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Rapportage

Project An der Kö Verw. uit te keren rendement p.j. 4.3 %

ISIN DE000BC00670 WKN BC0067

Huidige ontwikkeling

Voor de periode van 01.04.2020 tot 30.06.2020 bedraagt het uitkeringsrendement 0,67%, wat lager is dan het voor
de periode voorspelde uitkeringsrendement van 0,93%.

Over het geheel genomen ontwikkelt het pand zich echter positief. Dit is met name het gevolg van de gestegen
exploitatie- en onderhoudskosten in dit kwartaal. De hogere kosten zijn voornamelijk te wijten aan verschuldigde
verzekeringspremies, openbare lasten (onroerendezaakbelasting met terugwerkende kracht tot de
eigendomsoverdracht) en leveringskortingen (bv. verwarmingskosten).

Bovendien heeft de TÜV bij het reguliere onderhoud van de lift de noodzakelijke veiligheidsrelevante
herstelmaatregelen vastgesteld, die onmiddellijk moesten worden verholpen. Aangezien de huurder, bedrijfsketen
Rossmann niet werd getroffen door het sluitingsbesluit dat in de loop van de Covid-19-pandemie werd
uitgevaardigd en zijn bedrijf kon voortzetten, werden er geen verzoeken om uitstel of betalingsproblemen
ontvangen. Het pand staat sinds 01.04.2020 leeg.

Het appartement werd geannuleerd omdat de vorige eigenaar de gebreken niet had verholpen. Nadat de huurder is
verhuisd, zijn alle gebreken voor ons verholpen en is het appartement sinds juni 2020 weer beschikbaar voor de
volgende verhuur. De kosten voor het verhelpen van de gebreken en het verlies van de huur voor de maanden april
en mei 2020 worden verrekend met de vorige eigenaar. Vanwege de luxe inrichting en de ligging verwachten we dat
het appartement snel weer verhuurd kan worden.

Kwartaaloverschot

Inkomsten/Uitgaven

Huurinkomsten

Huurderving

Exploitatiekosten

Huisbeheerder

Administratieve kosten

Onderhoudskosten

Rentebetalingen

Resultaat onroerend(e)
goed(eren)

Aflossingsbetalingen

Onderhoudsreserve

Uitkering in €

Uitkering in %

Investeerderskapitaal

Q1 2020

67.805,00 €

0,00 €

-9.538,62 €

-4.096,25 €

-4.348,29 €

-1.103,70 €

-6.187,53 €

42.530,61 €

-6.562,47 €

-3.092,00 €

32.876,14 €

1.04%

3.165.000,00 €

Q2 2020

67.035,00 €

0,00 €

-15.787,57 €

-1.616,25 €

-4.556,48 €

-7.288,85 €

-9.747,15 €

28.038,70 €

-9.377,85 €

3.092,00 €

21.752,85 €

0.67%

3.250.000,00 €
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UITBETALING PER KWARTAAL (€)
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