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11..  KKeerrnnppuunntteenn  HHoolliiddaayy  PPrrooppeerrttyy  FFuunndd  11  CCVV  
 
• Gemiddeld geprognosticeerd totaal rendement van 7,0% tot 11,7% over het 

gemiddeld uitstaand eigen vermogen van het Fonds (op jaarbasis)*. 
Rendement wordt beïnvloed door de tussentijdse verkoop van 
recreatiewoningen; 

 
• Uitgifte van 84 participaties ieder groot € 50.000. Minimum deelname betreft 

twee participaties; 
 
• Beleggingsbeleid is gericht op een zo hoog mogelijke opbrengst uit de verhuur 

en de verkoop van 50 recreatiewoningen; 
 
• Het Fonds verwerft 25 recreatiewoningen gelegen op Noordzee Résidence 

Cadzand-Bad te Cadzand en 25 recreatiewoningen gelegen op Résidence Klein 
Vink te Arcen; 

 
• Het vastgoed op zowel Noordzee Résidence Cadzand-Bad als Résidence Klein 

Vink wordt onder garantie van Roompot Recreatie Beheer BV verhuurd; 
 
• De netto-huurovereenkomsten hebben een looptijd van 15 jaar;  
 
• Totale aanvangshuur bedraagt € 685.899 per jaar (jaarlijks geïndexeerd); 
 
• Initiatiefnemer Seacoast Investments BV houdt rekening met de beëindiging 

van het Fonds op 31 maart 2026; 
 
• Halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten. De eerste uitkering zal in het 

eerste kwartaal van 2012 plaatsvinden. 
 
 
* De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden 

geen garantie voor de toekomst.  
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22..  OOpprriicchhttiinngg  FFoonnddss  eenn  vveerrwweerrvviinngg  vvaassttggooeedd  
 
Seacoast Investments BV is voornemens om op 31 maart 2011 Holiday Property 
Fund 1 CV (verder ook te noemen het “Fonds”) te initiëren. Op die datum zal Holiday 
Property Fund 1 BV, in haar hoedanigheid van beherend vennoot van Holiday Property 
Fund 1 CV, de eigendom van 25 recreatiewoningen gelegen op Noordzee Résidence 
Cadzand-Bad en 25 recreatiewoningen gelegen op Résidence Klein Vink verwerven.  
De verkrijgingsprijs van het vastgoed bedraagt € 10.513.254 (v.o.n. en exclusief 
BTW) en de koopprijs voor de inventaris bedraagt € 868.396 (exclusief BTW). 
 
 
33..  HHeett  vvaassttggooeedd  
 
3.1 Noordzee Résidence Cadzand-Bad gelegen te Cadzand-Bad 
Cadzand-Bad is een bekende, historische badplaats gelegen in Zeeuws-Vlaanderen. Al 
in de 18e eeuw bezochten gegoede burgers het charmante plaatsje. Cadzand-Bad is 
gelegen aan één van de mooiste Noordzeestranden van Nederland en België. Aan de 
zuidzijde wordt deze badplaats gescheiden van de beroemde Belgische badplaats 
Knokke door het prachtige natuurgebied het Zwin. Op de fiets is het slechts 
10 minuten om Knokke te bereiken. Het prachtige middeleeuwse Brugge, het 
vestingstadje Sluis en de stad Gent zijn vanuit Cadzand snel bereikbaar. 
 
Grenzend aan Cadzand-Bad verrijst Noordzee Résidence Cadzand-Bad, een kwalitatief 
hoogwaardig kustpark met de allure en sfeer van West-Vlaamse badplaatsen. Het 
kustpark bestaat uit 450 luxe recreatiewoningen geschikt voor 4 tot 16 personen en 
luxe centrumvoorzieningen. Het kustpark is gesitueerd op een toplocatie in een 
aantrekkelijk duinlandschap. De architectuur van de vakantiewoningen is ontleend aan 
de rijke en mondaine badplaatsen aan de Belgische kust, Knokke en De Haan. De 
voorname architectuur van deze plaatsen kenmerkt zich door een rijke detaillering.  
 
De vakantiewoningen worden op ruime kavels in diverse architectuurstijlen 
gerealiseerd en zijn in hoofdzaak gesitueerd in gethematiseerde hofjes. Hierdoor 
ontstaat een sfeervol en gevarieerd kustpark. 
 

Cadzand-Bad: woningtype Strandvliet 
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De volgende 25 vakantiewoningen maken deel uit van de vastgoedportefeuille van het 
Fonds: 
 
aantal type aantal 

personen 
woon- 

oppervlak in 
circa m² 

perceel- 
oppervlak in 

circa m² 

aantal 
slaap- 

kamers 

aantal 
bad-

kamers 

sauna 

1 Zeevliet 4 97 522 3 1 nee 

2 Duynburgh 4 92 544-628 2 1 ja 

3 Schelpenhove 6 128 402-544 3 2 nee 

5 Duynbosch 6 128 511-865 3 3 ja 

4 Zandinghe 8 130 319-579 4 2 ja 

7 Strandvliet 8 137 404-782 4 2 ja 

3 Duyndael 8 122 743-907 4 2 ja 
 
Alle varianten van de 6- en 8-persoons recreatiewoningen zijn voorzien van een 
slaapkamer op de begane grond.  
 
De vakantiewoningen zijn gelegen op eigen grond en worden turnkey en inclusief 
inrichting, geheel verhuurgereed, in de periode van 1 december 2011 tot 1 mei 2012 
aan het Fonds opgeleverd. De aanneemsommen worden in termijnen betaald. De 
afwerking en het materiaalgebruik zijn van een hoog niveau. Het sanitair is van een 
luxe klasse. De interieurkleuren van alle recreatiewoningen zijn gekozen in rustige, 
sfeervolle en warme combinaties geheel passend bij het luxueuze, kwalitatief 
hoogwaardige meubilair. De ontwikkeling van de woningen is in handen van Arcus 
Projectontwikkeling BV en de inrichting wordt verzorgd door Starr Trading Europe BV.  
 

3D-impressie Noordzee Résidence Cadzand-Bad 



  Memorandum 23 februari 2011 
  Holiday Property Fund 1 CV -5-

3.2 Résidence Klein Vink gelegen te Arcen 
De gemeente Arcen en Velden is centraal gelegen in Noord-Limburg, tussen de rivier 
de Maas en de Duitse grens. Pittoreske dorpjes en de kleurige steden Maastricht en 
Valkenburg liggen dichtbij Arcen. Maar ook het Duitse Xanten met haar Romeinse 
historie, de bedevaartplaats Kevelaer en de steden Nijmegen, Venlo, Eindhoven, Luik 
(België) en Düsseldorf (Duitsland) zijn vanuit Arcen goed bereikbaar.  
 
Landgoed Klein Vink beslaat een gebied van circa 150 hectare, waarvan circa 56 
hectare waterpartijen. Het park bestaat onder andere uit onderstaande onderdelen:  
 
• Driesterren bungalowpark met 224 recreatiewoningen (circa 45 hectare); 
• Vijfsterren camping met 600 plaatsen (circa 15 hectare); 
• Thermaalbad Arcen, een modern kuuroord met een thermaalbad, sauna’s, 

beautycentrum en overige faciliteiten (circa 5,84 hectare); 
• Diverse sportfaciliteiten. 
 
Het park biedt de bezoekers naast de mooie omgeving onder andere een vis-, roei- en 
surfvijver, een supermarkt, een restaurant, diverse vergaderzalen, een café, een 
verwarmd binnenzwembad en de indoorspeeltuin “de Vinkenburcht”. Op het terrein 
bevindt zich tevens het Franz Pfannerhuis, in deze gerestaureerde kapel worden 
regelmatig exposities en tentoonstellingen gehouden.  
 
Naast het al bestaande recreatiepark Klein Vink wordt Résidence Klein Vink 
gerealiseerd. Op ruime kavels worden thans in totaal 100 luxe recreatiewoningen 
gerealiseerd in een landschap met bossen en vennen. De recreatiewoningen worden 
uitgevoerd in een landelijke stijl en zijn gesitueerd in gethematiseerde hofjes. De 
uitvoering en verschijningsvorm zijn zeer divers van opzet.  

Arcen: woningtype Maasduin 
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De volgende 25 vakantiewoningen maken deel uit van de vastgoedportefeuille van het 
Fonds: 
 
aantal type personen woon-

oppervlak in 
circa m² 

perceel-
oppervlak in 

circa m² 

aantal 
slaap-

kamers 

aantal 
bad-

kamers 

sauna 

21 Maasduin 6 80 397-711 3 2 nee 

4 Hooge duin 8 101 577-733 4 3 ja 
 
Alle recreatiewoningen zijn voorzien van een slaapkamer op de begane grond.  
 
De vakantiewoningen zijn gelegen op eigen grond en worden turnkey en inclusief 
inrichting, geheel verhuurgereed opgeleverd aan het Fonds. De afwerking en het 
materiaalgebruik zijn van een hoog niveau. Het sanitair is van een luxe klasse. De 
interieurkleuren van alle recreatiewoningen zijn gekozen in rustige, sfeervolle en 
warme combinaties passend bij de uitstraling van Résidence Klein Vink. De inventaris 
van de vakantiewoningen wordt uitgevoerd in een standaard uitvoering van goede 
kwaliteit. De ontwikkeling van de woningen is in handen van Arcus 
Projectontwikkeling BV en de inrichting wordt verzorgd door Starr Trading Europe BV. 
 
 
3.3 De huurders 
Klein Vink Recreatie BV en Noordzee Résidence Cadzand-Bad BV huren, onder 
garantie van Roompot Recreatie Beheer BV, de vastgoedportefeuille op basis van een 
zogenaamde netto-huurovereenkomst. Alle lasten komen voor rekening en risico van 
de huurder. Zolang de huurovereenkomst loopt, komt het leegstands-, onderhouds- 
en exploitatierisico voor rekening en risico van de huurder. Klein Vink Recreatie BV en 
Noordzee Résidence Cadzand-Bad BV zijn indirecte deelnemingen van Roompot 
Holding BV. Volgens opgave van de directie van Roompot Holding BV is de Roompot-
groep de tweede exploitant van recreatieparken in Nederland met inmiddels 
36 vakantieparken in eigendom. Zij bemiddelt voor meer dan 100 vakantieparken en 
heeft meer dan 1.100 medewerkers (fte) in dienst. De omzet bedroeg in 2010 
€ 227 miljoen.  
 
Roompot Holding BV zal aansprakelijkheidsverklaringen betreffende Noordzee 
Résidence Cadzand-Bad BV en Klein Vink Recreatie BV verstrekken. Hierbij stelt 
Roompot Holding BV zich hoofdelijk aansprakelijk voor deze vennootschappen. Via 
deze verklaringen stelt Roompot Holding BV zich aansprakelijk voor alle 
verplichtingen, zaken en 
daden welke via deze 
vennootschappen worden 
verricht.  
 
 

Arcen: woningtype Hooge Duin 
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3.4 Kenmerken huurovereenkomsten 
Alle afspraken zijn vastgelegd in de onderhandse (netto) huurovereenkomsten waarin 
onder meer is opgenomen dat alle onderhoudskosten, vervangingen, belastingen, 
exploitatiekosten, eigenaarslasten en verzekeringspremies voor rekening van de 
huurder komen. Calamiteiten die niet of niet tegen marktconforme condities 
verzekerbaar zijn, blijven (in)direct voor risico van het Fonds. De volledige 
(concept)huurovereenkomsten liggen bij Seacoast Investments BV ter inzage.  
 
Noordzee Résidence Cadzand-Bad 
De huurovereenkomst met Noordzee Résidence Cadzand-Bad BV heeft een looptijd 
van vijftien jaar en vangt aan op 31 maart 2011 (ook in het geval dat de 
recreatiewoningen nog niet zijn opgeleverd). De totale aanvangshuur zal voor de 
recreatiewoningen op Noordzee Résidence Cadzand-Bad € 395.082 (exclusief BTW, op 
jaarbasis) bedragen. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd (voor het eerst in 2012) op 
basis van een vast percentage van 2,5% (op jaarbasis). De huur is in 
halfjaartermijnen vooraf verschuldigd.  
 
Résidence Klein Vink  
De huurovereenkomst met Klein Vink Recreatie BV wordt per 31 maart 2011 
aangegaan voor de duur van vijftien jaar (ook in het geval dat de recreatiewoningen 
nog niet zijn opgeleverd). De totale aanvangshuur zal voor de recreatiewoningen op 
Résidence Klein Vink € 290.817 bedragen en wordt jaarlijks geïndexeerd (voor het 
eerst in 2012) op basis van een vast percentage van 2,5% (op jaarbasis). De huur is 
in halfjaartermijnen vooraf verschuldigd.  
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44..  SSttrruuccttuuuurr  
 
4.1 Schema structuur 
Bijgevoegd als bijlage I is het ontwerp van de overeenkomst van commanditaire 
vennootschap waarbij de gemeenschappelijke beleggers als commanditaire vennoten 
toetreden tot Holiday Property Fund 1 CV. Als beherend vennoot zal Holiday Property 
Fund 1 BV optreden. 
 
    participanten 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* alle aandelen in Holiday Property Fund 1 BV worden door Seacoast Investments BV gehouden. Holiday 

Property Fund 1 BV wordt voor de totstandkoming van het Fonds opgericht. Seacoast Investments BV is 
op 22 juni 2004 opgericht en is in het handelsregister van de Kamers van Koophandel ingeschreven 
onder nummer 22055346. Als bestuurders treden de heer H.J van Koeveringe en mevrouw Y.J. Abdoun 
op. Seacoast Investments BV zal tevens de directie voeren over Holiday Property Fund 1 BV. 

 
4.2 Commanditaire vennootschap  
Een commanditaire vennootschap is een samenwerkingsverband tussen één of meer 
commanditaire vennoten en tenminste één beherend vennoot, bijvoorbeeld met als 
doel het gezamenlijk investeren in vastgoed. De onderlinge afspraken tussen de 
participanten worden vastgelegd in een overeenkomst van commanditaire 
vennootschap.  
De besloten commanditaire vennootschap wordt aangegaan bij authentieke of 
onderhandse akte. Statutair wordt vastgelegd voor welke besluiten de beherend 
vennoot vooraf toestemming nodig heeft van de vergadering van vennoten.  
 
Vervanging van vennoten of overdracht van participaties kan uitsluitend plaatsvinden 
met toestemming van alle vennoten. Indien voor een toetreding of een vervanging 
aan alle participanten schriftelijk toestemming is gevraagd en die toestemming niet 
binnen vier weken wordt geweigerd, mag er vanuit worden gegaan dat de 
toestemming is verleend. 
 
Na totstandkoming van het Fonds zullen geen nieuwe participaties worden uitgegeven. 
Bij tussentijds overlijden van een participant kunnen de erfgenamen de participatie in 
het Fonds voortzetten.  
 
Een commanditaire vennoot mag geen beheerhandelingen verrichten, op straffe van 
hoofdelijke aansprakelijkheid. Een commanditaire vennoot deelt in de resultaten maar 
is voor de verliezen slechts aansprakelijk tot het bedrag van het door deze vennoot 
ingebrachte commanditaire kapitaal. 
 
Holiday Property Fund 1 CV wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Iedere participant 
neemt deel in eenheden van € 50.000 met een minimum deelname van twee 
eenheden. Een participatie is de eenheid waarin de gerechtigdheid van iedere vennoot 
in het vermogen van en het stemrecht in het Fonds wordt uitgedrukt. De 

 
 
 
 Holiday Property Fund 1 CV 

Holiday Property 
Fund 1 BV*  

25 recreatiewoningen op Noordzee 
Résidence Cadzand-Bad en 
25 recreatiewoningen op 

Résidence Klein Vink 

Seacoast Investments BV beheer 
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commanditaire vennoten zijn gerechtigd tot de resultaten en de (stille) reserves van 
het Fonds.  
 
Holiday Property Fund 1 CV zal bij oprichting geen rechtspersoon zijn. Het is de 
bedoeling om voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting de fiscale transparantie 
te handhaven, ongeacht of de personenvennootschap wel of niet voor 
rechtspersoonlijkheid kiest.  
 
De beherend vennoot Holiday Property Fund 1 BV voert onder meer 
beleidsbeslissingen uit, voert de administratie van het Fonds en informeert de 
beleggers. De werkzaamheden zullen, onder de verantwoordelijkheid van de beherend 
vennoot, worden uitbesteed aan Seacoast Investments BV, de beheerder van het 
Fonds.  
 
Holiday Property Fund 1 CV is een commanditaire vennootschap naar Nederlands 
recht. 
 
Deelname in Holiday Property Fund 1 CV met een naar Nederlands fiscaal recht 
transparante entiteit, zoals een maatschap of commanditaire vennootschap, is niet 
toegestaan. 
 
 
55..  KKaappiittaaaallssbbeeggrroottiinngg  
 
Projectkosten (v.o.n.) 
25 recreatiewoningen Cadzand-Bad € 6.003.304 
25 recreatiewoningen Arcen - 4.509.950 
Inventaris Cadzand-Bad - 531.396 
Inventaris Arcen - 337.000 
 € 11.381.650 
Bijkomende kosten 
Structureringskosten € 100.000 
Plaatsingsvergoeding - 75.000 
Notaris- en adviseurkosten - 48.350 
Afsluitprovisie - 25.000 
Marketingkosten - 20.000 
 € 268.350 
Werkkapitaal/onvoorzien € 50.000 + 
Totale investering € 11.700.000 
Hypothecaire lening - 7.500.000 -/- 
Eigen vermogen Fonds  € 4.200.000 
 
Ter verkrijging van het eigen vermogen van Holiday Property Fund 1 CV worden er 
84 participaties, ieder groot € 50.000, uitgegeven.  
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66..  BBeelleeggggiinnggssbbeelleeiidd  eenn  RReennddeemmeenntt  
 
Het beleggingsbeleid van Holiday Property Fund 1 BV en Holiday Property Fund 1 CV is 
gericht op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement uit de verhuur en de 
verkoop van in totaal 50 recreatiewoningen op Noordzee Résidence Cadzand-Bad en 
Résidence Klein Vink. Het Fonds heeft een verkoopoptie om op 31 maart 2026 de nog 
niet door het Fonds verkochte recreatiewoningen tegen een uitoefenprijs gelijk aan het 
totaal van de bancaire schulden en het nog uitstaande participantenkapitaal van het 
Fonds te vervreemden aan Roompot Recreatie Beheer BV. 
 
De beherend vennoot van het Fonds is gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming 
van de vergadering van vennoten, recreatiewoningen te vervreemden tegen een prijs 
die gelijk is aan tenminste de verkrijgingsprijs van een woning door het Fonds 
(inclusief inventaris) verhoogd met 15%. De gemiddelde verkrijgingsprijs per woning 
bedraagt in casu € 227.640. De beherend vennoot zal, in de jaarrekening van het 
Fonds, van iedere vervreemding verslag doen. 
 
Het Fonds zal overeenkomstig de prognose, vanaf de datum van overdracht van de 
participaties in het Fonds een positief saldo van inkomsten en uitgaven hebben. Dit 
saldo wordt aangewend voor rentebetalingen aan de financier, de aflossing van de 
hypothecaire financiering, de betalingen ten gunste van de participanten in het Fonds 
en het terugbetalen van het door de vennoten in het Fonds ingebrachte eigen 
vermogen.  

 

Cadzand-Bad: woningtype Duynbosch 
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Voor de berekening van het geprognosticeerde rendement zijn als belangrijkste 
uitgangspunten gehanteerd: 
‐ een kapitaalinbreng door de commanditaire vennoten van € 4.200.000; 
‐ een hypothecaire financiering groot € 7.500.000 en renteherzieningen conform de 

uitgangspunten zoals opgenomen in Bijlage II van dit Memorandum;  
‐ een aanvangsdatum voor de prognose van 1 april 2011; 
‐ calculatie op basis van 15 jaar; 
‐ de totale aanvangshuur bedraagt € 685.899 (op jaarbasis) en wordt jaarlijks 

geïndexeerd met 2,5%; 
‐ de huurovereenkomsten worden geheel nagekomen; 
‐ de gehanteerde rekenrente verschuldigd op de hypothecaire lening bedraagt 

4,25%; 
‐ de kosten zijn conform hetgeen is begroot in Bijlage II van dit Memorandum; 
‐ bij de kosten die niet gefixeerd zijn, wordt rekening gehouden met een jaarlijkse 

inflatie van 1,5%; 
‐ de aflossingen op de hypothecaire financiering alsmede de verkopen van de 

recreatiewoningen geschieden conform hetgeen in Bijlage II van dit Memorandum 
is opgenomen; 

‐ de gemiddelde verkoopprijs van een woning bedraagt € 260.000 en deze 
verkoopprijs wordt in deze berekeningen niet geïndexeerd. De gemiddelde 
aankoopprijs voor het Fonds ligt € 25.000 onder de prijs waartegen de 
recreatiewoningen thans worden aangeboden;  

‐ per verkochte woning wordt gemiddeld € 84.000 van het ingebrachte 
participantenkapitaal aan de commanditaire vennoten terugbetaald;  

‐ na vijftien jaar zijn alle recreatiewoningen verkocht en wordt het Fonds beëindigd. 
 
Voor de overige gehanteerde uitgangspunten en uitgebreidere financiële informatie 
wordt naar dit Memorandum en in het bijzonder Bijlage II verwezen. 

 

Cadzand-Bad: woningtype Strandvliet 
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Gegeven deze uitgangspunten bedraagt het geprognosticeerd rendement (vóór 
belasting en op jaarbasis): 
 
 11,7% Gemiddeld uitstaand eigen vermogen (“GEV”)* 
 9,4% Internal Rate of Return (“IRR”)*  
 
De uiteindelijke verkoopopbrengst van de recreatiewoningen is van grote invloed op 
het geprognosticeerde rendement. Het effect hiervan wordt hieronder weergegeven 
(de overige uitgangspunten blijven ongewijzigd): 
 
Gemiddelde verkoopwaarde 
per woning    GEV*  IRR* 
€ 275.000 12,8% 10,2% 
€ 270.000 12,4% 9,9% 
€ 260.000 11,7% 9,4% 
€ 250.000 11,0% 8,9% 
€ 240.000 10,3% 8,4% 
€ 234.000 9,8% 8,1% 
     
Het beleid van de beherend vennoot is, behoudens bijzondere omstandigheden, geen 
recreatiewoningen tussentijds te verkopen indien/als de gemiddelde opbrengst na 
kosten en belastingen minder dan € 234.000 (i.c. de gemiddelde kostprijs voor het 
Fonds) bedraagt. Indien het Fonds tussentijds geen recreatiewoningen verkoopt en 
het Fonds gebruik maakt van zijn verkoopoptie bedraagt het geprognosticeerde 
rendement (vóór belasting en op jaarbasis): 
 
 7,0% Gemiddeld uitstaand eigen vermogen (“GEV”)* 
 6,6% Internal Rate of Return (“IRR”)* 
  
* Het rendement op het gemiddeld uitstaand eigen vermogen wordt bepaald door de totale 

winst op een participatie te relateren aan het gemiddeld uitstaande eigen vermogen van de 
betreffende participatie over de looptijd van het Fonds.  
De IRR (Internal Rate of Return) is die rentevoet, waarbij de som van de contant gemaakte 
ontvangsten ten gevolge van een investering, gelijk is aan de som van de contant gemaakte 
uitgaven voor die investering.  

  
Voor de goede orde zij opgemerkt dat de waarde van uw investering kan fluctueren. 
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
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77..  RRiissiiccoo’’ss    
 
Aan deelname in Holiday Property Fund 1 CV zijn financiële kansen maar ook 
financiële risico’s verbonden. De waarde van de investering kan fluctueren.  
Betrokken partijen hebben getracht deze risico’s, ten behoeve van (potentiële) 
participanten, te beperken. Ook het beleid van de beherend vennoot is hierop gericht.  
 
In het algemeen kan gesteld worden dat in het geval zich een calamiteit voordoet, als 
gevolg van de eerdergenoemde risico’s, de participaties in waarde kunnen dalen en/of 
de halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q. slechts gedeeltelijk kunnen 
worden gedaan en/of kan het zijn dat participanten minder terugkrijgen dan zij 
hebben ingelegd. 
 
De belangrijkste risico’s zijn dat huurders -ondanks de garantie van Roompot 
Recreatie Beheer BV- niet aan hun verplichtingen tot betaling van de huur 
(“Debiteurenrisico”) kunnen voldoen en het “(Rest)waarderisico” waarbij de waarde 
van het vastgoed niet toereikend is om de financiering af te lossen en de participanten 
het geïnvesteerde vermogen terug te betalen.  
 
Debiteurenrisico 
Dit betreft het risico dat de huurder, ondanks de garantie van Roompot Recreatie 
Beheer BV, niet aan de betalingsverplichting(en) jegens Holiday Property Fund 1 CV 
kan voldoen -bijvoorbeeld door gewijzigde marktomstandigheden, lagere resultaten, 
verslechterde solvabiliteit, faillissement, uitwinnen hypotheekrechten, opzeggen van 
kredietfaciliteiten etc.- waardoor ook het Fonds en Holiday Property Fund 1 BV niet 
aan hun verplichtingen kunnen voldoen.  
 
Huurrisico 
Het huurrisico is onder meer het risico dat de huurder zijn verplichtingen uit de 
huurovereenkomst niet nakomt waardoor de huurrelatie tussen verhuurder en huurder 
wordt verbroken en er (tijdelijk) geen nieuwe huurder gevonden kan worden, dan wel 
dat de huurder bereid is tegen een lagere prijs te gaan huren en dit door de 
verhuurder wordt geaccepteerd. 
 
(Rest)waarderisico 
Het (rest)waarderisico is het risico dat de waarde van het vastgoed bij vervreemding 
lager ligt dan het totaal van de gedane investeringen. Vervreemding vóór 1 april 2026 
zal in principe alleen geschieden indien de gemiddelde opbrengst per woning 
tenminste € 234.000 bedraagt. Waardeschommelingen doen zich meestal voor bij 
wijzigende marktomstandigheden (vraag en aanbod). Daarnaast hebben onder meer 
de volgende factoren invloed op de waarde: inflatie, rentestand, onderhoud, 
courantheid etc.  
In ogenschouw dient te worden genomen dat het Fonds een verkooprecht heeft om op 
31 maart 2026 alle resterende recreatiewoningen te verkopen aan Roompot Recreatie 
Beheer BV tegen een uitoefenprijs gelijk aan het totaal van de nog uitstaande 
schulden en het resterende eigen vermogen van het Fonds. 
 
Onderhouds- en vervangingsrisico 
Bij vastgoed is de staat van onderhoud van groot belang. Gegeven het feit dat de 
onderhouds- en vervangingskosten voor rekening en risico van de huurder zijn, is dit 
risico gedurende de looptijd van de huurovereenkomst beperkt. Indien de huurder niet 
aan zijn verplichtingen voldoet komen het onderhoud en de vervanging voor rekening 
en risico van de verhuurder. 
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Renterisico 
De rente van het Fonds op de door Coöperatieve Rabobank Noord-Holland Noord U.A. 
(verder ook te noemen: “Rabobank”) te verstrekken hypothecaire leningen van in 
totaal € 7.500.000 wordt voor 50% voor een periode van vijf jaar gefixeerd. De rente 
op de resterende € 3.750.000 is niet gefixeerd. Na afloop van de hiervoor bedoelde 
periode loopt het Fonds een renterisico doordat dan mogelijk geherfinancierd dient te 
worden tegen een hoger rentepercentage. Door fluctuatie van de rente verschuldigd 
op de leningen waarvan de rente niet is gefixeerd loopt het Fonds tussentijds een 
renterisico. Ook loopt het Fonds een renterisico in het geval dat de exploitatie 
achterblijft ten opzichte van de prognose. 
 
Herfinancieringsrisico 
De lening verstrekt door Rabobank heeft een looptijd van 25 jaar. Nadien kan deze 
lening verlengd worden c.q. kan met een andere financier een nieuwe lening worden 
afgesloten. 
In het geval dat er geen financiering wordt verkregen c.q. dat een financiering wordt 
verkregen met gewijzigde voorwaarden en/of condities (bijvoorbeeld een hogere 
renteopslag), dan loopt het Fonds risico’s.  
 
Aansprakelijkheid 
De beherend vennoot is aansprakelijk voor alle handelingen die namens het Fonds 
worden verricht. De commanditaire vennoten zijn aansprakelijk voor maximaal het 
bedrag van ieders deelname in het commanditair kapitaal mits zij geen daden van 
beheer verrichten of niet werkzaam zijn in de zaken van het Fonds. 
 
Beleggen met geleend geld  
Het Fonds is in aanvang voor circa 64,1% gefinancierd met geleend geld. Het Fonds 
en Holiday Property Fund 1 BV maken gebruik van het “hefboomeffect” of “leverage”. 
Het volume van een investering kan worden vergroot door middel van het aantrekken 
van (hypothecaire) financieringen bovenop het eigen vermogen. Het rendement kan 
zo worden verhoogd doordat dezelfde inkomsten worden behaald met een lager eigen 
vermogen ten opzichte van het totale investeringsvolume. Hierdoor lopen het Fonds 
en Holiday Property Fund 1 BV, als beherend vennoot van het Fonds, een groter risico.  
 
Inflatie- en kostenrisico 
In de prognose van het Fonds is uitgegaan van inkomsten op basis van het uitdienen 
van de huurovereenkomsten. Als uitgangspunt is genomen dat de huur jaarlijks met 
een vast percentage van 2,5% wordt geïndexeerd. Voor de kosten is uitgegaan van 
inschattingen van zowel de hoogte van de kosten als een stijging daarvan, 
overeenkomstig een geschat inflatiecijfer (1,5%) voor de komende jaren. De kosten 
die aan inflatie onderhevig zijn, kunnen uiteindelijk afwijken waardoor de cashflow van 
het Fonds kan worden beïnvloed.  
 
Uittredingsrisico 
Mede om fiscale redenen is de verhandelbaarheid van participaties in principe niet 
mogelijk. Dit betekent dat de deelname van de participanten in beginsel voor 
onbepaalde tijd vastligt. Dit brengt met zich mee dat een beoogde vervreemding niet 
altijd binnen de gewenste termijn te realiseren zal zijn.  
 
Informatierisico 
Dit betreft het risico dat door de verkopers van het vastgoed (i.c. Cavelot sur mer BV 
en Ontwikkelingsmaatschappij Klein Vink BV) verstrekte informatie niet juist en/of 
onvolledig is. Seacoast Investments BV heeft de nodige zorg betracht bij het 
onderzoeken van deze informatie.  
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Juridisch risico 
Bij de uitwerking van de structuur zoals verwoord in dit Memorandum, is een groot 
aantal partijen betrokken. Hoewel de getroffen regelingen en de gemaakte 
overeenkomsten met zorg zijn opgesteld, valt niet uit te sluiten dat 
interpretatieverschillen kunnen ontstaan, dan wel dat zich onvoorziene 
omstandigheden kunnen voordoen.  
 
Risico van projectwijziging 
Holiday Property Fund 1 BV kan na uitgifte van participaties in het Fonds worden 
geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden waardoor de uitgangspunten, die bij 
de samenstelling van dit Memorandum zijn gehanteerd, worden gewijzigd.  
In het geval dat deze omstandigheden zich voordoen zal Holiday Property Fund 1 BV 
naar bevind van zaken handelen en alsnog naar beste kunnen meewerken aan de 
uitvoering op basis van de alsdan nieuw ontstane uitgangspunten. Daarbij zal worden 
getracht het project zoveel mogelijk in de geest van hetgeen in dit Memorandum is 
vermeld te realiseren.  
 
Milieuverontreiniging 
Er zijn onderzoeken verricht naar mogelijke milieurisico’s. Er zijn bodemonderzoeken 
uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de bodem op beide parken geen verontreiniging bevat. 
Verder garanderen de verkopers Cavelot sur mer BV en Ontwikkelingsmaatschappij 
Klein Vink BV dat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik.  
 
Marktontwikkelingen 
Op dit moment zijn de economische ontwikkelingen in West-Europa en Nederland 
onzeker. Het is mogelijk dat de vraag naar of het aanbod van recreatiewoningen 
verandert, bijvoorbeeld ten gevolge van een conjuncturele neergang, waardoor de 
verkoopopbrengst minder dan geprognosticeerd zal bedragen. 
 
Verkooprisico 
Dit betreft het risico dat de verkoop, ondanks de inspanningen van de bij het Fonds 
betrokken partijen niet of onvoldoende snel wordt gerealiseerd waardoor de prognose 
van het Fonds achterblijft op hetgeen in Bijlage II van dit Memorandum is vermeld. 
 
Onverzekerbare schade 
Schades die -als gevolg van bijvoorbeeld natuurrampen, ontploffing van munitie, 
terreur en/of oorlog- niet te verzekeren zijn komen (in)direct voor rekening en risico 
van het Fonds. 
 
Wetgevingsrisico 
Hoewel er momenteel -behoudens de Wet personenvennootschappen- geen 
ingrijpende wijzigingen worden verwacht, is het niet uit te sluiten dat de wetgeving 
(inclusief jurisprudentie) in Nederland de komende jaren gewijzigd zal worden. Dit zou 
mogelijk juridische, fiscale en/of financiële consequenties voor de participanten 
kunnen hebben.  
 
Risico’s met betrekking tot toekomstverwachtingen 
In dit Memorandum worden toekomstverwachtingen gepresenteerd die zijn gebaseerd 
op aannames en informatie die per 23 februari 2011 ter beschikking staan van 
Seacoast Investments BV. Hoewel de verwachtingen zo realistisch mogelijk zijn 
gepresenteerd, bestaat de mogelijkheid dat zij niet met de werkelijkheid 
overeenkomen.  
 
Risico van belangenverstrengeling 
Bij de samenwerking met en/of transacties tussen de bij het Fonds, Holiday Property 
Fund 1 BV, Cavelot sur mer BV, Ontwikkelingsmaatschappij Klein Vink BV, Noordzee 
Résidence Cadzand-Bad BV, Klein Vink Recreatie BV, Roompot Recreatie Beheer BV, 
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Starr Trading Europe BV, Arcus Projectontwikkeling BV, Proventus BV en Seacoast 
Investments BV betrokken partijen, is mogelijke belangenverstrengeling niet uit te 
sluiten. Samenwerking of transacties vinden onder marktconforme voorwaarden plaats 
en, indien dat niet het geval zou zijn, wordt aan de participanten opgave van redenen 
gedaan.  
 
Ontwikkelingsrisico 
Bij de ontwikkeling, de bouw en de realisatie van de recreatiewoningen kunnen zich 
onvoorziene situaties voordoen die niet of moeilijk kunnen worden ingeschat.  
Hierbij kan onder meer worden gedacht aan meerkosten in verband met 
(overheids)vergunningen, stakingen, extreme weersomstandigheden etc. Deze 
omstandigheden kunnen niet alleen leiden tot extra kosten maar mogelijk ook tot 
vertraging van de bouw en de oplevering. Met de verkopers en de ontwikkelaar (Arcus 
Projectontwikkeling BV) van de recreatiewoningen is overeengekomen dat dit risico 
voor hun rekening komt. 
 
 

3D-impressie Noordzee Résidence Cadzand-Bad 
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88..  FFiinnaanncciieerriinngg  
De totale investering door Holiday Property Fund 1 CV bedraagt € 11.700.000 
(inclusief € 268.350 aan bijkomende kosten en € 50.000 aan werkkapitaal). Dit 
bedrag wordt voor € 7.500.000 hypothecair gefinancierd door Rabobank en met 
€ 4.200.000 eigen vermogen van het Fonds. 
 
Bij de te verstrekken (hypothecaire) financiering zijn onder meer de volgende zaken 
van belang: 
 

Hypothecaire lening totaal € 7.500.000 (hypothecair) bestaande uit drie 
leningen: 

 I € 2.750.000 Roll-over lening 
 II € 3.750.000 geldlening 
 III € 1.000.000 lening in rekening-courant 
Geldverstrekker Coöperatieve Rabobank Noord-Holland Noord U.A. 
Kredietnemer  Holiday Property Fund 1 BV handelend voor zichzelf 

en als beherend vennoot van Holiday Property 
Fund 1 CV 

Rentepercentages gehanteerd is een rekenrente van 4,25% op basis 
van het financieringsvoorstel van de 
geldverstrekker 

Rentevaste periode Lening I variabel 
 Lening II vijf jaars 
 Lening III variabel 
Rentebetaling per maand achteraf 
Aflossing  Per jaar is de basisaflossing € 100.000. Deze 

basisaflossing wordt verhoogd met € 17.500 per 
jaar. Deze aflossing wordt verminderd door het 
bedrag van de totale aflossingen van de verkochte 
woning in een jaar te delen door de resterende 
looptijd van de financiering. Daarnaast wordt per 
verkochte woning een bedrag afgelost van 
gemiddeld € 150.000. 

Vervroegde aflossing toegestaan aan het einde van de lopende 
rentevaste periode bij vervreemding van vastgoed 

Afsluitprovisie € 25.000 (éénmalig)  
Zekerheden eerste hypothecaire inschrijving, verpanding  
  (belangrijkste) rechten/vorderingen c.q. assurantiepenningen uit 

verzekeringspolissen, verpanding rechten 
huurovereenkomsten c.q. huurpenningen, 
verpanding creditsaldo, verpanding rechten uit 
eventuele bankgaranties en achterstelling 
vorderingen 
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99..  FFiissccaallee  aassppeecctteenn    
Algemeen 
Deze fiscale paragraaf is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs BV en 
geldt voor inwoners van Nederland en voor degenen die -op grond van de wettelijke 
fictie in de fiscale wetgeving- geacht worden in Nederland te wonen. Deze paragraaf is 
gebaseerd op de stand van de fiscale wetgeving en de jurisprudentie per 1 februari 
2011. Veranderingen in inzichten van de fiscus of in wettelijke regelingen komen voor 
rekening en risico van de participanten. 
 
Onderstaand volgt dan ook een korte uiteenzetting van de fiscale aspecten van 
deelname in het Fonds. Daarbij wordt er, voor wat de inkomstenbelastingaspecten 
betreft, van uitgegaan dat de participanten in Nederland woonachtige natuurlijke 
personen zijn, die het aandeel in het Fonds tot hun fiscale inkomen uit sparen en 
beleggen in Box III kunnen rekenen. 
 
Deze informatie is echter van algemene aard en geïnteresseerden die willen 
participeren in het Fonds wordt geadviseerd overleg te plegen met een fiscaal adviseur 
over de effecten van deelname in het Fonds op hun persoonlijke positie. 
 
Belastingpositie van het Fonds 
Het Fonds wordt als een besloten commanditaire vennootschap aangemerkt. Aan de 
Belastingdienst is verzocht dit voor het Fonds te bevestigen. Een besloten 
commanditaire vennootschap wordt in fiscale zin als transparant aangemerkt. Dit 
betekent dat het Fonds niet zelfstandig belastingplichtig is voor de 
vennootschapsbelasting. Het aandeel in het Fonds wordt daarentegen fiscaal direct 
toegerekend aan de participanten. 
 
Een thans bij de Eerste Kamer in behandeling zijnd wetsvoorstel brengt een aantal 
belangrijke wijzigingen in het civiele recht dat van toepassing is op de samenwerking 
in de vorm van een commanditaire vennootschap.  
Nadat dit wetsvoorstel in werking is getreden, kan de commanditaire vennootschap 
worden omgezet in een commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid 
(“CVR”). Ongeacht de vorm, blijft de fiscale transparantie en de hiermee verband 
houdende gevolgen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, zoals thans voor 
het Fonds gelden, bestaan. De inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving is nog niet 
voorzien. Niet uitgesloten kan worden dat de voorstellen niet, of gewijzigd, worden 
ingevoerd.  
 
Inkomstenbelasting 
Participaties gehouden door natuurlijke personen worden voor de inkomstenbelasting 
belast in Box III, behoudens uitzonderingen. In Box III is over de bezittingen minus de 
schulden van de participant vermogensrendementsheffing verschuldigd. De participant 
is echter enkel vermogensrendementsheffing verschuldigd indien het totale vermogen 
het heffingvrije vermogen overtreft. Het heffingvrije vermogen bedraagt in 2011 per 
belastingplichtige € 20.785. Het heffingvrije vermogen van de “partner” kan op 
gezamenlijk verzoek worden overgedragen aan de belastingplichtige, zodat het 
heffingvrije vermogen dan € 41.570 bedraagt. Dit kan nog vermeerderd worden met 
een vrijstelling van € 2.779 per minderjarig kind (2011). Voor belastingplichtigen van 
65 jaar en ouder wordt onder voorwaarden het heffingvrije vermogen verhoogd met 
de ouderentoeslag van maximaal € 27.516. Ook deze toeslag kan aan “partners” 
worden overgedragen. 
 
De vermogensrendementsheffing betekent dat de participanten in de 
inkomstenbelasting worden betrokken voor een forfaitair rendement van 4% over de 
waarde in het economisch verkeer van de participatie op 1 januari van enig jaar. Het 
hanteren van een forfaitair rendement heeft tot gevolg dat er niet geheven wordt over 
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de reële opbrengsten, ook als die hoger of lager zijn dan de genoemde 4%. Daar staat 
tegenover dat er geen ruimte is voor een aftrek van kosten, zoals bijvoorbeeld 
financieringsrente. Aan de Belastingdienst is schriftelijk bevestiging gevraagd dat de 
forfaitaire rendementsheffing (Box III) van toepassing is voor de particuliere 
participanten in het Fonds. 
 
Over het forfaitaire rendement van 4% is 30% inkomstenbelasting verschuldigd, zodat 
per saldo over de waarde van de participaties –eventueel na aftrek van de daarop 
betrekking hebbende schulden en het heffingvrije vermogen– 1,2% wordt geheven.  
 
Vennootschapsbelasting 
Indien een aan de Nederlandse vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersoon 
participeert in het Fonds, wordt het totale beleggingsresultaat van de participant aan 
de heffing van vennootschapsbelasting onderworpen. In 2011 bedraagt het tarief 20% 
voor de eerste € 200.000 en 25% over het meerdere. Voor participerende 
rechtspersonen bestaat de mogelijkheid af te schrijven op de waarde van de 
onroerende zaken en de inventaris. Als gevolg van de gewijzigde fiscale 
afschrijvingsregels zal fiscale afschrijving feitelijk zeer beperkt of niet aan de orde zijn. 
Op beleggingsvastgoed kan niet verder worden afgeschreven dan tot op 100% van de 
zogenaamde bodemwaarde, zijnde de WOZ-waarde van een gebouw. In het 
Memorandum en de prognose is derhalve geen rekening gehouden met fiscale 
afschrijving. Terzake van de afschrijving is het voor participerende rechtspersonen 
raadzaam haar belastingadviseur of accountant te raadplegen.  
 
Voorts kunnen participerende rechtspersonen, onder omstandigheden, gebruik maken 
van een herinvesteringsreserve. De Hoge Raad besliste op 30 september 2005 voor 
een besloten vennootschap die voor de vennootschapsbelasting een 
herinvesteringsreserve had gevormd voor de boekwinst uit verkoop van het voorheen 
door haar in volle eigendom gehouden en verhuurd bedrijfspand met ondergrond, dat 
zij deze herinvesteringsreserve mocht afboeken op een investering in een vastgoed-
CV. In casu verkreeg de besloten vennootschap een significant belang en bemoeienis 
in de commanditaire vennootschap. Gezien het specifieke karakter van deze casus 
leek terughoudendheid bij toepassing van deze uitspraak naar ‘algemene situaties’ 
vooralsnog geboden. In recentere rechtspraak besliste de Hoge Raad dat met 
betrekking tot het begrip ‘vervanging’ een ruim standpunt dient te worden ingenomen. 
De hiervoor genoemde rechtspraak ondersteunt de stelling dat een 
vastgoedbeleggingsvennootschap een herinvesteringsreserve kan aanwenden wanneer 
zij participeert in het Fonds en dat zij een herinvesteringsreserve kan vormen op haar 
aandeel in het toekomstige verkoopresultaat bij verkoop van de onroerende zaken van 
het Fonds. Een en ander is echter afhankelijk van de feitelijke situatie. Participanten 
wordt geadviseerd in voorkomende gevallen overleg te plegen met hun fiscaal 
adviseur. 
 
Omzet- en overdrachtsbelasting 
De verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken door het Fonds is 
vrijgesteld van overdrachtsbelasting doordat de levering met -volledig te verrekenen- 
BTW wordt belast.  
 
Over de inleg van de participanten en het verstrekken van de financiering door het 
Fonds is geen overdrachtsbelasting dan wel omzetbelasting verschuldigd.  
 
Op basis van de uitspraak van de Hoge Raad van 15 oktober 2004, is het bepleitbaar 
dat een tussentijdse verkrijging van participaties in dit Fonds niet belast is met 6% 
overdrachtsbelasting, tenzij de verkrijger hierdoor een derde of meer van het totale 
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geplaatste kapitaal bezit.1 Volledig zeker is dit evenwel niet, daar deze uitspraak 
betrekking had op een maatschap en niet op een CV. De overeenkomsten tussen 
beide rechtsvormen zijn echter van dien aard dat de fiscale behandeling op dit vlak 
waarschijnlijk gelijkwaardig zal zijn.  
 
Zoals eerder vermeld, is thans een wetsvoorstel met betrekking tot de 
personenvennootschappen in behandeling dat invloed heeft op de wetgeving voor de 
overdrachtsbelasting. Op basis van deze wetsvoorstellen zullen de gevolgen van 
genoemde uitspraak van de Hoge Raad ongedaan worden gemaakt. De 
wetsvoorstellen zijn nog in behandeling. Niet uitgesloten kan worden dat de 
voorstellen niet of gewijzigd worden ingevoerd. Een nieuw toetredende commanditaire 
vennoot wordt aangeraden te overleggen met een fiscaal adviseur. 
 
Het Fonds zal, als verhuurder van onroerende zaken, als ondernemer worden 
aangemerkt in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. Aangezien de verhuur 
plaatsvindt binnen het kader van een vakantiebestedingsbedrijf in de zin van de wet, 
is de onderhavige verhuur belast en wel naar het verlaagde tarief van (momenteel) 
6%. 
 
Erf- en schenkbelasting 
In geval van overlijden van een participant (natuurlijk persoon) of van schenking door 
een participant (natuurlijk persoon) van zijn participatie(s), wordt de participatie in de 
heffing van het Nederlands erf- en schenkbelasting betrokken tegen de waarde in het 
economische verkeer. De hoogte van het tarief evenals de toepassing van een 
vrijstelling, is mede afhankelijk van de mate van verwantschap. 
 
De hierboven beschreven fiscale gevolgen beogen slechts een algemeen kader te 
schetsen. Individuele situaties dienen door de participanten met de eigen fiscale 
adviseur of met BDO Accountants & Belastingadviseurs BV te worden afgestemd. 
 
 
                                                 
1 Al dan niet samen met de echtgeno(o)te, de bloed- en aanverwanten in de rechte linie en in de tweede 
graad van de zijlinie of een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijk persoon én al dan niet samen 
met de echtgeno(o)t(e) die voor meer dan 7% van het geplaatste kapitaal onmiddellijk of middellijk 
aandeelhouder is. 
 
 
 

Arcen: woningtype Maasduin 
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1100..  KKoosstteenn  
De kosten verbonden aan de verwerving van het vastgoed komen voor rekening van 
de verkopers van de recreatiewoningen, te weten: Cavelot sur mer BV en 
Ontwikkelingsmaatschappij Klein Vink BV. 
 
Als beheervergoeding ontvangt Seacoast Investments BV € 25.000 (op jaarbasis). 
Deze beheervergoeding is per kwartaal achteraf verschuldigd en wordt jaarlijks op 
1 april aangepast op basis van de reeks CPI–alle huishoudens (2006=100). Holiday 
Property Fund 1 BV brengt voor haar werkzaamheden geen vergoeding in rekening 
wel is de beherend vennoot gerechtigd tot een vergoeding van één procent (1%) van 
het jaarlijks voor uitkering aan de vennoten vatbare resultaat van het Fonds. 
 
Bij verkoop van woningen zal door het Fonds aan Roompot Recreatie Beheer BV een 
exitfee worden vergoed van 50% van de verkoopopbrengst. Deze opbrengst wordt als 
volgt bepaald: de totale verkoopopbrengst van een woning verminderd met 
verkoopkosten, belastingen, (boete)rentebetalingen en het in aanvang geïnvesteerde 
bedrag (kostprijs woning inclusief inventaris). Het resterende deel is bestemd voor 
uitkering aan de participanten. 
 
De (tussentijdse) verkoopopbrengsten van het vastgoed zullen in eerste aanleg 
worden aangewend voor de aflossing van de (hypothecaire) financiering van het 
Fonds. Hetgeen door het Fonds wordt ontvangen zal worden aangewend voor het 
terugbetalen van het eigen vermogen op de participaties, de vergoeding van het 
rendement op de participaties, de betaling van de beheervergoedingen en het 
vergoeden van de exitfee aan Roompot Recreatie Beheer BV.  
 
De totale plaatsingsvergoeding ad € 75.000 komt ten gunste van Seacoast 
Investments BV en Proventus BV voor de plaatsing van de onderhavige participaties.  
 
Proventus BV ontvangt, in verband met de marketingkosten, een vaste vergoeding 
van € 20.000. Deze kosten bestaan voornamelijk uit porto, advertenties en drukwerk 
(o.a. het Memorandum).  
 
De notaris- en adviseurskosten van het Fonds zijn begroot op € 48.350 en bestaan uit 
de kosten van VAD Notarissen NV, BDO Accountants & Belastingadviseurs BV, Boekel 
De Nerée, De Zeeuwse Alliantie en ZuidWest Bedrijfsadviseurs BV.  
 
De totale vergoeding die door ZuidWest Bedrijfsadviseurs BV en De Heij 
Investments BV wordt ontvangen voor hun werkzaamheden met betrekking tot de 
structurering van het Fonds bedraagt € 100.000. 
 
In aanvang bedragen de begrote Fondskosten totaal € 10.000 (op jaarbasis). Deze 
bestaan onder meer uit accountantskosten, advieskosten, kosten van jaarvergadering, 
porto, drukwerk en bijdrage aan de Kamers van Koophandel. 
 
Alle kosten en vergoedingen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW. 
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1111..  OOvveerriiggee  ggeeggeevveennss    
Nadrukkelijk zij vermeld dat aan deelname in Holiday Property Fund 1 CV (financiële) 
risico’s zijn verbonden. Mogelijke participanten dienen daarom goede nota te nemen 
van de volledige inhoud van dit Memorandum en waar nodig nadere informatie bij 
Seacoast Investments BV op te vragen.  
 
Analyses, berekeningen, commentaren, prognoses en aanbevelingen worden in dit 
Memorandum verstrekt om participanten behulpzaam te zijn, maar vormen geen 
garantie voor het geprognosticeerde rendement. 
 
Holiday Property Fund 1 BV en Seacoast Investments BV raden potentiële 
participanten aan hun deelname zorgvuldig te beoordelen op haar risicoprofiel en te 
beschouwen als onderdeel van een totale beleggingsstrategie.  
 
Met betrekking tot de structuur en de uitgifte van participaties geldt dat, in het kader 
van bijvoorbeeld wettelijke regelingen, de structuur en/of de voorwaarden van uitgifte 
kunnen wijzigen. In dat geval zal Seacoast Investments BV naar bevind van zaken 
handelen en alsnog naar beste kunnen medewerken aan de uitvoering van hetgeen in 
dit Memorandum is opgenomen, op basis van de nieuwe uitgangspunten. Daarbij zal 
worden getracht de (financierings)structuur zoveel mogelijk in de geest van de 
oorspronkelijke (financierings)structuur te realiseren. 
 
Seacoast Investments BV behoudt zich het recht voor de uitgifte van participaties 
terug te trekken en/of uit te stellen. Gedane toewijzingen zullen in een dergelijk geval 
niet worden gehonoreerd en de in dit Memorandum genoemde “Betrokken Partijen” 
zullen niet schadeplichtig zijn jegens de inschrijver(s).  
 
Door het risicodragende karakter van deze belegging is het aan te raden dat een 
participant niet deelneemt als hij zich niet kan permitteren zijn deelnamebedrag 
geheel of gedeeltelijk te verliezen. Iedere participant dient bereid te zijn om het 
economisch en financieel risico verbonden aan de deelname in Holiday Property 
Fund 1 CV gedurende onbepaalde tijd te dragen.  
 
Holiday Property Fund 1 BV, de directie, de adviseurs, en andere bij deze 
vennootschap en/of het Fonds betrokkenen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
directe of indirecte verliezen die zouden kunnen ontstaan tengevolge van deelname in 
het Fonds. 
 
Holiday Property Fund 1 BV en Seacoast Investments BV hebben zich doen adviseren 
door de in dit Memorandum genoemde adviseurs. De verantwoordelijkheid van die 
adviseurs is beperkt tot het terrein van hun expertise en tot het onderwerp van hun 
advies. De adviseurs zullen slechts tegenover Seacoast Investments BV aansprakelijk 
zijn.  
 
Eventueel van een derde afkomstige informatie die is opgenomen in dit Memorandum 
is correct weergegeven en, voor zover Seacoast Investments BV weet en heeft kunnen 
opmaken uit de door de betrokken derde gepubliceerde informatie, zijn er geen feiten 
weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist of misleidend zou kunnen 
zijn.  
 
Holiday Property Fund 1 BV en Seacoast Investments BV zijn niet aansprakelijk voor 
informatie verstrekt door derden aangaande het Fonds en/of dit Memorandum.  
 
Holiday Property Fund 1 BV, Seacoast Investments BV en Proventus BV zullen zich 
houden aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. De 
persoonlijke gegevens van de (potentiële) participanten zullen niet aan derden ter 
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beschikking worden gesteld, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van hetgeen in dit Memorandum is opgenomen of indien een wettelijk 
voorschrift dit bepaalt.  
 
De onderlinge samenwerking en transacties tussen de diverse vennootschappen 
worden uitgevoerd tegen marktconforme voorwaarden. Het is echter niet uit te sluiten 
dat deze samenwerking en/of transacties in de toekomst kunnen leiden tot mogelijke 
belangenverstrengeling. In dat geval zal de directie van Seacoast Investments BV dit 
voorleggen aan de vergadering van vennoten van het Fonds alvorens er door Seacoast 
Investments BV een besluit zal worden genomen. Bij iedere besluitvorming op dit punt 
zal de directie van Holiday Property Fund 1 BV voor zover mogelijk handelen in het 
belang van het Fonds.  
 
De bij de geprognosticeerde cijfers gehanteerde aanvangsdatum van 1 april 2011 kan 
wijzigen. Dit zal ertoe leiden dat de looptijd van het Fonds wordt aangepast. Andere 
relevante data zullen niet wijzigen. 
 
Conform een Besluit van de Staatssecretaris is goedgekeurd dat indien op de dag van 
oprichting van het Fonds dan wel op een later tijdstip door de initiatiefnemer, i.c. 
Seacoast Investments BV, de nog niet aan derden verkochte participaties worden 
verkregen, de initiatiefnemer uitsluitend gedurende de periode van zes maanden vanaf 
die dag bevoegd is om nog niet bij derden geplaatste participaties aan nieuwe 
commanditaire vennoten casu quo bestaande commanditaire vennoten over te dragen 
zonder dat daarvoor de toestemming van de vennoten zal zijn vereist.  
 
De volgende documenten liggen gedurende de looptijd van het Fonds ter inzage op 
het kantoor van Seacoast Investments BV: de overeenkomst van commanditaire 
vennootschap, de huurovereenkomsten, de statuten van Seacoast Investments BV, 
het financieringsvoorstel en de fiscale ruling nadat deze is verkregen.  
 
Bij de opzet van het Fonds is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. 
Desondanks wordt potentiële deelnemers geadviseerd, mede in verband met hun 
specifieke omstandigheden, hun eigen (financiële en fiscale) adviseurs te raadplegen.  
 
In dit Memorandum worden toekomstverwachtingen gepresenteerd. Deze zijn 
gebaseerd op aannames, verwachtingen en informatie die per 23 februari 2011 ter 
beschikking staan van Holiday Property Fund 1 BV en Seacoast Investments BV. 
Iedere (potentiële) deelnemer dient te beseffen dat men deze toekomstverwachtingen 
met de nodige voorzichtigheid moet interpreteren. 
 
Op dit Memorandum en de (uitgifte van) participaties is uitsluitend het Nederlands 
recht van toepassing, alle bijlagen worden steeds geacht integraal onderdeel uit te 
maken van dit Memorandum. Slechts de inhoud van dit Memorandum is bindend. Alle 
bedragen in dit Memorandum zijn vermeld in Euro.  
 
Dit Memorandum is geen prospectus in de zin van de Wet op het financieel toezicht 
(“Wft”). Dit product is krachtens de Wft niet vergunningplichtig voor het aanbieden 
van effecten aan het publiek en Seacoast Investments BV staat niet onder toezicht 
van de Autoriteit Financiële Markten en/of De Nederlandsche Bank NV. 
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1122..  DDeeeellnnaammee  
Participanten in Holiday Property Fund 1 CV kunnen zowel natuurlijke als 
rechtspersonen zijn. Als losse bijlage treft u een inschrijvingsformulier aan. Dit 
inschrijvingsformulier is tevens opgenomen als Bijlage V bij dit Memorandum. 
 
U kunt deelnemen door het volledig ingevulde inschrijvingsformulier met aanvullende 
stukken te sturen naar Seacoast Investments BV. De inschrijving vangt aan op het 
moment van uitbrengen van dit Memorandum. De minimale deelname bedraagt twee 
participaties ad. € 50.000. 
 
De participaties worden op basis van binnenkomst van het volledig ingevulde 
inschrijvingsformulier toegewezen. De directie van Seacoast Investments BV behoudt 
zich het recht voor om inschrijvingen geheel of gedeeltelijk te weigeren, zonder 
opgaaf van redenen. 
 
Na ontvangst van het inschrijvingsformulier met aanvullende stukken ontvangt u van 
Seacoast Investments BV een bevestiging van uw deelname waarin u wordt verzocht 
uiterlijk 24 maart 2011 uw deelnamebedrag te storten. 
 
De directie van Holiday Property Fund 1 BV kan beslissen de uitgifte van participaties 
terug te trekken c.q. de uitgifte van participaties uit te stellen indien zich 
omstandigheden zouden voordoen -bijvoorbeeld bij onvoldoende belangstelling of 
omstandigheden die de plaatsing in gevaar zouden brengen- die een dergelijke 
beslissing rechtvaardigen. Indien het besluit wordt genomen tot terugtrekking van de 
plaatsing van de participaties ontvangen inschrijvers hiervan schriftelijk bericht. 
Gedane toewijzingen van participaties zullen in een dergelijk geval niet worden 
gehonoreerd. 
 
Inschrijving vindt plaats onder de voorwaarde dat indien besloten wordt om de uitgifte 
van participaties in Holiday Property Fund 1 CV terug te trekken of uit te stellen 
danwel participaties gedeeltelijk toe te wijzen, geen der partijen zoals genoemd in de 
in dit Memorandum opgenomen paragraaf “Betrokken Partijen” schadeplichtig zal zijn 
jegens de inschrijver(s). 
 
De inschrijving loopt tot het moment dat alle participaties zijn toegewezen (naar 
verwachting uiterlijk 24 maart 2011). Seacoast Investments BV behoudt zich het recht 
voor de inschrijving bij grote belangstelling eerder te sluiten. De datum van storting 
(24 maart 2011) respectievelijk van uitgifte (31 maart 2011) zijn indicatief en kunnen 
vervroegd of verlaat worden. Bij wijziging van deze data zullen de potentiële 
participanten op tijd schriftelijk worden geïnformeerd. Toewijzing geschiedt op basis 
van een besluit van Seacoast Investments BV. 
 
Voor nadere informatie en als coördinator van Holiday Property Fund 1 CV: 

 
Seacoast Investments BV 
Grenadierweg 13, 4338 PG Middelburg 
Tel. 0118-652268, Fax 0118-652271 
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1133..  BBeettrrookkkkeenn  ppaarrttiijjeenn  
 
Fonds Holiday Property Fund 1 CV 
 Grenadierweg 13, 4338 PG Middelburg 
 Tel. 0118-652268 

 Fax 0118-652271 
 
Beherend Vennoot Holiday Property Fund 1 BV 
 Grenadierweg 13, 4338 PG Middelburg 

 
Beheerder en Coördinator Seacoast Investments BV 
 Grenadierweg 13, 4338 PG Middelburg 
 Tel. 0118-652268 
 Fax 0118-652271 
 
Fiscaal Adviseur en Accountant BDO Accountants & Belastingadviseurs BV 
 Krijgsman 9, 1186 DM Amstelveen 
 Tel. 020-5432100 
 
Notarissen  VAD Notarissen NV 
en juridisch adviseurs K.P. van der Mandelelaan 100, 3062 MB Rotterdam 
 Tel. 010-2425400 
 
 De Zeeuwse Alliantie 
 Frans den Hollanderlaan 10, 4460 AA Goes 
 Tel. 0113-232520 
 
Juridisch adviseur Boekel De Nerée 
(met betrekking tot Gustav Mahlerplein 2, 1070 AM Amsterdam 
  huuraspecten) Tel. 020-7953953 
 
Structurering ZuidWest Bedrijfsadviseurs BV 
 Weihoek 15, 4416 PX Kruiningen 
 Tel. 0113-273737 
 

 De Heij Investments BV 
 Derde Stationsstraat 330, 2718 AK Zoetermeer 
 Tel. 079-3630803 
 
Financier en Bankier Coöperatieve Rabobank Noord-Holland Noord U.A. 
 Groeneplaats 11, 1791 CC Den Burg 
 
Emissiekantoor Proventus BV 
 Grenadierweg 13, 4338 PG Middelburg 
 Tel. 0118-652267 
 Fax 0118-652277 
 e-mail: info@proventus.nl 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijlagen: 
 
I Concept van de overeenkomst van Commanditaire Vennootschap 
II Rekenmodellen d.d. 23 februari 2011 
III Statuten Holiday Property Fund 1 BV 
IV Concept van de overeenkomst terzake van de administratie,  

het beheer en het management van het Fonds en haar activa 
V Inschrijvingsformulier 

 



 




