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Obligaties Serie A9
U bent op zoek naar een hoger rendement om uw vermogen op een veilige manier te beschermen. Wij verwachten dat 
vastgoed de komende jaren tenminste in waarde gelijk zal blijven. Dat geldt zeker voor onze eengezinswoningen die wij 
met zorg aangekocht hebben.


Wij hebben een beperkte hoeveelheid obligaties beschikbaar voor investeringen vanaf EUR 1.000,-. Bij deze obligaties 
ontvangt u een oplopend rendement met een variabele looptijd. Na het eerste jaar kunt u steeds uitstappen per het einde 
van ieder kalenderkwartaal.

Omvang

Aankoopprijs

Minimum deelname

Rentevergoeding

Periode van inschijving

Rente uitkering

Looptijd

Kosten

Bemiddelingskosten

Investering in

Huurders

Eigendom en beheer

Belangrijkste risico's

€ 2.400.000,-

€ 0,01 per obligatie

€ 1.000,-

5% netto rendement, jaarlijks stijgend met 1% tot maximaal 9% per jaar

Vanaf juni 2022

Per einde kalenderkwartaal

Minimum 1 jaar, na 1 jaar steeds per kwartaal opzegbaar. Maximale looptijd 20 jaar.

Inschrijvingskosten tot 2% van de nominale waarde.

Bemiddelingskosten bij tussentijdse doorverkoop tot 3% van de waarde

Populaire eengezinswoningen

Professionele uitzendorganisaties

Vondellaan Vastgoed Beheer B.V.

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

Kerngegevens

De aanbieding en uitgifte van obligaties was bij aanvang beperkt tot € 1.200.000,-, welke aanbieding nu is uitgebreid tot € 2.400.000,-.

De omvang van de aanbieding en uitgifte van de obligaties kan worden uitgebreid.

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.

Wilt u investeren met het recht van eerste hypotheek als zekerheid? Dan bieden wij onze directe investeringsmogelijkheden 
met vaste rente en looptijd. U ontvangt zekerheid tot een maximum van 140% van uw inleg met uw rendement. Met uw 
financiering kopen wij de woning aan en verhuren wij deze. Wij voeren het beheer en u ontvangt het recht van eerste 
hypotheek. Zo heeft u alle zekerheid, maar geen omkijken naar uw woning. Wij hebben ook steeds woningen op voorraad.

Kenmerken
Rendement voor trouwe investeerders: 5% rente als basis, daarna ieder jaar 1% omhoog (tot een maximum van 
9% rente per jaar)
Investeren kan al vanaf EUR 1.000,- voor twaalf maanden, vanaf dan steeds per einde kalenderkwartaal 
kosteloos opzegbaar
Gericht op deskundige investeerders met belangstelling voor Nederlands vastgoed die op zoek zijn naar flexibele 
en overzichtelijke investeringen

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.
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