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Beleg met 1ste hypothecaire zekerheid in 
verhuurde zorgwoningen en ontvang 4,7% 
rente
In het kort 
De Nectar zorgvastgoed obligaties zijn schuldpapier uitgegeven door Nectar

Zorgvastgoed Beleggingen B.V. (hierna genoemd de “Uitgevende Instelling”). De

Uitgevende Instelling heeft vier verhuurde zorgresidenties voor senioren en

zorgbehoevende jongeren in eigendom. De propositie bestaat uit twee type obligaties

met looptijden van 3 en 5 jaar en coupons van respectievelijk 3,95% en 4,70%. Als

obligatiehouder geniet je het 1ste hypotheekrecht op het vastgoed alsmede een

verpanding van de huurpenningen.

• Direct toegang tot verhuurd Nederlands zorgvastgoed

• 1ste recht van hypotheek en verpanding huurpenningen als zekerheid 

• Gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen

• Obligatiedeelname vanaf €100.000
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• Ontvangst van volledig 
Informatie Pakket met 
o.a.
‒ Informatie Memorandum

‒ Financieel model

‒ Taxatierapporten

‒ Obligatievoorwaarden

‒ Statuten

• Delen van vereiste 
documenten voor 
‘ken-je-klant’ onderzoek

• Ondertekening van de 
documentatie

• Overmaken van gelden

Proces van deelname

• Ontvangst brochure

• Persoonlijk gesprek met 
bestuur van de 
Uitgevende Instelling

• Bij interesse, gaan we 
vrijblijvend samen door 
naar de due diligence fase

Ga naar www.gonectar.nl om het volledige Informatie Pakket te ontvangen

“Met de Nectar zorgvastgoed obligaties willen wij een 
goed en defensief alternatief bieden op negatief 

renderend spaargeld”

Oriëntatie Due diligence Closing

http://www.gonectar.nl


Nectar rekent geen 
instap- of beheerkosten
Propositie - Nectar zorgvastgoed obligaties

Kenmerken obligaties

Uitgevende instelling

Dagelijks bestuur

Omvang

Obligaties, 
coupon en 
looptijden*

Aflossing

LTV**

Zekerheden

Deelname

Instapkosten en/of 
beheerskosten

Nectar Zorgvastgoed Beleggingen B.V.

GoNectar Holding B.V. (“Nectar”) 

€7,0 miljoen (betreft de totale marktwaarde van de 
objecten) 

Totaal €5,7 miljoen (228 obligaties van €25.000); waarvan:
• 2025 Obligatie (tot feb’25)

Vaste couponrente van 3,95% per jaar
Verwachte omvang: €2,85 miljoen (114 obligaties)

• 2027 Obligatie tot feb’27)
Vaste couponrente van 4,70% per jaar
Verwachte omvang : €2,85 miljoen (114 obligaties)

Couponrente wordt maandelijks uitbetaald.

Volledige aflossing bij einde looptijd

± 75,0% bij uitgifte

• 1ste hypotheekrecht

• verpanding van huurpenningen

Minimale deelname van €100.000

Niet van toepassing

* De genoemde looptijden van 3 en 5 jaar, zijn in relatie tot uitgifte 
per maart 2022. Obligaties die (e.g. een maand) later worden 
uitgegeven, zullen een kortere effectieve looptijd kennen.   
** LTV: ‘Loan to Value’ of schuld-marktwaarde verhouding geeft de 
maximale hoeveelheid schuld aan in relatie tot de marktwaarde 
van de door de Uitgevende Instelling gehouden objecten. 

4Geïnteresseerd? Ga naar www.gonectar.nl en laat uw gegevens achter 2Ga naar www.gonectar.nl om het volledige Informatie Pakket te ontvangen

http://www.gonectar.nl
http://www.gonectar.nl


Vereenvoudigd structuur overzicht

Nectar is de beheerder van de 
Uitgevende Instelling, d.w.z. Nectar 
vormt het dagelijks bestuur van de 
vennootschap die de obligaties 
uitgeeft. Namens Nectar zullen 
Justin de Ridder en Rick Vinken de 
bestuurlijke activiteiten uitvoeren. 
Beiden hebben jarenlange ervaring 
in het beoordelen en structureren 
van kredieten. Op Nectar’s website 
kun je als obligatiehouder inloggen 
om je portefeuille en de daarvoor 
relevante informatie te bekijken. 

Voor meer informatie over Nectar, 
ga naar gonectar.nl

De aandeelhouders van Estea zijn 
voor 95% eigenaar van de 
gehouden objecten. Estea heeft 
jarenlange ervaring in de 
zorgvastgoedmarkt. Zij ontwikkelt, 
exploiteert en beheert 
zorgvastgoed. Met haar sterke 
netwerk in en kennis van de 
zorgvastgoedmarkt, is haar 
betrokkenheid een pré. 

Voor meer informatie over Estea, 
ga naar estea.nl.

Een duidelijke structuur met ervaren partijen 
garanderen een adequate governance
Betrokken partijen en structuur 

Initiatiefnemers

Uitgevende Instelling
Nectar Zorgvastgoed 

Beleggingen B.V.

Nectar
GoNectar Holding B.V.

Estea c.s.

Initiatiefnemers

Stichting
Obligatiehouders zijn verenigd 

in een stichting met een 
onafhankelijk bestuur

Obligatiehouders
220 obligaties met een nominale 

van €25.000

Zekerheden

Obligaties

95,0% 5,0%

Ga naar www.gonectar.nl om het volledige Informatie Pakket te ontvangen

Dagelijks 
Bestuur
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http://www.gonectar.nl/
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Vier verhuurde zorgwoningen in eigendom

De objecten in Nectar Zorgvastgoed Beleggingen B.V.

Villa Roderlo - Ruurlo
Type: Ouderenwoningen met inpandige 
zorgverlening
Marktwaarde: €950k
Staat: verhuurd
Huur: €53k (per jaar)
Wooneenheden: 8

La Fontaine - Ruurlo
Type: Ouderenwoningen met inpandige 
zorgverlening
Marktwaarde: €1.250k
Staat: verhuurd 
Huur: €50k (per jaar)
Wooneenheden: 7

Wiardihoeve - Velp
Type: ouderenwoningen met inpandige 
zorgverlening
Marktwaarde: €4.160k
Staat: verhuurd 
Huur: €225k (per jaar)
Wooneenheden: 11

Coehoornstraart - Arnhem*
Type: zorgwoningen voor jongeren met 
autisme
Marktwaarde: €1.300k
Staat: verhuurd 
Huur: €90k (per jaar)
Wooneenheden: 13
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* Verhuurd aan expats op basis van kamergewijze verhuur. Zal in de loop van 2022 worden verhuurd aan zorginstelling voor autistische jongeren. 

Ga naar www.gonectar.nl om het volledige Informatie Pakket te ontvangen
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Met een belegging in zorgvastgoed speel je 
in op een vergrijzende samenleving
De zorgvastgoed markt

Door een verder vergrijzende samenleving en een bestaand tekort aan zorgwoningen 
kan het aanbod van geschikte zorghuisvesting de (huidige) vraag niet bijbenen. 

Omdat ouderen doorgaans willen blijven wonen in de regio waar ze vandaan komen,
heeft de zorghuisvesting (voor ouderen) een sterk regionaal karakter. Om deze reden
is de Randstad dan ook niet per definitie de beste regio om in zorgvastgoed te
beleggen. Veel belangrijker is een goede demografische onderbouwing van de regio.

In onderstaande grafiek laten wij zien hoe de vergrijzing in de, voor de Uitgevende 
Instelling van belang zijnde regio’s, zich verhoudt tot de landelijke vergrijzing. De vraag 
naar zorgwoningen is sterk gerelateerd aan het aantal ouderen.
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Ga naar www.gonectar.nl om het volledige Informatie Pakket te ontvangen

“Voor de relevante regio’s wordt 
verwacht dat het aantal 75+ers in tien 
jaar met 37% tot 45% zal toenemen”

Bron: CBS, PBL - Regionale bevolkingsgroei - 2019 

http://www.gonectar.nl


6

De propositie wordt onderbouwd door een 
sterk financieel fundament
Financiële prognose

De prognose beschrijft de te verwachten financiële ontwikkelingen van de Uitgevende
Instelling. De volledige uitwerking van de prognose kasstromenoverzicht en
balanstotaal inclusief onderbouwing van de assumpties en aannames staat
beschreven in het Informatie Memorandum dat via de website kan worden
opgevraagd.

Toelichting

Vereenvoudigde financiële prognose van de Uitgevende Instelling

Ga naar www.gonectar.nl om het volledige Informatie Pakket te ontvangen

L

V

Kasstromen prog nose (€k ) Dec -22 Dec -23 Dec -24 Dec -25 Dec -26

Villa Roderlo 55 57 59 62 64

La Fontaine 50 53 55 57 59

Wiardi Hoeve 170 233 242 251 262

Coehoornstraat 75 90 94 97 101
Totale bruto huurinkomsten 350 432 449 467 486

Provisie voor leegstand (7) (9) (9) (9) (10)
Netto huuri nk omsten 343 423 440 458 476

Beheer en bestuur (32) (46) (48) (51) (53)

Vastgoed onderhoud (37) (48) (50) (52) (54)

Belastingen, verzekeringen en algemene kosten (20) (18) (20) (29) (31)

Tota le operat i onele k osten (89) ( 112) ( 118) ( 131) ( 138)

Operat i onele k asstroom voor C ouponrente (Y) 253 311 322 326 338

Couponrente (204) (247) (247) (205) (205)

Operat i onele k asstroom na C ouponrente 49 65 75 121 133

Balans prog nose (€k ) Dec -22 Dec -23 Dec -24 Dec -25 Dec -26

Marktwaarde vastgoed 7.951 8.269 8.600 8.944 9.302

Bruto schuld 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700

Bevoorsc hott i ng sperc entag e (L /V) 72% 69% 66% 64% 61%

http://www.gonectar.nl


Geprognotiseerd scenario

Scenario: De marktwaarde van de gehouden objecten neemt jaarlijks
toe met de veronderstelde inflatie.

Resultaat: Bij einde looptijd krijg je je volledige inleg terug. Gedurende
de looptijd van de obligatie heb je €23.500 aan couponrente ontvangen.
Het totaal door jou ontvangen bedrag bedraagt €123.500, dat gelijk
staat aan een totaal rendement van 23,5% gedurende de looptijd van
de obligatie (4,7% rendement per jaar).

Tegenvallend scenario

Bij een illustratieve inleg van €100.000. Scenario's zijn gesimplificeerd, 
hypothetisch en dienen enkel ter illustratie van mogelijke uitkomsten. 
Voorbeelden in relatie tot de ‘2027 Obligatie’

Scenario: Tegen de verwachtingen in, is de marktwaarde van de
gehouden objecten na 5 jaar met 30,0% gedaald.

Resultaat: De marktwaarde van de objecten ligt nu lager dan de totale
schuld aan de obligatiehouders. In eerste instantie zal het Bestuur van
de Uitgevende Instelling in gesprek gaan met het bestuur van de
Stichting obligatiehouders. Mocht hier geen uitkomst worden gevonden
(e.g. looptijd verlenging), dan zal er een verlies op het vastgoed worden
gerealiseerd. Het grootste deel van de waardedaling wordt
geabsorbeerd door de eigen vermogen verschaffers (Initiatiefnemers).
Op je inleg zou een verlies gerealiseerd worden van €6.667*. Echter,
gedurende de looptijd van de obligatie heb je €23.500 aan couponrente
ontvangen. Het totaal door jou ontvangen bedrag bedraagt daarmee
€116.833, ofwel een totaal rendement van 16,8% gedurende de looptijd
van de obligatie (3,4% rendement per jaar).

* €100.000 aan obligaties bij een LTV van 75,0% impliceert een marktwaarde van de objecten van €133.333.
€133.333 * (1-30%) = €93.333. €100.000 - €93.333 = €6.667

7

Gezonde schuld marktwaarde verhouding 
kan eventuele tegenslagen opvangen
Voorbeeld scenario’s 

Ga naar www.gonectar.nl om het volledige Informatie Pakket te ontvangen

http://www.gonectar.nl


Disclaimer
Deze brochure kan niet worden aangemerkt als een officiële aanbieding, uitnodiging of een document van dien strekking tot het
beleggen in obligaties van Nectar Zorgvastgoed Beleggingen B.V. Eventuele deelname is geheel aan de discretie van de Bestuur en 
is onder andere afhankelijk van een positieve KYC toets. De brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan 
eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. 

Ik ben geïnteresseerd!
Op de website van Nectar kan je een account aanmaken om zo het volledige 
Informatie Pakket te ontvangen. Je kunt ook direct contact opnemen met Rick of Justin 
of langskomen op ons kantoor.

Justin de Ridder
• Voorheen adviseur in complexe financieringsstructuren voor 

de corporate markt bij de Rabobank en ING Bank

• Private investeerder in de woningmarkt

• MSc Econometrie aan de VU Amsterdam en MSc Economics
and Philosophy aan de LSE, Londen

E-mail: justin@gonectar.nl Telefoon: 06 160 68 242

Rick Vinken
• Voorheen adviseur in complexe financieringsstructuren voor 

de corporate markt bij de ING Bank

• Mede-oprichter van een woningenfonds dat zich richt op 
betaalbare huurwoningen voor starters en ouderen

• MSc Finance en MSc International Management, CEMS aan 
de Erasmus Universiteit in Rotterdam 

E-mail: rick@gonectar.nl Telefoon: 06 484 98 809

www.gonectar.nl
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Nectar, Hoogte Kadijk 51, 1018BE Amsterdam T: +31(0) 20 2101 135

mailto:justin@gonectar.nl
https://www.linkedin.com/in/rickvinken/
mailto:rick@gonectar.nl
http://www.gonectar.nl
https://www.linkedin.com/in/justin-de-ridder-308a3453/
https://www.linkedin.com/in/rickvinken/

