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OVER ZICHT 

INKOMSTEN / UITGAVEN CA ./€ P.J .  

 NET TOINKOMSTEN 458.000 €

 RENTEBETALINGEN (1,17 %) -73.000 €

 ONDERHOUD + BEHEER -95.000 €
 
BEDRIJFSRESULTA AT VAN HET VASTGOED 290.000 €
      
 AFBETALINGEN (1,0%) -69.000 €

 DIVIDEND 221.000 €

GEPROGNOSTISEERDE JA ARREKENING* (KORTE VERSIE, 10 JA AR - GEMIDDELD)

4.

2.

2.

3.

1.

ZO WERK T HET
Uit de lopende huurinkomsten (1) wordt elk kwartaal divi-
dend uitbetaald aan de investeerders (4) en tegelijkertijd de 
banklening afbetaald (2) en ook de professionele ontwik-
keling en onderhoud van het vastgoed (3) gegarandeerd, 
om een positieve prestatie van het vastgoed gedurende 10 jaar 
mogelijk te maken.

* Prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige waardeontwikkeling.     
  Getallen worden afgerond.

3.

1.

2. 4.

VASTGOED

BELEGGERSBANK

BELEGGINGSPLAN
HOHEFELDSTR ASSE 6 (LINKS)

VAHRENWALDER STR ASSE 87 (RECHTS)

NIEDERSACHSENRING 22 (MIDDEN)
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KEY FACTS

WA ARSCHUWING
De informatie is uitsluitend voor advertentiedoeleinden. In het bijzonder vormt deze informatie geen financieel of ander beleggingsadvies. De hierin opgenomen 
informatie kan een beleggingsadvies op maat voor de individuele omstandigheden van de belegger en de belegging niet vervangen. De uitgever wijst er duidelijk 
op dat ter beoordeling van de belegging alleen de informatie in de effectenprospectus van de uitgever dient, die op de website van de uitgever (www.exporo.de/
ir-hannover-berlin) is gepubliceerd en gratis kan worden gedownload.

DE VASTGOEDINVESTERING  

RESIDENTIEEL DRIETAL
HANNOVER & BERLIJN

Verwacht 
dividendrendement (10-jarig 

gemiddelde)

Verwacht totaal 
rendement**

1. Rentedatum

CA. 4,6 % 
P.A.*

CA . 5,6 % 
P. A .*

15.04.2020

VERHANDELBA AR 
VANAF Q1 2020

(MA X. 10 JA AR)

IN CIJFERS DE BIJZONDERHEDEN
-  Drie aantrekkelijke woonobjecten op zeer goede locaties in twee topsteden.
-  Zeer goede bezettingsgraad: alle drie de vastgoedobjecten zijn 100% verhuurd.
-   Zeer goede en onderhouden staat: alle objecten zijn regelmatig onderhouden en  
 gemoderniseerd (het object aan de Vahrenwalder Straße 87 ontvangt binnenkort  
 een nieuwe gevel).
-  Goede aankoopvoorwaarden: de marktwaarde van het vastgoed ligt ca. 400.000 €  
 boven de aankoopprijs.

HET VASTGOED & HUN LOCATIE
Niedersachsenring 22/ Witzendorffstr. 7 in Hannover
-  Meergezinswoningencomplex met 24 appartementen en 5 garages. 
-  Voor het object bestaat een huurgarantie over 2 jaar.
- Gelegen in de populaire wijk Vahrenwald-List, die een driemaal hogere bevol- 
  kingsdichtheid heeft dan het stadsgemiddelde.     

Vahrenwalder Straße 87 in Hannover
-  Woon- en bedrijfsgebouw met 13 woon- en 2 bedrijfseenheden in het dichtbevolkte  
 stadsdeel Vahrenwald, direct naast het centrum van Hannover.
-  Zeer goede staat - het object ontvangt binnenkort een nieuwe gevel.

Hohefeldstraße 6 in Berlijn
-   Meergezinswoning met 13 wooneenheden op een totale verhuurbare oppervlakte  
 van 1,358 m2. 
-  Gelegen in de groene middenklasse wijk Hermsdorf, met zeer goede openbaar- 
 vervoersverbinding naar het centrum van Berlijn.
-  Zeer hoogwaardige inrichting met royale balkons.
-  Vanwege de wettelijke huurprijsaftopping is voor dit vastgoed geen huurverhoging  
 meegerekend.

- Elke 3 maanden dividenduitbetaling
-  Deelname aan 80% van de mogelijke waardestijging 
- Verhandelbaar na volledige plaatsing
- Minimale inleg 1.000 €

Looptijd***

CA . 4,1 % 
P. A .*

Verwacht 
dividendrendement 

(1e volledige jaar)

*  Prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige waardeontwikkeling.
**  Het verwachte totale rendement houdt rekening met zowel de huuruitbetalingen als de verkoopopbrengst aan het einde van de looptijd.
***  De obligatie is op elk moment verhandelbaar via de marktplaats Exporo, als een derde geïnteresseerd is in kopen. Als u de  
 obligatie niet vóór de einddatum verkoopt, is de looptijd 10 jaar..
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HE T VA S TGOED

HET VASTGOED 

RESIDENTIEEL DRIETAL
HANNOVER & BERLIJN

VAHRENWALDER STR ASSE 87 IN 
HANNOVER

Type vastgoed: Woon- en bedrijfsvastgoed 
Gebruik: 13 wooneenheden, 2 bedrijfseenheden 
Bouwjaar: 1963 
Woon-/bruikbare oppervlakte: : ca. 720,86 m2

Bedrijfsoppervlakte: ca. 73 m2

Bezettingsgraad: volledig verhuurd 
Laatste modernisering: gepland 2019/2020 

Het volledig verhuurde woon- en bedrijfsgebouw is 
gebouwd in 1963 en bevindt zich in een zeer goed 
onderhouden staat. De woning heeft in totaal 13 
woon- en 2 bedrijfseenheden op ca. 721 m2 grote 
totale verhuurbare oppervlakte. De appartementen 
zijn grotendeels gemoderniseerd en de laatste gro-
te onderhoudsmaatregelen zijn in 2009 uitgevoerd. 
Hierbij zijn de entree, de trap, het belsysteem, de 
brievenbussen en de gevel vernieuwd.

Naast een renovatie van de buitengevel zijn verde-
re moderniseringsmaatregelen gepland voor 2019. 
Daarnaast bestaat er voor het object het ontwikke-
lingspotentieel van een zolderuitbreiding.

NIEDERSACHSENRING 22/ WITZEN-
DORFFSTR. 7 IN HANNOVER

Kavelgrootte: 1.578 m2

Type vastgoed: twee aaneengesloten meergezins-
woningen 
Gebruikt: : 24 wooneenheden, 5 garages 
Bouwjaar: 1957 
Totale verhuurbare oppervlakte:  ca. 1.451 m2

Bezettingsgraad: volledig verhuurd met een huur-
garantie voor 2 jaar 
Gebouwstructuur: 3-4 verdiepingen 
Laatste modernisering: 2019

Het goed onderhouden gebouwencomplex uit 
1957 bestaat uit twee aaneengesloten gebouwen, 
elk met drie en vier verdiepingen. Het meergezins-
woningencomplex bestaat uit in totaal 24 appar-
tementen en 5 garages op een totale verhuurbare 
oppervlakte van ca. 1.451 m2. De gemiddelde 
grootte van een woning is ca. 61 m2. 

De woningen zijn bovendien compact ingedeeld 
en beschikken elk over een eigen balkon. In 2019 
zijn saneringen en thermische-isolatiewerkzaam-
heden uitgevoerd.
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HE T VA S TGOED

HET VASTGOED 

RESIDENTIEEL DRIETAL
HANNOVER & BERLIJN

HOHEFELDSTR ASSE 6 IN BERLIJN:

Kavelgrootte: 2.322 m2

Type vastgoed: meergezinswoning
Gebruik: 13 wooneenheden, 17 ondergrondse 
parkeerplaatsen 
Bouwjaar: 1997
Verhuurbare oppervlakte: 1.358 m2

Bezettingsgraad: volledig verhuurd 
Gebouwstructuur: 3 verdiepingen 
Inrichting:hoogwaardige inrichting, royale balkons, 
personenlift 

Het uitgebreid gesaneerde object bestaat uit 
13 wooneenheden op ca. 1,358 m2 totale ver-
huurbare oppervlakte en 17 ondergrondse par-
keerplaatsen. Verdeeld over drie verdiepingen, 
alle appartementen hebben een royaal balkon en 
hoogwaardige inrichting. Een personenlift zorgt 
voor een barrièrevrije verbinding van verdieping -2 
tot aan het dak. 

De uitgebreide tuin is beschikbaar voor huurders 
voor gratis gebruik. Over het algemeen verkeert 
het pand in een zeer goede en onderhouden staat 
- de laatste grote modernisering van de balkons en 
delen van de gevel vond plaats in 2018/2019.

Vanwege de wettelijke huurprijsaftopping is geen 
huurverhoging meegerekend voor het woonobject 
in de hoofdstad Berlijn.

   

CIJFERS EN GEGEVENS VOOR ALLE OBJECTEN

WOONEENHEDEN 50

BEDRIJFSEENHEDEN 2

PARKEERPL A ATSEN 22

VERHUURBARE OPPERVL AK TE ( WONEN) 3.457 M²

VERHUURBARE OPPERVL AK TE (BEDRIJVEN)  73 M²

TOTALE VERHUURBARE OPPERVL AK TE  3 .530M²

A ANKOOPPRIJS (ZONDER K .K .) 9.668.000 €

JA ARLIJKSE NET TOINKOMSTEN* 431.856 €

JA ARLIJKSE NET TOINKOMSTEN** 458.000 €

WOONHUUR PER M² 10,20 €

BEDRIJFSHUUR PER M² 15,26 €

NET TOKOOPPRIJSFACTOR 22 ,4 -FACH

MARK T WA ARDE VOLGENS TA X ATIE   10.010.000 €

*   voor het eerste volledige jaar
** 10 jaarsgemiddelde
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HE T VA S TGOED

MARKTWAARDETAXATIE
Na de succesvolle aankoop van de bestaande objecten 
heeft Exporo een onafhankelijke marktwaardetaxatie 
voor het vastgoed laten uitvoeren. De taxateur heeft 
het vastgoed ter plaatse bezocht en de woningmarkt in 
Berlijn en Hannover onderzocht om naar beste weten 
en overtuiging de werkelijke waarde van het vastgoed 
te bepalen. Met name de huidige huursituatie en de 
inkomsten uit de opgebouwde en volgens de taxateur 
verwachte huurprijzen bepalen de waardering.

De objecten in Hannover maken indruk met een goed 
verzorgde staat, die continu goed werd onderhouden, 
bijv. door renovaties en gedeeltelijke saneringen in 
2018/2019.

Het object in Berlijn is een eigentijds woongebouw, 
heel typisch voor de locatie, in zeer goede staat van 
onderhoud.

Het vastgoed werd grondig getaxeerd door Exporo-
vastgoedexperts en externe experts ter plaatse. Ener-
zijds werden de technische omstandigheden van de 
objecten geanalyseerd en anderzijds werd de markt-
waarde van het vastgoed bepaald.

TAXATIE DEKRA
DEKRA heeft een technische analyse van het vastgoed 
uitgevoerd en vond geen speciale risico's op het gebied 
van kavel/ligging, staat van het gebouw en technische 
specificaties/richtlijnen.
 

HET VASTGOED 

PROFESSIONEEL ONDERZOEK
DOOR EXTERNE SPECIALISTEN

De taxateur gebruikt de inkomstenwaardemethode 
om te komen tot het totale resultaat dat de markt-
waarde van het vastgoed ca. 10.010.000 € bedraagt.

DEKR A

DEKRA (opgericht in 1925) is een van de meest 
gerenommeerde Duitse auditbedrijven. Het 
controleert vooral motorvoertuigen, technische 
installaties en vastgoed en maakt het mogelijk 
om defecten in vastgoed te detecteren en latere 
schade te voorkomen.



VA STGOEDINVESTERING "RESIDENTIEEL DRIETAL"

W W W.EXPORO.NL PAGINA 08

LOCATIE

ALGEMENE SITUATIE HANNOVER
Hannover, de hoofdstad van Nedersaksen, heeft ongeveer 536.000 inwoners en 
kon een bevolkingsgroei van 4,3% optekenen ten opzichte van eind 2012. De groot-
stedelijke regio Hannover is een zeer belangrijke zakelijke locatie en de zetel van 
internationaal belangrijke bedrijven zoals Volkswagen, Continental, Bahlsen, TUI, TÜV 
Nord en Rossmann. Andere belangrijke economische sectoren zijn logistiek, handel 
en de Beurs van Hannover. Deze economische spelers creëren een aantrekkelijke 
arbeidsmarkt, zodat de stad in de toekomst gestaag zal blijven groeien. Bovendien is 
Hannover het kruispunt van noord-zuid- en oost-westverbindingen van belangrijke 
snelwegen en langeafstandstreinen. Bovendien maakt de stad indruk met zijn hoge 
kwaliteit van leven vanwege het grote aantal groene gebieden, zoals de prachtige Her-
renhäuser-tuinen en het grootste stadsbos in Europa, Eilenriede. De nabijheid van de 
Lüneburger Heide en het Steinhuder Meer draagt bij aan de hoge recreatieve waarde.

ALGEMENE SITUATIE BERLIJN
Berlijn is met ca. 3,754 miljoen inwoners de grootste stad in Duitsland. Regeringsze-
tel, hoofdstad en centrum van vele culturele, wetenschappelijke en politieke instel-
lingen. Bovendien is Berlijn het centrum van de metropoolregio Berlijn-Brandenburg 
met ongeveer 6 miljoen inwoners en heeft het een sterke aantrekkingskracht op 
overheids gerelateerde instellingen, op de toekomstgerichte bedrijven en op kuns-
tenaars en creatieve geesten. Berlijn heeft al een aantal jaren een opmerkelijke 
bevolkingsontwikkeling geregistreerd. De stad heeft tussen 2011 en 2015 evenveel 
inwoners erbij gekregen als Hamburg, Keulen, Frankfurt en Düsseldorf samen. De 
drijvende kracht hier is de hoge instroom van buitenaf. Maar ook het constante posi-
tieve geboortecijfer van de afgelopen jaren draagt bij aan de bevolkingsgroei.

BERLIJN EN HANOVER

TWEE GROTE STEDEN MET HOGE 
BEVOLKINGSGROEI

HANNOVER

Inwoners (2018))
3,748 MIO.

Bevolkingsontwikkeling
CA . + 11% (SEIT 2011)

Leegstand
0,9 % (2017) 

Infrastructuur
A10, A11, A13, A113, A100, 
ICE INT. LUCHTHAVENS 
TEGEL,SCHÖNEFELD

BERLIJNHANNOVER

Inwoners (2018)
535.603

Bevolkingsontwikkeling
CA . + 4 ,3 % (SINDS 2012)

Leegstand
1,8 % (2017)

Infrastructuur
A 2, A7, A 37, A 352 , B3, B6, 
ICE, VLIEGVELD HANNO -
VER-L ANGENHAGEN 

BERLIJN

M A AGDENBUR

WOLFSBURGH A NNOV ER
BER LIJN
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LOCATIE

Detailsituatie Hohefeldstr. in de wijk Hermsdorf De objecten in Hannover liggen direct naast het centrum

DETAILSITUATIE
Niedersachsenring 22/ Witzendorffstr. 7 in 
Hannover
Het vastgoed is gelegen in het groene en gezinsvrien-
delijke stadsdeel Vahrenwald-List, een van de meest 
dichtbevolkte stadsdelen in Hannover (ca. 70.720 
inwoners). Hannover Vahrenwald is een traditionele 
industriële locatie, die een sterke waardering geniet 
vanwege de zeer centrale ligging. Een indicatie van de 
aantrekkelijkheid van het stadsdeel is de ondergemid-
delde leegstand van 1,7%. Door de optimale infra-
structuur van de Vahrenwalder Straße zijn het cen-
traal station, de luchthaven of het centrum binnen 15
minuten bereikbaar. Verschillende verbindingen met 
het openbaarvervoernetwerk liggen op ongeveer 
1 minuut afstand van het object. Alle typen winkels 
bevinden zich op loopafstand.

Vahrenwalder Straße 87 in Hannover
Het woon- en bedrijfsgebouw is centraal gelegen in 
het stadsdeel Vahrenwald. Het stadsdeel profiteert 
van het bedrijvenpark in het noorden en biedt tal van 
werkgevers zoals bijv. Continentale AG of het leger 
een centrale locatie in Hannover. Het vastgoed ligt 
direct aan de Vahrenwalder Straße, tegenover het 
Vahrenwalder Bad. Vanwege de directe tramverbin-
ding voor het
 

object kan men binnen 10 minuten het centrum be-
reiken. Alle voorzieningen voor dagelijkse behoeften 
zoals artsen, apotheken, scholen en kleuterscholen 
liggen op enkele minuten loopafstand. Vanwege de 
nabijheid van de universiteit van Leibniz is de woon-
wijk bijzonder populair bij studenten, die de hoofd-
campus in ongeveer 15 minuten bereiken.

Hohefeldstraße 6 in Berlijn
In het noorden van Berlijn ligt het stadsdeel Herms-
dorf, een rustig en groen stadsdeel van de hoofdstad. 
Het object behoort tot de noordelijke Berlijnse wijk 
Reinickendorf en bevindt zich in een middenstandwo-
oncomplex met een grote hoeveelheid groene ruimte. 
De omgeving bestaat voornamelijk uit eengezins- of 
meergezinswoningen. In lokale behoeften wordt voor-
zien via een klein wijkcentrum in het S-Bahnstation 
Hermsdorf, dat op ongeveer 450 meter afstand ligt. 
Het object is goed verbonden met het openbaar ver-
voer met bussen (ca. 140 m) en S-Bahn (ca. 500 m). 
De snelweg A96 kan worden bereikt in ca. 600 m.

Met ca. 86 inwoners/ha is de bevolkings-
dichtheid van de stadsdelen Vahrenwald en 
Vahrenwald-List drie keer zo hoog als het 
stadsgemiddelde.

HOHENFELDS TR . 6

NIEDER S ACHSENR ING 2 2

VA HR ENWA LDER S TR . 8 6
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VASTGOEDMARK T 

STEDENCOMBINATIE VOOR 
MEER DIVERSIFICATIE

BERLIJN
De woningmarkt in Berlijn hangt sterk af van de ligging 
en moet ook worden gedifferentieerd naar type vast-
goed en bouwjaar. Over het algemeen is er een groot 
tekort aan goedkope woningen op populaire, centrale 
locaties. Er vindt een gedeeltelijke verplaatsing naar de 
buitenwijken en de omgeving van Berlijn plaats, waar 
ook zeer dure woonlocaties zijn.

Hermsdorf, het noordelijke gedeelte van de wijk Reini-
ckendorf, is ook duur geprijsd, al gaat het hier om groe-
ne wooncomplexen met een goede infrastructuur. Het 
gestaag stijgende bevolkingsaantal (zie grafiek) zorgt 
dus voor een sterk vraagoverschot naar aantrekkelijke 
woonruimte.

Vanwege de wettelijke huurprijsaftopping is geen huur-
verhoging meegerekend voor de woning in de hoofd-
stad Berlijn. Op basis van de ervaring van het reeds 
met succes gefinancierde bestaande vastgoed in de 
hoofdstad Hannover konden onze vastgoedexperts dit 
object dus ideaal aanvullen met nog twee uitstekende 
woonobjecten.

MARK TONT WIKKELING

HANNOVER
De bevolkingsgroei in de deelstaathoofdstad en de 
aangrenzende gemeenten leidt tot een stijgende vraag 
op de woningmarkt in Hannover. In de afgelopen jaren 
(van 2013 tot eind 2017) is de bevolking in de stad 
Hannover met ongeveer 17.300 inwoners (een stijging 
van 3,3%) gegroeid tot ongeveer 536.000 mensen. In de 
stadsdelen Vahrenwald en Vahrenwald-List overheer-
sen het midden- en bovensegment.

De woningmarkt in Hannover wordt nog steeds ge-
kenmerkt door een sterk vraagoverschot, waardoor in 
sommige gevallen aanzienlijke huurstijgingen werden 
opgetekend. De huurprijzen voor bestaande apparte-
menten zijn de afgelopen drie jaar bijvoorbeeld met ca. 
1,5% gestegen.

12

11

10

09

08

07

06
2014

Bron: Mietspiegel_Hannover_2019

60m2

2015 2016 2017 2018

PRIJS PER VIERK ANTE METER VOOR CA. 
60 M² WOONRUIMTE IN HANNOVER

m
²-p

rij
ze

n 
in

 €

Bron: https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/publikationen/
stat_berichte/2019/SB_A01-05-00_2019h01_BE.pdf  
  

BEVOLKINGSONT WIKKELING VAN DE 
HOOFDSTAD BERLIJN TOT 31-12

2016 2017 2018 2019

Be
vo

lk
in

g 
in
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ln

3,8 Mio.  

3,7 Mio. 

3,6 Mio. 

3,5 Mio. 
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De huuroverschotten worden driemaandelijks verdeeld onder de beleggers. De daadwerkelijk gegenereerde 
overschotten worden daarbij uitgekeerd. Op 15-04-2020 vindt de eerste dividenduitkering plaats. Voor het eerste 
jaar wordt een rendement van ca. 4,1% p.a. voorspeld. Als de werkelijke kosten lager zijn dan de voorspelling of de 
opbrengsten hoger zijn dan voorspeld, worden dienovereenkomstig hogere bedragen uitgekeerd.

KERNCIFERS

ALLE INFORMATIE 

OVER UW INVESTERING
IN EEN OOGOPSL AG

FINANCIËLE KERNCIJFERS
In totaal werden investeringen van ca. 11.360.000 € gedaan in de vastgoedinvestering. 
Hiervan werd ca. 6,5 miljoen € via een banklening en ca. 4.860.000 € gefinancierd 
door de beleggers van Exporo. De exacte samenstelling van de investeringen is te 
vinden in de volgende tabel:

INVESTERINGSKOSTEN

Investeringskapitaal (Exporo-beleggers)

4.860.000 €

Hypotheek (bank) 

6.500.000 €

FINANCIERING

LOPEND DIVIDEND

1. Dividend

HALF APRIL 
2020

2. Dividend

HALF JULI 
2020

3. Dividend

HALF OK TOBER
 2020

4. Dividend

HALF JANUARI 
2021

TOTALE
PROJECTKOSTEN

ca. 11.360.000 €

A ANKOOPPRIJS VASTGOED  9.668.000 €
EX TR A K .K . 1. 308.286 € 
 Overdrachtsbelasting    542.580 € 
 Notariskosten 87.012 € 
 Makelaarskosten  345.148 €  
 Structureringskosten  333.546 €
(Prospectuskosten, marketing, due diligence (extern), betaalkantoor, belastin-
gadviseur, trustee, sourcing en verkoopprovisie) 
VOORFINANCIERINGSKOSTEN 48.237 €
LIQUIDITEITSRESERVE 335.000 €
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KERNCIFERS

*  Prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige waardeontwikkeling.
**  Het verwachte totale rendement omvat zowel de reguliere uitkeringen van huuroverschotten als de opbrengsten uit 
  de verkoop van het vastgoed aan het einde van de looptijd.  
  
  

GEPROGNOSTISEERDE JAARREKENING* (10 JAAR - GEMIDDELD)

 INKOMSTEN / UITGAVEN   

 NET TOINKOMSTEN   458.000 €

 BELEGGERSBEHEER    C A . -15.000 €

  Waarvan belastingadviseurs                                                           -3.900 €

	 	 Waarvan	effectentrustee	 			 -4 .900	€	

  Waarvan voor uitbetalende instantie (token)  -1.500 €

  Waarvan beleggersondersteuning   -4 .900 € 

 STR ATEGISCH VA STGOEDBEHEER    -36.800 €

 HUIZENBEHEER    -19.000 €

 HUURDERVINGSRISICO   -5.000 €

 RENTEBETALINGEN (1,3%)   -73.000 €

 ONDERHOUDSKOSTEN ( VOLGENS PL AN)   -19.000 €

 RESULTA AT VAN HET VASTGOED    290.000 €

 K APITA ALRENDEMENT (resultaat van het vastgoed/obligatiesom)  5 ,97 % 

 AFBETALINGEN (1,0%)   -69.000 €

 DIVIDEND   221.000 € 

 DIV IDENDRENDEMENT (dividend/obligatiesom)   4 ,6 %

GEPROGNOSTISEERDE JA ARREKENING EN WA ARDESTIJGING
Op basis van een bestaande looptijd van 10 jaar zijn alle kosten voor de aankoop, de 
uitgifte en het beheer berekend. Deze cijfers zijn naar ons beste weten en geweten 
berekend en bevatten al buffers voor onderhoudskosten en niet-recupereerbare 
kosten.

Er zijn geen huurverhogingen voor de netto huurinkomsten gepland voor het vast-
goed in Berlijn gedurende de 10 jaar. Bij de twee panden in Hannover is door pro-
fessioneel vastgoedbeheer een verhoogde netto koude huur berekend in overeens-
temming met de marktomstandigheden.

GEPROGNOSTISEERDE WAARDESTIJGING  (huurverhoging: 1,3% p.a. - verkoopfactor: 23,9 x)* 

 N A 10 J A A R   

 WA A RDE VA N HE T VA S TGOED 11.59 0.0 0 0 €

 V ERWACH T E TOTA A LRENDEMEN T* * (lopend dividend en verkoopopbrengsten) 5 ,6 % 
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SCENARIO´S

* Prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige waardeontwikkeling.

Om u duidelijk te maken welke mogelijkheden een 
investering in het bestaande 'Wohntrio' in Hannover 
en Berlijn biedt, hebben we naar beste weten 3 rende-
mentscenario's berekend en op basis van het basis-
scenario het aandeel van. Exporo Bestand-beleggers 

in de waardeontwikkeling geïllustreerd. Bovendien 
maakt onze tweede grafiek duidelijk hoe u als beleg-
ger profiteert van de waardeontwikkeling op lange 
termijn door afbetaling van de banklening en de mo-
gelijke waardestijging van het vastgoed.
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Aandeel waardeontwikkeling Geinvesteerd kapitaal Aandeel afbetaling

Vastgoed heden Vastgoed 5 jaar Vastgoed 10 jaar

Exporo
Bestand

Bank-
lening

WA ARDEONT WIKKELING VAN HET VASTGOED
(Totale waarde op basis van basisscenario)
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RENDEMENT-
SCENARIO'S
Mogelijke waardeontwik-
keling van uw belegging 
afhankelijk van de waar-
deontwikkeling van het 
vastgoed (afwijkingsfac-
tor van 5%) met lopend 
dividend in overeenstem-
ming met de prognose.

ARDEONT WIKKELING
VAN HET VASTGOED
De waardeontwikkeling van 
uw Exporo Bestand-
aandeel is afhankelijk van 
zowel de waardeontwikke-
ling van het vastgoed zelf 
als de terugbetaling van de 
banklening.

25.000 € 

20.000 €

15.000 €

10.000 €

5.000 €

0 €
Negatieve afwijking Basisscenario Positieve afwijking

AandeelLopend DividendBeleggingssom

RENDEMENTSCENARIO'S*
(Na 10 jaar bij een beleggingssom van 10.000 €)

15.122 ,57 €
16.076,79 €

17.031,00 €

SZENARIEN 

ZUR ENTWICKLUNG 
IHRES INVESTMENTS
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WA ARBORGEN

WA ARBORGEN EN CONTROLE

WAARBORGING VOOR UW INVESTERING
DOOR DIVERSE CONTROLEFUNCTIES

ACHTERGESTELDE HYPOTHEEK
De hypotheek is het recht van een eigenaar van een 
kavel of landgebonden eigendom (vastgoed) om beta-
ling van een bepaald bedrag te vorderen. Beleggers van 
Exporo worden bij Exporo Bestand gedekt door een 
achtergestelde hypotheek.

Het bedrijf 'Exporo Hannover Berlin GmbH' is als eige-
naar geregistreerd in het kadaster. Beleggers worden 
ook op de tweede plaats beveiligd, na de financierings-
bank, door de inschrijving van de trustee in het kadaster.

TRUSTEE
In het belang van de beleggers werd een extra trustee, 
HcmS Treuhand, vrijwillig in de obligatie opgenomen door 
de uitgever, 'Exporo Hannover Berlin GmbH', om de hypo-
theek te houden voor de investeerders in de vastgoedbe-
legging 'Wohntrio' in Hannover en Berlijn.

Met HmcS heeft Exporo op deze manier al een groot 
aantal vastgoedfinancieringen binnengehaald. Door de 
hypotheek te laten houden door de externe trustee, zou 
dit effect ook beschikbaar zijn voor beleggers in geval van 
insolventie.

Foto: ganchaonan, Shutterstock
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EFFECTEN 2.0 

DIGITALE EFFECTEN
SNELLER, GOEDKOPER EN GEDECENTRALISEERD

MINDER BETROKKENEN, SNELLERE 
AFHANDELING EN NIEUWE K ANSEN
Investeren via exporo.de is al eenvoudig en werkt met 
slechts een paar klikken. Achter ons op effecten geba-
seerde beleggingsaanbod staat tot dusverre echter 
een langdurig, administratief proces met veel externe 
betrokkenen.

Exporo ontwikkelt voortdurend nieuwe methoden 
en processen om uw deelname in vastgoed zo direct, 
kosteneffectief en gemakkelijk mogelijk te maken. Met 
de introductie van onze volledig gedigitaliseerde effec-
ten (op tokens gebaseerde schuldbewijzen) zijn we veel 
dichter bij dit doel gekomen.

Als gevolg hiervan zijn er geen wijzigingen in het inschrij-
vingsproces en u kunt uw investering op de gebruikelijke 
wijze afsluiten. Tegenwoordig heeft u echter niet langer 
een externe effectenrekening bij één bank nodig, maar 
beheert u uw beleggingen rechtstreeks en veilig via onze 
investeringscockpit.

Kwartaaldividend en terugbetalingen worden zonder 
omwegen overgemaakt naar de rekening van uw keuze. 
Net als bij onze traditionele effecten wordt elk van onze 
effectenemissies goedgekeurd door de Europese finan-
ciële toezichthouders BaFin en CSSF.

DE TECHNOLOGIE
Kort gezegd we ruilen een decennia oud deel van de 
bankinfrastructuur in voor een efficiënter en trans-
paranter systeem voor het afhandelen van financiële 
transacties. We gebruiken de technologie van Ethereum 
Blockchain, die al door bedrijven zoals Daimler AG, de 
Wereldbank en Société Générale is gebruikt om effecten 
uit te geven.

VOORDELEN
Naast eenvoudige en directe controle via de investerings-
cockpit, en lagere infrastructuurkosten, biedt de intro-
ductie van de nieuwe effecten korte- en langetermijn-
voordelen voor u als belegger:

Kostenvoordeel: het gebruik van deze innovatieve tech-
nologie leidt tot een aanzienlijke verlaging van transactie-
kosten voor externe dienstverleners, zoals bijv. depot-
banken of betalingsdienstverleners. Deze besparingen 
zullen op middellange termijn een hoger rendement 
opleveren voor u als belegger.

Transactiesnelheid: effectentransacties kunnen in min-
der dan een minuut worden uitgevoerd met de nieuwe 
technologie. Op deze manier komt uw investering niet al-
leen sneller aan, maar kan deze ook veel sneller worden 
verhandeld op de secundaire markt.

Liquiditeit: Exporo heeft vele opwindende mogelijkhe-
den om het handelsplatform verder te ontwikkelen. We 
kunnen veel sneller ons doel nastreven om uw beleg-
gingen met een hoge liquiditeit verhandelbaar te maken 
zoals op grote beurzen. En dat tegen aanzienlijk lagere 
kosten per transactie.

Opdeling en minimuminvesteringsbedrag: in de 
nabije toekomst zullen we effecten aanbieden met 
aanzienlijk lagere nominale bedragen en bovendien de 
minimuminvesteringsbedragen kunnen verlagen. Een 
gezonde diversificatie van de portfolio wordt daarmee 
nog eenvoudiger.

EFFECT
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VERHANDELBA ARH

VERHANDELBAARHEID 

DE EXPORO-
HANDELSPLAATS
HOGE VRAAG EN LAGE KOSTEN

De looptijd van de obligatie is 10 jaar. Als u uw beleg-
ging echter vóór het einde van de 10 jaar wilt verko-
pen, kunt u uw aandelen vanaf begin 2020 via het 
Exporo-handelsplatform verkopen. U kunt uw obliga-
tie op het handelsplatform plaatsen tegen de waarde 
die u instelt en geïnteresseerde beleggers kunnen het 
gewenste aantal aandelen van u kopen.

Voor de bemiddeling en wettelijk conforme afhande-
ling van de transactie via het Exporo-handelsplatform 
is een kleine vergoeding (30 €/0,5% vanaf 6.000 € 
beleggingssom) verschuldigd. Alle verkopen die tot nu 
toe via het handelsplatform zijn gedaan hebben ech-
ter een rendement opgeleverd dat op zijn minst deze 
vergoeding compenseerde.

Op basis van de ervaring van de eerste zes maanden 
met het Exporo-handelsplatform is al een groot aantal 
handelsactiviteiten met succes uitgevoerd tegen rede-
lijke prijzen. Hierbij zijn aandelen met winsten tot 15 
procent succesvol bemiddeld door beleggers.

Het Exporo-handelsplatform wordt voortdurend 
ontwikkeld door onze IT- en financiële experts. Er zijn 
onder meer voorstellen om nominale bedragen in 
relatie tot toekomstige rendementsverwachtingen op 
te nemen om een grote spreiding tussen biedprijzen 
te voorkomen en om een realistische prijsinschatting 
voor beleggers mogelijk te maken.

Biedt marktplaats aan 
en bemiddelt aanbod

B E L E G G E R  A B E L E G G E R  B

Foto: wanpatsorn, Shutterstock
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K ANSEN EN RISICO´S

MET DE VASTGOEDINVESTERING 

RESIDENTIEEL DRIETAL
HOE EEN EIGENA AR INVESTEERT

Met de vastgoedinvestering "Wohntrio" in Hannover en Berlijn heeft u de mogelijkheid om 
te profiteren van de lopende huurinkomsten en de vastgoedwaarde zelf. U investeert uw 
geld in een hoogwaardige onroerendgoedportefeuille in Hannover en Berlijn en, net als 
een eigenaar, neemt u deel aan regelmatige rentebetalingen op uw rekening, die afhankeli-
jk zijn van de huurinkomsten van het vastgoed.

WAARSCHUWING
De informatie is uitsluitend voor advertentiedoeleinden. In het bijzonder vormt deze informatie geen financieel of ander beleggingsadvies. De hierin opgeno-
men informatie kan een beleggingsadvies op maat voor de individuele omstandigheden van de belegger en de belegging niet vervangen. De uitgever wijst er 
duidelijk op dat ter beoordeling van de belegging uitsluitend de informatie in de effectenprospectus van de uitgever dient, die op de website van de uitgever 
(www.exporo.de/ir-hannover-berlin) is gepubliceerd en gratis kan worden gedownload.
   
   
   
   

Kosten (bijvoorbeeld onderhoud) kunnen een 
negatieve invloed hebben op de dividenduitke-
ringen.

Driemaandelijkse uitbetaling van huuroverschotten 
en aantrekkelijke rendementsvooruitzichten van 
gemiddeld ca. 4,6% per jaar.*

Extra deelname in 80% van de waardeontwikke-
ling van het vastgoed.

Verwacht totaalrendement door huurbetalingen 
en verkoopopbrengstdeelname van ca. 5,6% per 
jaar.*

Hoge transparantie over financiële kerncijfers 
evenals eenmalige en lopende kosten.

De trustee bewaakt, beheert en onderhoudt 
achtergesteld onderpand voor beleggers.

Er zijn geen gewaarborgde prognoses over toe-
komstige waardeontwikkeling. Hier kunnen alleen 
schattingen worden gegeven.

Meer transparantie is geen criterium voor meer 
zekerheid, maar maakt het gemakkelijker om uw 
eigen beslissingen te nemen.

Het uitkomen van de prognose is afhankelijk van 
voldoende huurinkomsten en de waardeontwikke-
ling van het vastgoed.

KANSEN RISICO´S

*Prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige waardeontwikkeling.

Ondanks het gebruik van trustees en achterge-
steld onderpand zijn er risico's verbonden aan 
de investering.

De investeringsvorm is een obligatie (op tokens 
gebaseerde obligatie), die wordt gehouden in de 
vorm van een token op een blockchain. Op mid-
dellange termijn biedt deze infrastructuur grote 
voordelen op het gebied van transactiesnelheid en 
kostenreductie.

Deze infrastructuur is nieuw en wordt tot nu toe 
niet veel gebruikt in Duitsland. Dit leidt tot tech-
nologische en toezicht gerelateerde risico's.

Afrondings gerelateerde verschillen zijn mogelijk.
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DE BETROKKENEN

ERVARING EN EXPERTISE 

DE DEELNEMERS
IN VASTGOEDINVESTERING WOHNTRIO IN HANNOVER & BERLIJN

EXPORO

GESCHÄFTSFÜHRER: DR. BJÖRN MARONDE
PROKURIST: THOMAS LANGE
Exporo Hannover Berlin GmbH is een 100% dochteronderneming van Exporo 
AG en dient uitsluitend voor het kopen en verkopen van vastgoedbeleggingen.

GESCHÄFTSFÜHRER: JULIAN OERTZEN
PROKURIST: THOMAS STADLER
Exporo AM GmbH is een 100% dochteronderneming van Exporo AG en beheert 
het vastgoed gekocht en aangehouden door de doelonderneming van Exporo.

EXPORO  
INVESTMENT GMBH
(KWG 32 instelling voor

financiële dienstverlening)

GESCHÄFTSFÜHRER: DR. KNUT RIESMEIER
PROKURIST: PATRICK HARTMANN
Exporo Investment GmbH is een 100% dochteronderneming van Exporo AG en 
als een instelling voor financiële dienstverlening volgens §32 KWG gereguleerd 
door BaFin. Onder haar vergunning als transactiebemiddelaar neemt ze de rol 
van bemiddelaar van de hypotheek bij het project "Wohntrio" op zich.

EXPORO HANNOVER 
BERLIN GMBH

(eigenaar)

EXPORO  
AM GMBH

(activabeheer)

EXTERNE DEELNEMERS

HMCS TREUHAND
Exporo Hannover Berlin GmbH heeft een effecten-
trustovereenkomst gesloten met HmcS Treuhand.

Deze zorgt voor de registratie van de hypotheek 
voor de schuldeisers, en houdt de hypotheek in 
naam van de schuldeisers. Bovendien heeft hij 
een controlefunctie, inclusief mogelijkheid om de 
diensten van Exporo AM GmbH als activabeheer-
der te vervangen en houdt, beheert en gebruikt 
het onderpand in het belang van de obligatiehou-
ders in het geval van liquidatie.

ETHEREUM
Ethereum is het toonaangevende blockchainproto-
col voor het maken van gedistribueerde financiële 
toepassingen zoals effectenregisters.

De ontwikkeling van het netwerk wordt geleid door 
de Zwitserse Ethereum Stiftung. De technologie 
van de Ethereum Blockchain is al gebruikt door 
bedrijven zoals Daimler AG, de Wereldbank en 
Société Générale om effecten uit te geven.
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STRUCTUUR VAN DE INVESTERING

"RESIDENTIEEL DRIETAL"

STRUCTUUR VAN DE INVESTERING
ZO WERK T INVESTEREN ALS EEN EIGENA AR

Naast de inkomsten uit bestaande huurobjecten biedt Exporo Bestand twee volledig nieuwe voordelen ten 
opzichte van traditioneel vastgoed:

 Als belegger in een Exporo-aandelenobject heeft u geen inspanningen, u hoeft zich geen zorgen te maken  
 over verdere ontwikkeling, verhuur en onderhoud.

 U bent in principe niet gebonden aan het vastgoed, u kunt op elk moment op het Exporo-handelsplatform   
 uw aandelen doorverkopen. Hierdoor worden vastgoedbeleggingen voor het eerst een liquide en
 makkelijk verhandelbare investering.

2. 

1. 

2. 4.

VASTGOED

BELEGGERSBANK

HUURINKOMSTEN

Huurders betalen maandelijks hun 
contractueel overeengekomen huur.

KOSTEN

3.

Uitgaven voor beheer 
en ontwikkeling worden 
betaald.

DIVIDEND

De overschotten worden 
driemaandelijks als dividend 
uitgekeerd aan de investeerders.

RENTE EN AFBETALING

Rente en afbetaling van de 
bankfinanciering worden doorlopend 

betaald uit huurinkomsten.

1.Bij Exporo wordt vastgoed voor ongeveer 
de helft gefinancierd door Exporo-beleg-
gers en voor de helft door een banklening.
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