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Woningverhuur Obligaties Serie A10
Bent u op zoek naar een veilige en rendabele manier om uw vermogen te beschermen? Overweeg dan Nederlands 
vastgoed. Bij Vondellaan Vastgoed geloven wij dat Nederlands vastgoed de komende jaren tenminste zijn waarde zal 
behouden. Dat geldt zeker voor onze zorgvuldig geselecteerde eengezinswoningen.


Wilt u gespreid investeren in onze vastgoedportefeuille en profiteren van een periodieke uitkering van het rendement? 
Dan zijn onze Woningverhuur Obligaties wellicht interessant voor u. Deze zijn beschikbaar vanaf EUR 100.000,- inleg. 


Met de opbrengst van deze effecten kopen wij woningen en woninginventaris aan. Het beheer van deze woningen nemen 
wij volledig voor onze rekening. Vanaf het moment van aankoop tot aan het gemeubileerd en gestoffeerd verhuren van 
de woning, hoeft u zich dus nergens zorgen over te maken.

Omvang

Vaste rendementsvergoeding 
per jaar

Uitkering rendement



Minimum eerste deelname

Coupure

Periode van inschrijving 
Emissiekosten 
Bemiddelingskosten

Kosteloos overdraagbaar

Investering in

Huurders

Eigendom en beheer

Belangrijkste risico's

Niet gelimiteerd

Vanaf 3 jaar       Vanaf 5 jaar

7%                         8%

Per einde kalenderkwartaal. Looptijd vanaf 3 of 5 jaar, daarna per 2 
kalenderkwartalen opzegbaar. Maximum van 20 jaar.

€ 100.000,-

€ 0,01

Vanaf juni 2022

Geen

Tot 3% van de waarde

Ja, zonder overdrachtskosten

Populaire eengezinswoningen

Professionele uitzendorganisaties

Vondellaan Vastgoed Beheer B.V.

Onderhoud, beheer en exploitatie, aanwending inleg, ontwikkeling van lokale 
vastgoedmarkten

Kerngegevens

Converteerbaar in geval van grote wijzigingen op de Nederlandse huizenmarkt. Zie ook www.vondellaanvastgoed.nl en vraag voor meer 
informatie naar het informatiedocument met bijlagen dat via de site ter beschikking wordt gesteld. Zie ook onze site Borgplaats.nl voor 
rechtstreekse aankopen van onroerend goed ter belegging in verhuurd vastgoed. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de 
toekomst. Omdat vastgoedinvesteringen minder flexibel zijn en meer risico opleveren dan het sparen via een bank is het verstandig om een 
voldoende groot gedeelte van uw vermogen voor sparen in plaats van investeren aan te wenden.

Wilt u investeren met een extra laag van zekerheid? Dan bieden wij naast onze Woningverhuur Obligaties ook directe 
investeringsmogelijkheden met een vaste rente en looptijd. Een directe investering biedt u een waardevaste investering 
met vooraf afgesproken looptijd en rendementsvergoeding. Met uw financiering kopen wij de woning aan en zorgen wij 
voor de verhuur en het beheer. U krijgt het recht van eerste hypotheek als extra zekerheid. Zo heeft u alle voordelen van 
vastgoedinvesteringen, zonder de zorgen van het beheer van uw woning.


Wij hebben altijd een ruime selectie van woningen op voorraad. Neem gerust contact met ons op om te ontdekken welke 
investeringsmogelijkheden we voor u hebben.

Kenmerken
Gericht op deskundige beleggers die willen profiteren van de prijsstijgingen op de Nederlandse woningmarkt

Nederlands vastgoed als onderpand voor uw investering

Ieder kwartaaleinde ontvangt u uw rendementsuitkering

Looptijd en rendement vast voor drie of vijf jaar, vanaf einde looptijd opzegbaar met opzegtermijn van zes 
maanden
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