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