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11..  SSaammeennvvaattttiinngg  BBrroouuwweerrssddaamm  VVaassttggooeedd  CCVV  
 
Seacoast Investments BV is voornemens op 28 juni 2011 Brouwersdam Vastgoed CV 
(verder ook te noemen “het Fonds”) te initiëren.  
 
Het Fonds gaat investeren in vastgoed te Renesse en Ouddorp, dat nu nog in 
eigendom is van de bestaande ZIB-fondsen ZIB Renesse CV en ZIB Ouddorp CV. Deze 
beide fondsen lopen conform de gekozen beleggingshorizon af, waardoor het vastgoed 
wederom beschikbaar komt. De fondsen worden na 10 jaar succesvol afgerond.  
 
Gezien de aard van het vastgoed en de bereidheid van de huurder van Kustpark Klein 
Poelland te Renesse om de huurovereenkomst te vernieuwen alsmede de voortzetting 
van de huurovereenkomst van het vastgoed op Port Zélande te Ouddorp heeft Zeeland 
Investments Beheer BV (verder ook te noemen ‘ZIB’), de beheerder van de aflopende 
fondsen, contact gelegd met Seacoast Investments BV. Seacoast Investments BV is 
een zusterorganisatie van ZIB die zogenaamde niet vergunninghoudende fondsen 
initieert, met participatiegrootte van meer dan € 50.000. Daar waar ZIB gericht is op 
fondsen met vaste geprognosticeerde rendementen, richt Seacoast Investments BV 
zich meer op variabele rendementen.  Doordat de 70 bungalows op Klein Poelland 
individueel kunnen worden verkocht, waardoor mogelijk een aanvullend rendement 
kan worden gerealiseerd, is het vastgoed meer geschikt voor een Seacoast-fonds. 
 
Teneinde aanzienlijke kosten en overdrachtsbelasting te besparen, heeft de 
initiatiefnemer in overleg met fiscaal en juridisch adviseurs een structuur uitgewerkt 
waarbij de participanten deelnemen in Brouwersdam Vastgoed CV die enerzijds het 
vastgoed van Klein Poelland houdt en anderzijds een lening verstrekt aan een andere 
commanditaire vennootschap (Ouddorp Vastgoed CV) die het vastgoed van 
Port Zélande houdt.  
 
In het kort komt het er op neer dat het rendement van het Fonds wordt verkregen uit 
zowel huurinkomsten uit het vastgoed op Klein Poelland als uit jaarlijkse 
interestinkomsten van 6,5% op de lening die aan Ouddorp Vastgoed CV wordt 
verstrekt. Hiermee kan aan de participanten een geprognosticeerd direct rendement 
worden vergoed van 6% in de eerste jaren, oplopend tot 9,5% in het vijftiende jaar.  
 
Door de tussentijdse verkoop van de individuele bungalows op Klein Poelland kan het 
Fonds mogelijk extra rendement realiseren.   
Tevens heeft het Fonds een additionele winstdeling over de lening die verstrekt wordt 
aan Ouddorp Vastgoed CV. Deze winstdeling komt tot uitkering na vervreemding van 
het vastgoed op Port Zélande. 
 
In het Memorandum worden beide commanditaire vennootschappen separaat 
beschreven aangezien het feitelijk twee afzonderlijke fondsen zijn. De 
investeringsbegroting op pagina 12 betreft de totale investering voor beide fondsen 
(proforma). Een uitsplitsing per commanditaire vennootschap vindt u in Bijlage II van 
dit Memorandum. 
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22..  KKeerrnnppuunntteenn  BBrroouuwweerrssddaamm  VVaassttggooeedd  CCVV  
 
• Gemiddeld geprognosticeerd totaal rendement van 14,0% (enkelvoudig en op 

jaarbasis)*; 
 

• Het streven is een geprognosticeerd direct rendement van tenminste 6% 
(op jaarbasis) uit te keren; 
 

• Overdracht van 123 participaties ieder groot € 50.000; 
 

• Het Fonds verwerft de economische eigendom van het vastgoed van 
ZIB Renesse CV bestaande uit 70 bungalows op Kustpark Klein Poelland te 
Renesse; 
 

• Het Fonds zal aan Ouddorp Vastgoed CV, die de economische eigendom 
verwerft van het vastgoed van ZIB Ouddorp CV, een achtergestelde lening 
(met tweede hypothecaire inschrijving) ad € 2.650.000 verstrekken. Dit 
vastgoed omvat 80 appartementen en 14 cottages op Center Parcs Port 
Zélande nabij Ouddorp; 
 

• Het vastgoed op Kustpark Klein Poelland wordt door Roompot Service BV 
gehuurd onder garantie van Roompot Holding BV. Het vastgoed op Port 
Zélande wordt door Center Parcs Netherlands NV gehuurd onder garantie van 
Center Parcs Europe NV; 
 

• Totale huuropbrengst bedraagt bij aanvang circa € 1.360.000 per jaar 
(jaarlijks geïndexeerd); 
 

• Looptijd van de netto-huurovereenkomst met Roompot Service BV is tien jaar 
met een verhuurdersoptie van vijf jaar. De bestaande netto-huurovereenkomst 
met Center Parcs Netherlands NV loopt tot 1 september 2015; 
 

• Seacoast Investments BV houdt rekening met een beëindiging van het Fonds 
op 28 juni 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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33..  OOpprriicchhttiinngg  FFoonnddss,,  vveerrwweerrvviinngg  vvaassttggooeedd  eenn  vveerrssttrreekkkkiinngg  lleenniinngg  
 
Seacoast Investments BV is voornemens om op 28 juni 2011 Brouwersdam 
Vastgoed CV (verder ook te noemen “het Fonds”) te initiëren. Op die datum zal 
Brouwersdam Vastgoed BV de economische eigendom van het vastgoed gelegen op 
Kustpark Klein Poelland alsmede de inventaris verwerven.  
De verkrijgingsprijs voor de economische eigendom van het vastgoed bedraagt 
€ 8.974.000 en de koopprijs voor de inventaris bedraagt € 701.000. Daarnaast wordt 
voor de renovatie en de upgrading van het vastgoed een bedrag van € 500.000 
gereserveerd. 
 
Brouwersdam Vastgoed BV zal, in verband met een besparing van 
overdrachtsbelasting, in eerste instantie met Renesse Participaties BV een 
commanditaire vennootschap aangaan. 123 participaties die door deze besloten 
vennootschap worden gehouden, zullen per 28 juni 2011 aan nieuwe participanten in 
Brouwersdam Vastgoed CV worden overgedragen.  
 
Nadat de overdracht van de participaties heeft plaatsgevonden, zal het Fonds aan 
Ouddorp Vastgoed BV, in haar hoedanigheid van beherend vennoot van Ouddorp 
Vastgoed CV, een lening verstrekken ter verwerving van de economische eigendom 
van het vastgoed gelegen op Center Parcs Port Zélande nabij Ouddorp.  
 
De verwerving van het vastgoed zal door Coöperatieve Rabobank 
Walcheren/Noord-Beveland UA (verder ook te noemen “Rabobank Walcheren”) worden 
gefinancierd.  
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44..  HHeett  vvaassttggooeedd  eenn  ddee  vveerrhhuuuurr  
 
4.1 Kustpark Klein Poelland 
Kustpark Klein Poelland is gelegen op Schouwen-Duiveland tussen de dorpen 
Burgh-Haamstede en Renesse. Beide dorpen beschikken over een ruim aanbod van 
toeristische voorzieningen. Het park ligt op circa vijf kilometer van het strand en 
beschikt over beperkte centrumvoorzieningen met onder meer een kleine supermarkt, 
horeca en sport- en spelvoorzieningen. Het kleine en vriendelijke park bestaat uit 
70 bungalows.  
 
De economische eigendom van Brouwersdam Vastgoed CV omvat de volgende 
70 bungalows: 
 
40 Bungalows geschikt voor vier personen, Type KA (circa 56m²) 
Deze bungalows zijn uitgevoerd in gemetselde (spouw)muren met een betonnen vloer 
en een houten kap met bitumineuze dakbedekking. De ramen en kozijnen zijn van 
hardhout en gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing. De bungalows zijn 
gelijkvloers, met een woonkamer met open keuken, een douche, een toilet en twee 
slaapkamers met een wastafel. De bungalows zijn in 1977 gebouwd en in 1997 
gerenoveerd. 
14 Bungalows geschikt voor zes personen, Type KB6 (circa 88m²) 
Deze bungalows zijn uitgevoerd in houtskeletbouw met een betonnen vloer en stenen 
buitenspouwmuren. De schuine daken zijn voorzien van een met pannen gedekte 
houten kap. Op de begane grond is de woonkamer met open keuken, een douche, een 
toilet en een slaapkamer. Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers met ieder 
twee éénpersoonsbedden.  
10 Bungalows geschikt voor acht personen, Type KB8 (circa 88m²) 
Deze bungalows zijn identiek aan Type KB6 echter beide slaapkamers op de eerste 
verdieping zijn uitgerust met drie éénpersoonsbedden.  
6 Bungalows geschikt voor tien personen, Type KC (circa 115m²) 
Deze bungalows zijn beneden hetzelfde ingedeeld als type KB6 en KB8 echter op de 
eerste verdieping zijn twee slaapkamers met ieder drie éénpersoonsbedden en één 
slaapkamer met een tweepersoonsbed. 
 
Type KB en Type KC zijn in 1995 gerealiseerd.  
 
In de investeringsbegroting van Brouwersdam Vastgoed CV is € 500.000 opgenomen 
voor een renovatie en upgrading van de bungalows op Klein Poelland.  
De upgrading omvat een herindeling van bestaande inventaris en een vernieuwing van 
stoffering, aankleding en meubilair van de woonkamers. Tevens zullen de keukens 
worden gerenoveerd en wordt het interieur van de slaapkamers vernieuwd. Met een 
bijkomende investering in audiosets en tv’s, zullen de bungalows aangepast zijn aan 
de thans geldende verhuurnormen en zal een grotere diversiteit ontstaan in het 
aanbod.  
 
Verhuur 
Roompot Service BV huurt, onder garantie van Roompot Holding BV, de 
vastgoedportefeuille op basis van een zogenaamde netto-huurovereenkomst. Zolang 
de huurovereenkomst loopt, komt het leegstands-, onderhouds- en exploitatierisico 
voor rekening en risico van de huurder. Roompot Service BV behoort tot 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, zowel in Nederland als in Duitsland. Zij bemiddelt 
voor meer dan 100 vakantieparken en heeft circa 2.000 medewerkers (fulltime en 
parttime) in dienst. In 2010 bedroeg de omzet € 227 miljoen.  
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Roompot Holding BV heeft een aansprakelijkheidsverklaring inzake Roompot 
Service BV verstrekt. Via deze verklaring stelt Roompot Holding BV zich aansprakelijk 
voor alle verplichtingen, zaken en daden welke via Roompot Service BV worden 
verricht.  
 
De huurovereenkomst heeft een looptijd van tien jaar (met een verhuurdersoptie van 
vijf jaar) en vangt aan op 28 juni 2011. De totale aanvangshuur zal voor de 
bungalows op Kustpark Klein Poelland € 750.000 (exclusief BTW, op jaarbasis) 
bedragen. De huur wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd (voor het eerst in 2012) 
op basis van de reeks CPI-alle huishoudens (2006=100) met een maximum van 
1,75% (op jaarbasis). De huur is in halfjaarlijkse termijnen vooraf verschuldigd.  
 

Type KA 

Type KB, KC 
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4.2 Center Parcs Port Zélande 
Center Parcs Port Zélande ligt aan de Brouwersdam, direct aan het Grevelingenmeer 
en slechts 500 meter van het Noordzeestrand. Het hele park bestaat uit 702 cottages 
en appartementen uitgevoerd in een opvallende bouwstijl als imitatie van een 
Zuid-Frans vissersdorp. Het park beschikt over veel voorzieningen zoals een 
subtropisch zwemparadijs, restaurants, terrasjes, sauna, speelfaciliteiten, 
tennisbanen, duikschool, midgetgolf, fitnessruimte, beauty center, supermarkt en een 
receptie.  
 
De economische eigendom van Ouddorp Vastgoed CV omvat de volgende 
80 appartementen en 14 cottages: 
 
8 Appartementen type Antibes, geschikt voor twee personen (36m²) 
Deze appartementen bestaan uit een compleet ingerichte woon/eetkamer met een 
open keuken, kleurentelevisie en een open haard. De slaapkamer is uitgerust met 
twee éénpersoonsbedden en de badkamer is voorzien van een toilet en een bad.  
72 Appartementen type Antibes, geschikt voor vier personen (55m²) 
Deze appartementen zijn eveneens compleet ingericht. Er zijn twee slaapkamers met 
elk twee éénpersoonsbedden en een badkamer met toilet en bad.  
14 Cottages type Nice, geschikt voor zes personen (80m²) 
Deze cottages zijn geschakeld en hebben drie slaapkamers met elk twee 
éénpersoonsbedden en een sauna. De woonkamer is voorzien van een open haard, 
een televisie en een open keuken met complete inrichting. Op de begane grond ligt 
één slaapkamer en de badkamer met bad en een separaat toilet.  
 
Zowel de cottages als de appartementen zijn eind jaren tachtig gerealiseerd. Ze zijn 
traditioneel gebouwd, voorzien van een betonnen vloer en opgetrokken in 
kalkzandsteen. De ramen en kozijnen zijn van hardhout en voorzien van dubbele 
beglazing. De schuine daken zijn voorzien van betonnen pannen en de platte daken 
van bitumineuze dakbedekking. De staat van onderhoud is goed te noemen. Alle 
cottages en appartementen hebben een prachtig uitzicht en zijn gunstig gelegen ten 
opzichte van de jachthaven “Marina Port Zélande” en het Noordzeestrand.  
 
De grond waarop de appartementen en de cottages zijn gelegen is eigendom van de 
Staat der Nederlanden. Het recht van erfpacht is afgekocht en eindigt op 30 juni 2086 
met een optie tot verlenging met een periode van 99 jaar indien de erfpachter de 
wens daartoe vóór 1 juni 2085 te kennen heeft gegeven.  
 
Verhuur 
Ouddorp Vastgoed CV zal door verkrijging van de economische eigendom van de 
80 appartementen en de 14 geschakelde cottages, die deel uitmaken van 
Port Zélande, de huurovereenkomst met Center Parcs Netherlands NV (verder ook te 
noemen “Center Parcs”) overnemen. De aandelen in Center Parcs Netherlands NV 
worden indirect gehouden door Pierre et Vacances SA, welke vennootschap genoteerd 
is aan de effectenbeurs van Parijs. 
 
In de afgelopen 40 jaar is Center Parcs uitgegroeid tot een internationaal concern. 
Center Parcs Europe Group verhuurt accommodaties op twintig parken, waarvan 
negen in Nederland, drie in België, vier in Duitsland en vier in Frankrijk. Verder 
worden nog drie parken in België verhuurd onder Sunparks. Jaarlijks verblijven 
circa 3.900.000 gasten met een totaal van 15,1 miljoen overnachtingen. De 
organisatie heeft circa 6.300 medewerkers (fulltime en parttime) in dienst. 
 
Alle verplichtingen voortkomende uit de huurovereenkomst zijn door Center Parcs 
Europe NV gegarandeerd.  
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De huurovereenkomst is per 1 september 2001 aangegaan voor de duur van veertien 
jaar. Na deze periode loopt de huurovereenkomst overigens in beginsel door. De 
geïndexeerde huur bedraagt voor het jaar 2011 € 609.959* en wordt jaarlijks per 1 
januari aangepast op basis van de reeks CPI-alle huishoudens (2006=100). De huur is 
in halfjaarlijkse termijnen vooraf verschuldigd.  
* bedrag gebaseerd op voorlopig indexcijfer 2011. 
 
Alle afspraken zijn vastgelegd in een onderhandse netto-huurovereenkomst waarin 
onder andere is opgenomen dat alle onderhoudskosten, exploitatiekosten, 
eigenaarslasten en verzekeringspremies voor rekening komen van Center Parcs 
Netherlands NV.  
Indien de onderhoudskosten voor de huurder minder bedragen dan 4% van de 
jaarlijkse (netto-)opbrengst uit hoofde van de verhuur van de appartementen en de 
geschakelde bungalows, is de huurder verplicht het verschil tussen genoemde 4% en 
de daadwerkelijk gemaakte onderhoudskosten te reserveren. Hetgeen eventueel te 
veel is besteed, kan in mindering worden gebracht op deze reserve. De reserve kan in 
volgende jaren voor extra onderhoudswerkzaamheden worden aangewend.  
 
Aangezien de oorspronkelijke huurovereenkomst loopt tot 1 september 2015 zal de 
verhuurder in een vroegtijdig stadium Center Parcs Netherlands NV benaderen om te 
overleggen over een verlenging van deze huurovereenkomst (inclusief de 
voorwaarden en condities). Indien de huurovereenkomst verlengd wordt kunnen de 
voorwaarden en condities afwijken van de huidige huurovereenkomst. Indien met de 
huurder geen overeenstemming kan worden bereikt over een huurverlenging tegen 
(voor de verhuurder) acceptabele voorwaarden, bestaat de mogelijkheid dat 
verhuurder een rechtelijke procedure tot beëindiging van de huurovereenkomst zal 
beginnen. Roompot Recreatie Beheer BV heeft zich bereid verklaard om na die 
beëindiging de nieuwe huurder te worden, tegen tenminste dezelfde voorwaarden als 
waartegen Center Parcs Netherlands NV thans het gehuurde huurt.  
 

Appartementen 

Cottages 
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4.3 Taxatiewaarden 
 
Op 20 juli 2009 is het vastgoed van ZIB Ouddorp CV en ZIB Renesse CV door 
Taxatie- & Advieskantoor Rijk, gevestigd te Kruiningen, getaxeerd. De volledige 
taxatierapporten liggen ter inzage bij Seacoast Investments BV.  
 
De getaxeerde waarden bedroegen: 
 
70 bungalows op Kustpark Klein Poelland te Renesse. 
€ 8.500.000 k.k. zijnde de onderhandse verkoopwaarde in verhuurde 

staat (vastgesteld op “kosten koper” basis, exclusief 
overdrachtsbelasting, notariskosten en eventuele 
andere lasten); 

€ 6.800.000 k.k. executiewaarde in verhuurde staat (vastgesteld op 
“kosten koper” basis, exclusief overdrachtsbelasting, 
notariskosten en eventuele andere lasten). 

 
80 appartementen en 14 cottages op Center Parcs Port Zélande 
€ 8.700.000 k.k. zijnde de onderhandse verkoopwaarde in verhuurde 

staat (vastgesteld op “kosten koper” basis, exclusief 
overdrachtsbelasting, notariskosten en eventuele 
andere lasten); 

€  6.960.000 k.k. executiewaarde in verhuurde staat (vastgesteld op 
“kosten koper”basis, exclusief overdrachtsbelasting, 
notariskosten en eventuele andere lasten). 

 
In het kader van het verkrijgen van de financieringen heeft FGH Vastgoed 
Expertise BV op 3 februari 2011 het vastgoed wederom getaxeerd. De getaxeerde 
waarden voor het vastgoed te Renesse bedroegen € 8.375.000 k.k. (onderhandse 
verkoopwaarde in verhuurde staat) en € 6.700.000 k.k. (executiewaarde in verhuurde 
staat). De getaxeerde waarden voor het vastgoed te Ouddorp bedroegen 
€ 8.500.000 k.k. (onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat) en 
€ 6.800.000 k.k. (executiewaarde in verhuurde staat). 
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55..  SSttrruuccttuuuurr  
 
5.1 Schema structuur 
Als Bijlage I bij dit Memorandum is bijgevoegd het concept van de Overeenkomst van 
Commanditaire Vennootschap van Brouwersdam Vastgoed CV. Het betreft het concept 
nadat de 123 participaties in Brouwersdam Vastgoed CV door Renesse Participaties BV 
aan de commanditaire vennoten zijn overgedragen en nadat de lening aan Ouddorp 
Vastgoed CV is verstrekt. Als beherend vennoot van het Fonds zal Brouwersdam 
Vastgoed BV optreden. 
 
 
 

 
 
 
 

1 voorheen Stichting ZIB Renesse, het bestuur wordt gevormd door 
de heer J.A. van de Velde en de heer H.H.A. de Heij. 

2 voorheen Stichting ZIB Ouddorp, het bestuur wordt gevormd door 
de heer J.A. van de Velde en de heer H.H.A. de Heij. 

3 alle aandelen in Brouwersdam Vastgoed BV en Renesse Participaties BV worden 
door Stichting Renesse Vastgoed gehouden. Brouwersdam Vastgoed BV en 
Renesse Participaties BV worden voorafgaande aan de oprichting van het Fonds 
opgericht. Per 28 juni 2011 zullen de participaties van Renesse Participaties BV 
worden overgedragen aan de gemeenschappelijke beleggers als commanditaire 
vennoten in Brouwersdam Vastgoed CV. 

4 Brouwersdam Vastgoed CV verstrekt een lening aan Ouddorp Vastgoed CV, die 
het eerdergenoemde vastgoed verwerft op Port Zélande.  

5 Seacoast Investments BV is op 22 juni 2004 opgericht en ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 22055346. Als 
bestuurders treden de heer H.J van Koeveringe en mevrouw Y.J. Abdoun op. 
Seacoast Investments BV zal tevens directie voeren over Brouwersdam 
Vastgoed BV, Renesse Participaties BV en Ouddorp Vastgoed BV. 

 
 
 
 Brouwersdam Vastgoed CV 

Brouwersdam 
Vastgoed BV3 

vastgoed 
Renesse 

 
 
 
Ouddorp Vastgoed CV 

Ouddorp 

Vastgoed BV 

Stichting Renesse 
Vastgoed1 

Stichting Ouddorp 
Vastgoed2 

vastgoed 
Ouddorp 

 
Juridi- 
sche 
eigen-
dom 

 
Juridi- 
sche 
eigen-
dom 

Seacoast Investments BV5

100% 100% 
Participanten 

beheer beheer 

  lening
4 

Economische eigendom Economische eigendom 
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5.2 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. 
 
Brouwersdam Vastgoed CV wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Iedere participant 
neemt deel in eenheden van € 50.000. Een participatie is de eenheid waarin de 
gerechtigdheid van iedere vennoot in het vermogen van en het stemrecht in het Fonds 
wordt uitgedrukt. De commanditaire vennoten zijn gerechtigd tot de resultaten en de 
(stille) reserves van het Fonds.  
 
Brouwersdam Vastgoed 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 Brouwersdam Vastgoed BV voert onder meer beleidsbeslissingen 
uit, voert de administratie van het Fonds en informeert de beleggers. De beherend 
vennoot zal één participatie in het Fonds aanhouden. 
 
Zowel Brouwersdam Vastgoed CV als 
Ouddorp Vastgoed CV zijn 
commanditaire vennootschappen naar 
Nederlands recht. 
 
Deelname in Brouwersdam Vastgoed CV 
met een naar Nederlands fiscaal recht 
transparante entiteit, zoals een 
maatschap of commanditaire 
vennootschap, is niet toegestaan. 
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66..  GGeettoottaalliisseeeerrddee  iinnvveesstteerriinnggssbbeeggrroottiinnggeenn  vvaann  BBrroouuwweerrssddaamm  
VVaassttggooeedd  CCVV  eenn  OOuuddddoorrpp  VVaassttggooeedd  CCVV  ((pprrooffoorrmmaa))  

 
De afzonderlijke investeringsbegrotingen van het Fonds en Ouddorp Vastgoed CV zijn 
opgenomen in Bijlage II van dit Memorandum. 
 
Economisch eigendom vastgoed € 15.721.000 
Inventaris - 1.554.000 
Renovatie/upgrading bungalows - 500.000 
Overdrachtsbelasting - 119.000 
 € 17.894.000  
Bijkomende kosten 
Aankoopkosten/boeterente - 280.000 
Plaatsingsvergoeding - 150.000 
Structureringskosten - 100.000 
Notaris- en adviseurskosten - 90.000 
Taxatiekosten/Afsluitprovisie - 70.000 
Marketingkosten - 50.000 
 € 740.000  
Werkkapitaal/onvoorzien € 116.000 +/+ 
Totale investering € 18.750.000  
Financieringen Rabobank Walcheren  € 12.450.000 -/- 
Eigen vermogen* € 6.300.000  
 
* het eigen vermogen van Brouwersdam Vastgoed CV bedraagt € 6.200.000 en van Ouddorp 

Vastgoed CV € 100.000. Van het eigen vermogen van het Fonds wordt € 2.650.000 als 
achtergestelde lening verstrekt aan Ouddorp Vastgoed CV. Ter verkrijging van het eigen 
vermogen van Brouwersdam Vastgoed CV worden er 124 participaties, ieder groot € 50.000, 
uitgegeven. Hiervan worden 123 participaties, gehouden door Renesse Participaties BV, 
herplaatst. 

 
 
77..  BBeelleeggggiinnggssbbeelleeiidd  eenn  rreennddeemmeenntt  
 
Het beleggingsbeleid van het Fonds is gericht op het behalen van een zo hoog 
mogelijk rendement uit de verhuur en de verkoop van in totaal 70 bungalows en de 
ontvangst van interest en aflossingen op de achtergestelde winstdelende lening 
ad € 2.650.000 te verstrekken aan Ouddorp Vastgoed CV.  
 
Op basis van de geprognosticeerde cashflow van het Fonds streeft het Fonds er naar 
minimaal 6% (op jaarbasis) uit te keren aan de participanten in het Fonds. 
 
Bij de berekening van het rendement is geen rekening gehouden met tussentijdse 
verkoop van de bungalows. De beherend vennoot van het Fonds is wel 
gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van de vergadering van vennoten, 
bungalows te vervreemden tegen een gemiddelde prijs van tenminste 
€ 175.000 (k.k.). 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 geïnvesteerde eigen 
vermogen.  
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Voor de berekening van het geprognosticeerde rendement zijn als belangrijkste 
uitgangspunten gehanteerd: 

‐ een kapitaalinbreng in het Fonds door de commanditaire vennoten van 
€ 6.200.000; 

‐ hypothecaire financieringen groot € 7.150.000 (Brouwersdam Vastgoed CV) en 
€ 5.300.000 (Ouddorp Vastgoed CV). Renteherzieningen en aflossingen 
conform de uitgangspunten zoals opgenomen in Bijlage II van dit 
Memorandum;  

‐ een aanvangsdatum voor de prognose van 1 juli 2011; 
‐ calculatie op basis van 15 jaar; 
‐ de totale aanvangshuur bedraagt circa € 1.360.000 (op jaarbasis) en wordt 

jaarlijks geïndexeerd met 1,75%. Van deze aanvangshuur komt € 750.000 toe 
aan het Fonds; 

‐ uit de huur die Ouddorp Vastgoed CV ontvangt, wordt aan het Fonds een 
interest betaald over de achtergestelde winstdelende lening. De interest 
bedraagt 6,5% op jaarbasis en 5% samengestelde interest te berekenen tot en 
met het moment van vervreemding van het vastgoed; 

‐ de huurovereenkomsten, zowel voor Klein Poelland als voor Port Zélande, 
worden geheel nagekomen en verlengd onder de thans geldende voorwaarden; 

‐ de gehanteerde rekenrentes verschuldigd op de hypothecaire leningen 
bedragen 4,3% (Brouwersdam Vastgoed CV) en 5,0% (Ouddorp Vastgoed CV); 

‐ 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 2%; 
‐ de aflossingen op de hypothecaire financieringen geschieden conform hetgeen 

in Bijlage II van dit Memorandum is opgenomen;  
‐ geen rekening is gehouden met tussentijdse verkopen van vastgoed; 
‐ per 28 juni 2026 verwachte verkoopprijs van het vastgoed op Klein Poelland 

€ 10.219.000 en de verkoopprijs van het vastgoed op Port Zélande 
€ 7.675.000. 
 

Voor de overige gehanteerde uitgangspunten en uitgebreidere financiële informatie 
wordt naar dit Memorandum en in het bijzonder Bijlage II verwezen. 
 
Op basis van dit scenario bedraagt het geprognosticeerde enkelvoudige totaal 
rendement 14,0% (op jaarbasis). Dit is opgebouwd uit een gemiddeld enkelvoudig 
direct rendement van 7,2% en een gemiddeld indirect rendement van 6,8%.  
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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88..  RRiissiiccoo’’ss    
 
Aan deelname in Brouwersdam Vastgoed 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. 
 
Het belangrijkste risico is dat de huurders -ondanks de garanties- niet aan hun 
verplichtingen tot betaling van de huur (“Debiteurenrisico”) kunnen voldoen.  
 
Debiteurenrisico 
Dit betreft het risico dat de huurder, ondanks de garantie van Roompot Holding BV, 
niet aan de betalingsverplichting(en) jegens Brouwersdam Vastgoed CV kan voldoen 
-bijvoorbeeld door gewijzigde marktomstandigheden, lagere resultaten, verslechterde 
solvabiliteit, faillissement, uitwinnen hypotheekrechten, opzeggen van 
kredietfaciliteiten etc.- waardoor het Fonds en Brouwersdam Vastgoed BV niet aan 
hun verplichtingen kunnen voldoen.  
 
Een ander debiteurenrisico betreft het risico dat het Fonds mede afhankelijk is van de 
aflossingen en rentebetalingen door Ouddorp Vastgoed BV, handelend voor zichzelf en 
in de hoedanigheid van beherend vennoot van Ouddorp Vastgoed CV. Ouddorp 
Vastgoed BV dient aan haar (betalings)verplichtingen jegens het Fonds te 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. 
 
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 (de kosten van) het onderhoud en de 
vervanging voor rekening en risico van de verhuurder. 
 
Renterisico 
De rente op circa € 3.500.000 van de totale hypothecaire lening van € 7.150.000 
wordt voor een periode van circa tien jaar gefixeerd. Nadien loopt het Fonds een 
renterisico doordat alsdan mogelijk geherfinancierd dient te worden tegen een hoger 
rentepercentage. Door fluctuatie van de verschuldigde rente op het niet gefixeerde 
deel van de hypothecaire lening  loopt het Fonds tussentijds een renterisico. Ook loopt 
het Fonds een renterisico in het geval dat de exploitatie achterblijft ten opzichte van 
de prognose. 
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Herfinancieringsrisico 
De lening verstrekt door Rabobank Walcheren heeft als einddatum 31 december 2020. 
Nadien kan deze lening verlengd worden c.q. kan met een andere financier een 
nieuwe lening worden afgesloten. In het geval dat er bijvoorbeeld geen financiering 
wordt verkregen c.q. dat er 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 en niet werkzaam zijn in de zaken van het Fonds. 
 
Beleggen met geleend geld  
Het Fonds is in aanvang voor circa 53,6% gefinancierd met geleend geld. Het Fonds 
en Brouwersdam Vastgoed 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 Brouwersdam Vastgoed BV, als beherend vennoot van het Fonds, een groter risico.  
 
Inflatierisico 
In de prognose van het Fonds is uitgegaan van de inkomsten op basis van het 
uitdienen van de huurovereenkomst. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de huur 
jaarlijks met 1,75% wordt geïndexeerd. Voor de kosten is uitgegaan van inschattingen 
van zowel de hoogte van de kosten als een stijging daarvan, overeenkomstig een 
geschat inflatiecijfer (2%) 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 het in principe niet mogelijk om de participaties te 
verhandelen. 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 de door de verkopers van de economische eigendom van het 
vastgoed (i.c. ZIB Renesse Beheer BV en ZIB Ouddorp Beheer BV) verstrekte 
informatie niet juist en/of onvolledig is. Seacoast Investments BV heeft de nodige zorg 
betracht bij het onderzoeken en presenteren van deze informatie.  
 
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 onvoorziene omstandigheden 
zich voordoen, die niet zijn ondervangen in de opgemaakte stukken.  
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Risico van projectwijziging 
Brouwersdam Vastgoed BV kan na uitgifte van participaties in het Fonds worden 
geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden waardoor de uitgangspunten, 
waarvan bij de samenstelling van dit Memorandum is uitgegaan, worden gewijzigd. In 
het geval dat deze omstandigheden zich voordoen zal Brouwersdam Vastgoed 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 
De verkoper van de economische eigendom van het vastgoed garandeert dat de 
bodem geschikt is voor het beoogde gebruik. Seacoast Investments BV heeft geen 
onderzoeken laten uitvoeren naar mogelijke milieurisico’s. 
 
Onverzekerbare schade 
Schades die -als gevolg van bijvoorbeeld natuurrampen, terreur en/of oorlog- niet te 
verzekeren zijn komen (in)direct voor rekening en risico van het Fonds. 
 
(Rest)waarderisico 
Het (rest)waarderisico is het risico dat de waarde van het vastgoed bij vervreemding 
lager is dan het totaal van de gedane investeringen. Vervreemding vóór 
1 januari 2025 zal in principe alleen geschieden indien de opbrengst voldoende is om 
aan alle verplichtingen jegens de financier en de participanten in het Fonds te voldoen. 
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.  
 
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.  
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Risico’s met betrekking tot toekomstverwachtingen 
In dit Memorandum worden toekomstverwachtingen gepresenteerd die zijn gebaseerd 
op aannames en informatie die per 26 april 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, Brouwersdam 
Vastgoed BV, Ouddorp Vastgoed BV, Ouddorp Vastgoed CV en Seacoast 
Investments BV betrokken partijen, is mogelijke belangenverstrengeling niet uit te 
sluiten. De samenwerking of transacties vinden echter onder marktconforme 
voorwaarden plaats en, indien dat niet het geval zou zijn, worden de participanten 
hierover bericht, onder opgave van redenen.  
 
 
Gezien het feit dat het Fonds ook afhankelijk is van de aflossingen en 
rentebetalingen door Ouddorp Vastgoed BV, handelend voor zichzelf en in de 
hoedanigheid van beherend vennoot van Ouddorp Vastgoed CV, volgt 
hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste risico’s waardoor 
mogelijk niet kan worden voldaan aan de aflossingsverplichting en/of de 
rentebetalingen. 
 
Huurrisico 
Het huurrisico is onder meer het risico dat de huurder Center Parcs Netherlands NV, 
ondanks de gegeven garanties, haar 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 alleen 
bereid is tegen een lagere prijs te gaan huren en dit door de verhuurder wordt 
geaccepteerd. 
Daar de huurovereenkomst loopt tot 1 september 2015 zal Ouddorp Vastgoed BV in 
een vroegtijdig stadium Center Parcs Netherlands NV benaderen voor het verlengen 
van de bestaande huurovereenkomst (inclusief voorwaarden en condities). Indien de 
huurovereenkomst verlengd wordt kunnen de voorwaarden en condities afwijken van 
de huidige huurovereenkomst. Er bestaat ook de mogelijkheid dat partijen alsdan niet 
tot overeenstemming komen en dat verhuurder een rechtelijke procedure tot 
beëindiging van de huurovereenkomst zal beginnen. 
 
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 (de kosten van) het onderhoud en de 
vervanging voor rekening en risico van de verhuurder. 
 
Renterisico 
De rente op circa € 4.000.000 van de totale hypothecaire lening van € 5.300.000 
wordt voor een periode van circa tien jaar gefixeerd. Nadien loopt Ouddorp 
Vastgoed CV een renterisico doordat alsdan mogelijk geherfinancierd dient te worden 
tegen een hoger rentepercentage. Door fluctuatie van de verschuldigde rente op het 
niet gefixeerde deel van de hypothecaire lening  loopt Ouddorp Vastgoed CV 
tussentijds een renterisico. Ook loopt Ouddorp Vastgoed CV een renterisico in het 
geval dat de exploitatie achterblijft ten opzichte van de prognose. 
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Herfinancieringsrisico 
De lening verstrekt door Rabobank Walcheren heeft een einddatum van 
31 december 2020. Nadien kan deze lening verlengd worden c.q. kan met een andere 
financier een nieuwe lening worden afgesloten. In het geval dat er bijvoorbeeld geen 
financiering wordt verkregen c.q. dat er een financiering wordt verkregen met 
gewijzigde voorwaarden en/of condities (bijvoorbeeld een hogere renteopslag), dan 
loopt Ouddorp Vastgoed CV risico’s.  
 
Beleggen met geleend geld 
Ouddorp Vastgoed CV is nagenoeg geheel gefinancierd met geleend geld. Ouddorp 
Vastgoed BV en Ouddorp Vastgoed CV 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 Ouddorp Vastgoed CV een groter risico.  
 
Inflatierisico 
In de prognose van het Fonds is uitgegaan van de inkomsten op basis van het 
uitdienen van de huurovereenkomst met inbegrip van de verlenging tot en met 
28 juni 2026. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de huur jaarlijks zal worden 
geïndexeerd met 1,75% (prognose). Voor de kosten is uitgegaan van inschattingen 
van zowel de hoogte van de kosten als een stijging daarvan, overeenkomstig een 
geschat inflatiecijfer (2%) voor de komende jaren. De kosten die aan inflatie 
onderhevig zijn, kunnen uiteindelijk afwijken waardoor de cashflow van het Fonds kan 
worden beïnvloed.  
 
Risico van projectwijziging 
Ouddorp Vastgoed BV kan na uitgifte van participaties in het Fonds worden 
geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden waardoor de uitgangspunten, 
waarvan bij de samenstelling van dit Memorandum is uitgegaan, worden gewijzigd. In 
het geval dat deze omstandigheden zich voordoen zal Ouddorp Vastgoed 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 
De verkoper van de economische eigendom van het vastgoed garandeert dat de 
bodem geschikt is voor het beoogde gebruik. Seacoast Investments BV heeft geen 
onderzoeken laten uitvoeren naar mogelijke milieurisico’s. 
 
(Rest)waarderisico 
Het (rest)waarderisico is het risico dat de waarde van het vastgoed bij vervreemding 
lager is dan het totaal van de gedane investeringen. Vervreemding vóór 
1 januari 2025 zal in principe alleen geschieden indien de opbrengst voldoende is om 
aan alle verplichtingen jegens de financier en de participanten in het Fonds te voldoen. 
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.  
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99..  FFiinnaanncciieerriinngg  
 
De totale investering door Brouwersdam Vastgoed CV bedraagt € 13.350.000 
(inclusief € 420.000 aan bijkomende kosten en € 61.000 aan 
werkkapitaal/onvoorzien). Dit bedrag wordt voor € 7.150.000 hypothecair gefinancierd 
door Rabobank Walcheren en met € 6.200.000 eigen vermogen van het Fonds. 
 
Bij de te verstrekken (hypothecaire) financiering zijn onder meer de 
volgende zaken van belang: 
 
Kredietfaciliteiten totaal € 7.150.000 (hypothecair) bestaande uit twee delen: 
 I € 4.400.000 roll-over lening 
 II € 2.750.000 faciliteit in rekening-courant 
Geldverstrekker Coöperatieve Rabobank Walcheren/Noord-Beveland UA 
Kredietnemer   Brouwersdam Vastgoed BV handelend voor zichzelf en als 

beherend vennoot van Brouwersdam Vastgoed CV 
Rentepercentages gehanteerd is een rekenrente van 4,3% op basis van het 

financieringsvoorstel van de geldverstrekker 
Rentevaste periode variabel (zowel voor Lening I als Lening II). Echter het 

renterisico op een bedrag van circa € 3.500.000 wordt voor 
een periode van tien jaar afgedekt. 

Rentebetaling Lening I: per kwartaal achteraf 
 Lening II: per maand achteraf 
Aflossing  Lening I: op jaarbasis oplopend van € 100.000 in 2011 tot 

€ 350.000 in 2019 en tot € 2.025.000 in 2020. In het 
rekenmodel is als uitgangspunt genomen dat de 
financiering wordt verlengd 

 Lening II: circa 70% van de opbrengst uit tussentijdse 
verkopen van het vastgoed. 

Vervroegde aflossing op Lening II mag boetevrij worden afgelost uit hoofde van 
tussentijdse verkoop van het vastgoed. 

Afsluitprovisie € 25.000 (éénmalig)  
Zekerheden eerste hypothecaire inschrijving, verpanding van roerende 
(belangrijkste) zaken, verpanding rechten/vorderingen c.q. assurantie-

penningen uit verzekeringspolissen, verpanding rechten 
huurovereenkomsten c.q. huurpenningen, verpanding 
creditsaldo, verpanding vordering van het Fonds op 
Ouddorp Vastgoed BV (als beherend vennoot van Ouddorp 
Vastgoed CV), verpanding rechten uit achterstelling 
vorderingen 
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Bij de aan Ouddorp Vastgoed CV te verstrekken (hypothecaire) financiering 
zijn onder meer de volgende zaken van belang: 
 
Hypothecaire lening € 5.300.000 (hypothecair)  
Geldverstrekker Coöperatieve Rabobank Walcheren/Noord-Beveland UA 
Kredietnemer   Ouddorp Vastgoed BV handelend voor zichzelf en als 

beherend vennoot van Ouddorp Vastgoed CV 
Rentepercentages gehanteerd is een rekenrente van 5,0% op basis van het 

financieringsvoorstel van de geldverstrekker 
Rentevaste periode variabel. Echter het renterisico op een bedrag van circa 

€ 4.000.000 wordt voor een periode van tien jaar afgedekt. 
Rentebetaling per kwartaal achteraf 
Aflossing  op jaarbasis oplopend van € 75.000 in 2011 tot € 300.000 

in 2019 en tot € 3.475.000 in 2020. In het rekenmodel is 
als uitgangspunt genomen dat de financiering wordt 
verlengd 

Afsluitprovisie € 25.000 (éénmalig)  
Zekerheden eerste hypothecaire inschrijving, verpanding 

(belangrijkste)rechten/vorderingen c.q. assurantie-
penningen uit verzekeringspolissen, verpanding rechten 
huurovereenkomsten c.q. huurpenningen, verpanding 
creditsaldo, verpanding achterstelling vorderingen 

 
Bij de lening die door het Fonds aan Ouddorp Vastgoed CV wordt verstrekt, 
zijn onder meer de volgende zaken van belang: 
 
Hoofdsom € 2.650.000 
Partijen Brouwersdam Vastgoed BV (als beherend vennoot van 

Brouwersdam Vastgoed CV) en Ouddorp Vastgoed BV (als 
beherend vennoot van Ouddorp Vastgoed CV)  

Rentepercentages 6,5% op jaarbasis (enkelvoudige interest) 
5,0% winstdelend op jaarbasis (samengestelde interest, 
verschuldigd na vervreemding van het vastgoed op 
Port Zélande) 

Rentevaste periode tot beëindiging van het Fonds 
Aflossing  bij (gedeeltelijke) vervreemding van de economische 

eigendom van het vastgoed van Ouddorp Vastgoed CV 
Looptijd tot en met 30 juni 2026 
Zekerheden alle zekerheden zijn in rang achtergesteld ten behoeve van 

Coöperatieve Rabobank Walcheren/Noord-Beveland UA.  
 Brouwersdam Vastgoed BV heeft ten behoeve van het 

Fonds als belangrijkste zekerheid: tweede hypothecaire 
inschrijving groot € 2.650.000 

 
 



Memorandum 26 april 2011  
Brouwersdam Vastgoed CV  

-21-

1100..  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 april 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, blijven 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 
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hanteren van een forfaitair rendement heeft tot gevolg dat er niet geheven wordt over 
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. 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 hun 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 BV 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 BV een significant belang en bemoeienis in de CV. 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 resultaat 
bij verkoop van de onroerende zaken van het Fonds. Een en ander is echter sterk 
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 is in beginsel belast met 
6% overdrachtsbelasting. In verband met de gekozen structuur heeft de 
Belastingdienst een ruling afgegeven waarbij de heffing voor het Fonds beperkt is. 
 
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 
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.  
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Zoals eerder vermeld, is thans een wetsvoorstel met betrekking tot 
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. 
 
--------- 
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. 

 
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 fiscaal 
adviseur of met BDO Accountants & Belastingadviseurs BV te worden afgestemd. 
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1111..  KKoosstteenn  
 
De kosten verbonden aan de verwerving van de economische eigendom van het 
vastgoed komen voor rekening van het Fonds. 
 
Als beheervergoeding ontvangt Seacoast Investments BV ieder kwartaal achteraf 3% 
over de daadwerkelijk ontvangen huur in het desbetreffende kwartaal. Brouwersdam 
Vastgoed BV brengt voor haar werkzaamheden geen vergoeding in rekening. Seacoast 
Investments BV is als beheerder van het Fonds gerechtigd tot een exitfee. Deze 
vergoeding bedraagt 10% van de opbrengst van het Fonds en deze opbrengst wordt 
als volgt bepaald: de totale verkoopopbrengst van het vastgoed verminderd met 
verkoopkosten en belastingen,  verminderd met de resterende aflossingen op de 
(hypothecaire) leningen, verminderd met (boete)rentebetalingen, verminderd met het 
terug te betalen eigen vermogen van het Fonds, vermeerderd met de aflossingen en 
de rentebetalingen op de lening verstrekt aan Ouddorp Vastgoed CV en vermeerderd 
met de eventueel aanwezige liquiditeiten van het Fonds.  
Dezelfde beheervergoeding (3%) en exitfee (10%) worden door Seacoast 
Investments BV ook bij Ouddorp Vastgoed CV in rekening gebracht.  
 
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 de 
vergoeding van het rendement op de participaties, het terugbetalen van het eigen 
vermogen op de participaties en de betaling van de beheervergoedingen. Na 
vergoeding van de exitfee aan Seacoast Investments BV komt het restant toe aan de 
participanten in het Fonds. 
 
De totale plaatsingsvergoeding ad € 150.000 komt ten gunste van Seacoast 
Investments BV en Proventus BV voor de plaatsing van onderhavige participaties.  
 
Proventus BV ontvangt, in verband met de marketingkosten, een vaste vergoeding 
van € 50.000. Deze kosten bestaan voornamelijk uit porto, advertenties en drukwerk 
(o.a. het Memorandum).  
 
De notaris- en adviseurskosten zijn begroot op € 90.000 en bestaan voornamelijk uit 
de kosten van VAD Notarissen NV, Boekel De Nerée en BDO Accountants & 
Belastingadviseurs BV.  
 
De totale vergoeding die door ZuidWest Bedrijfsadviseurs BV en De Heij 
Investments BV wordt ontvangen voor hun werkzaamheden met betrekking tot de 
structurering bedraagt € 100.000.  
 
In aanvang bedragen de begrote Fondskosten totaal € 10.000 (op jaarbasis). Deze 
bestaan onder meer uit accountantskosten, advieskosten, kosten van de 
jaarvergadering, porto, drukwerk en bijdragen aan de Kamers van Koophandel. 
 
Alle kosten en vergoedingen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW. 
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1122..  OOvveerriiggee  ggeeggeevveennss    
 
Nadrukkelijk zij vermeld dat aan deelname in Brouwersdam Vastgoed 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.  
 
Deelname in Brouwersdam Vastgoed CV met een naar Nederlands fiscaal recht 
transparante entiteit, zoals een maatschap of commanditaire vennootschap, is niet 
toegestaan. 
 
Analyses, berekeningen, commentaren, prognoses en aanbevelingen worden in dit 
Memorandum verstrekt om participanten behulpzaam te zijn, maar vormen geen 
garantie voor het geprognosticeerde rendement. 
 
Brouwersdam Vastgoed BV, Ouddorp Vastgoed 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 wordt het een participant 
afgeraden deel te nemen indien 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 Brouwersdam 
Vastgoed CV gedurende onbepaalde tijd te dragen.  
 
Brouwersdam Vastgoed BV, de directie, de adviseurs, en andere bij deze 
vennootschappen en/of het Fonds betrokkenen, aanvaarden geen aansprakelijkheid 
voor directe of indirecte verliezen die zouden kunnen ontstaan tengevolge van 
deelname in het Fonds. 
 
Brouwersdam Vastgoed 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 derden gepubliceerde informatie, zijn er geen 
feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist of misleidend zou 
kunnen zijn.  
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Brouwersdam Vastgoed BV en Seacoast Investments BV zijn niet aansprakelijk voor 
informatie verstrekt door derden aangaande het Fonds en/of dit Memorandum.  
 
Brouwersdam Vastgoed 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 
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 Brouwersdam Vastgoed BV voor zover mogelijk handelen in het 
belang van het Fonds.  
 
De bij de geprognosticeerde cijfers gehanteerde aanvangsdatum van 1 juli 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 overeenkomsten van commanditaire 
vennootschap, de volledige taxatierapporten, de huurovereenkomsten, de 
financieringsvoorstellen, de statuten van Seacoast Investments BV, de statuten van 
Stichting Renesse Vastgoed, de statuten van Stichting Ouddorp Vastgoed, de statuten 
van Ouddorp Vastgoed BV en de fiscale rulings nadat deze zijn 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 26 april 2011 ter 
beschikking staan van Brouwersdam Vastgoed 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 deel 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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1133..  DDeeeellnnaammee  
 
Participanten in Brouwersdam Vastgoed 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 één 
participatie 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 21 juni 2011 uw deelnamebedrag te storten. 
 
De directie van Brouwersdam Vastgoed BV kan beslissen de uitgifte van participaties 
terug te trekken c.q. de uitgifte van participaties uit te stellen indien zich 
omstandigheden voordoen -bijvoorbeeld bij onvoldoende belangstelling of 
omstandigheden die de plaatsing in gevaar brengen- die een dergelijke beslissing 
rechtvaardigen. Indien het besluit wordt genomen tot terugtrekking van de plaatsing 
van de participaties ontvangen de 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 Brouwersdam Vastgoed 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 28 juni 2011). Seacoast Investments BV behoudt zich het recht 
voor de inschrijving bij grote belangstelling eerder te sluiten. De datum van storting 
(21 juni 2011) respectievelijk van uitgifte en overdracht (28 juni 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 Brouwersdam Vastgoed CV: 

 
Seacoast Investments BV 
Grenadierweg 13, 4338 PG Middelburg 
Tel. 0118-652268, Fax 0118-652271 
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1144..  BBeettrrookkkkeenn  ppaarrttiijjeenn  
 
Beherend Vennoot Brouwersdam Vastgoed BV 
 Grenadierweg 13, 4338 PG  Middelburg 
 Tel. 0118-652268 
 Fax  0118-652271 
 
Fonds Brouwersdam Vastgoed CV 
 Grenadierweg 13, 4338 PG  Middelburg 

 Tel. 0118-652268 
 
Beheerder en Coördinator Seacoast Investments BV 
 Grenadierweg 13, 4338 PG  Middelburg 
 Tel. 0118-652268 
 Fax 0118-652271 
 
Fiscaal Adviseur BDO Accountants & Belastingadviseurs BV 
 Krijgsman 9, 1186 DM  Amstelveen 
 Tel. 020-5432100 
 
Notaris  VAD Notarissen NV 
en juridisch adviseur K.P. van der Mandelelaan 100, 3062 MB  Rotterdam 
 Tel. 010-2425400 
 
Juridisch adviseur Boekel De Nerée 
(met betrekking  Gustav Mahlerplein 2, 1070 AM  Amsterdam 
  tot huuraspecten) Tel. 020-7953953 
 
Accountant BDO Accountants & Belastingadviseurs BV  
 Krijgsman 9, 1186 DM  Amstelveen 
 Tel. 020-5432100 
 
Taxateur Taxatie- en Advieskantoor Rijk 
 Hoofdstraat 54, 4416 AE  Kruiningen 
 Tel. 0113-572835 
 
Structurering De Heij Investments BV 
 Derde Stationsstraat 330, 2718 AK  Zoetermeer 
 Tel. 079-3630803 
 
 ZuidWest Bedrijfsadviseurs BV 
 Weihoek 15, 4416 PX  Kruiningen 
 Tel. 0113-273737 
 
Financier en Bankier Coöperatieve Rabobank Walcheren/Noord-Beveland UA 
 Lange Zelke 1, 4381 EW  Vlissingen 
 
Emissiekantoor Proventus BV 
 Grenadierweg 13, 4338 PG  Middelburg 
 Tel. 0118-652267 




