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6,1%* verwacht gemiddeld direct rendement
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Cortese Zorgwoningen Fonds I

Geen emissiekosten

6,1%*Prognose gemiddeld 
direct rendement



Cortese
Cortese is een ontwikkel- en
investeringsmaatschappij. Wij bieden
onze (particuliere) beleggers de
mogelijkheid om te investeren in
duurzaam Nederlands zorgvastgoed.

 
Onze doelstelling is beleggingsproducten
creëren waarbij wij streven naar de juiste
verhouding tussen rendement en risico. Ons
uitgangspunt hierbij is het bereiken van een
positief beleggingsresultaat voor u als
belegger.

Wilt u met ons kennismaken? Dan bent u van
harte welkom op ons kantoor in Hilversum
voor een vrijblijvend individueel gesprek.

Cortese in het kort

Introductie

Rémy Voskamp (Aankoop & Beheer)
Rémy heeft ruim 25 jaar werkervaring in het vastgoed en heeft in uiteenlopende
directiefuncties gewerkt bij diverse grote bedrijven als Delta Lloyd en Wilgenhaege. Sinds
2010 is hij Qualified member van de Royal Institution of Chartered Surveyors.

Gérard van Onna (Finance & Control)
Gérard kan bogen op meer dan 25 jaar ervaring met vastgoed-gerelateerde vraagstukken
op financieel, fiscaal en juridisch terrein. Gérard heeft bij Deloitte & Touche en Ernst &
Young binnen de sectie vastgoed gewerkt. 

Henri Schouten (Relatiebeheer & Marketing)
Henri heeft ruim 27 jaar ervaring in de financiële dienstverlening. Hij is financieel adviseur
geweest bij een captive van Zurich leven en is ruim 10 jaar eigenaar geweest van een
assurantiekantoor. Hierna heeft hij zich toegelegd op fondswerving voor verschillende
bekende emissiekantoren en beleggingsfondsen.

Management

Wij zijn een ontwikkel- en

investeringsmaatschappij.

Wij bestaan sinds 2010.

Wij beheren 8 zorgvastgoedfondsen. 

Onze vastgoedportefeuille bestaat uit

circa 50 gezondheidscentra.

Wij hebben circa 200 miljoen

vermogen onder beheer.



Vastgoedportefeuille Cortese

Ga naar cortese.nl voor een volledig overzicht van onze objecten. NIEUW! 
CORTESE ZORGWONINGEN FONDS I

VALKENBURG

NIEUW! 
CORTESE ZORGWONINGEN FONDS I

SITTARD

NIEUW! 
CORTESE ZORGWONINGEN FONDS I

MAASTRICHT

NIEUW! 
CORTESE ZORGWONINGEN FONDS I

VOERENDAAL

Zorgvastgoed
Onze vastgoedportefeuille bestaat uit Nederlands zorgvastgoed. Wij exploiteren duurzame en lang verhuurde objecten,
verspreid over het hele land. Cortese beheert momenteel 8 zorgvastgoedfondsen. Alle fondsen presteren goed en
kennen geen leegstand. Hieronder vindt u een overzicht van de geografische spreiding van onze objecten.

https://www.cortese.nl/onze-healthcare-zorgvastgoedfondsen/


Zorgvastgoed

Groeimarkt

Gunstige risico-rendement

verhouding

Langjarige huurcontracten 

Weinig leegstand

Minder conjunctuurgevoelig

Duurzaam maatschappelijke

belegging

Waarom beleggen  in
zorgwoningen?

Beleggen in zorgwoningen

totale zorguitgaven zich in 2040 zullen verdubbelen tot
174 miljard euro ten opzichte van 2015. Van alle
zorgsectoren zullen de uitgaven aan ouderenzorg het
snelst stijgen, van 20% van de totale zorguitgaven in
2015 naar 25% in 2040.¹ 

Naast de toenemende vraag naar zorg is veel bestaand
zorgvastgoed verouderd. Er is duurzaam zorgvastgoed
nodig die in een blijvende behoefte voorziet. Investeren in
levensloopbestendige woningen, zorgwoningen en
moderne woonzorgcomplexen is hierdoor zeer
interessant. 

Langjarige huurovereenkomsten
Goed vastgoed is schaars en daarom sluiten
zorginstellingen langdurige huurovereenkomsten. Vaak
van 15 tot 20 jaar. 

Minder conjunctuurgevoelig
Zorgvastgoed is nauwelijks gevoelig voor economische
trends. Onze maatschappij kan niet zonder zorg.
Gezondheidszorg is een primaire levensbehoefte en staat
volledig los van de conjunctuur of beurskoersen.

Zorgvastgoed is vastgoed dat direct of indirect met 
zorgdienstverlening te maken heeft. Het omvat 
gebouwen met zeer uiteenlopende functies en 
karakteristieken. Hieronder vallen 
gezondheidscentra, klinieken, ziekenhuizen en 
woonzorgcomplexen.

Woonzorgmarkt
Binnen het zorgvastgoed vormen de verschillende 
woonzorgvormen voor ouderen een belangrijk en 
aantrekkelijk segment. Er is een stijgende vraag naar 
uiteenlopende woonzorgvormen gericht op de behoeften 
en financiële mogelijkheden van diverse doelgroepen. Dit 
zijn woningen met een individueel of gemeenschappelijk 
karakter met een variërend aanbod van diensten en 
voorzieningen waarbij (24-uurs) zorg aanwezig of in de 
nabijheid is. 

Intramurale zorg
Binnen de zorg wordt een onderscheid gemaakt tussen 
intramurale en extramurale zorg. Bij intramurale zorg zijn 
wonen en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
bijvoorbeeld een verblijf in een verpleeghuis. Zowel de 
zorg als de huisvesting wordt via het zorgstelsel 
gefinancierd door de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Extramurale zorg
Bij extramurale zorg zijn wonen en zorg van elkaar 
gescheiden. Voorbeelden hiervan zijn 
levensloopbestendige woningen, seniorenhuisvesting en 
de particuliere woonzorg. In levensloopbestendige 
woningen of senioren huisvesting wonen mensen met 
een beperkte of lichte zorgbehoefte. Zij kunnen nog 
zelfstandig thuis wonen, al dan niet met zorg op afroep. 
Bij de particuliere woonzorgvorm wonen senioren niet 
meer zelfstandig omdat zij afhankelijk zijn van 24-uurs 
zorgverlening. Het Cortese Zorgwoningen Fonds I richt 
zich op deze woonzorgvorm. 

Het verschil tussen extramurale zorg en intramurale zorg 
is dat de zorgbehoevende bij extramurale zorg zelf de 
huisvesting regelt en bekostigt. Alleen de zorg wordt 
vanuit de overheid gefinancierd vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of vanuit de Wet 
langdurige zorg (Wlz).

Waarom beleggen in zorgwoningen?
Toenemende zorgvraag
Hoewel het aanbod van woonzorgvormen toeneemt, blijft 
er een tekort aan zorgwoningen. Dit komt doordat het 
aantal zorgbehoevenden door de ‘dubbele’ vergrijzing 
fors stijgt: niet alleen het aantal senioren neemt toe, men 
wordt ook steeds ouder waardoor er langer maar ook 
intensievere zorg nodig is. De verwachting is dat de

¹RIVM,Trendscenario Zorguitgaven. https://www.vtv2018.nl/zorguitgaven

https://www.vtv2018.nl/zorguitgaven


Het fonds
Cortese Zorgwoningen Fonds I biedt u, als
particuliere belegger, de mogelijkheid te
investeren in duurzaam maatschappelijk
zorgvastgoed. 

Het fonds belegt in vier nieuw en gerenoveerde
woonzorgcomplexen in Zuid-Limburg. Doelstelling is
waardevast beleggen in maatschappelijk
zorgvastgoed met een aantrekkelijk stabiel
rendement. 

De objecten worden verhuurd aan Gen Residenties.
Gen Residenties ontwikkelt en exploiteert klein-
schalige huisvesting voor mensen met dementie. 

Strategie
In dit fonds wordt gekozen voor de aankoop en het
beheer van maximaal vier woonzorgcomplexen. Het
betreft een duurzaam maatschappelijk project. De
draagkracht van dit fonds wordt gevormd door een
huurder met wie langjarige huurcontracten worden
afgesloten waardoor er sprake is van stabiele
huuropbrengsten. 

Triple net huurovereenkomst
De complexen worden verhuurd met een ‘triple net
huurovereenkomst’. Bij deze huurovereenkomst
betaalt de huurder, Gen Residenties, naast de huur,
ook alle andere aan het pand verbonden kosten voor
onderhoud en exploitatie zoals belastingen en
verzekeringen. Het fonds heeft derhalve geen kosten
aan het pand gedurende de looptijd van de
huurovereenkomst. 

Cortese Zorgwoningen Fonds I

Fondsfeiten

Verwacht gemiddeld totaalrendement      9,12%* op jaarbasis

Verwacht gemiddeld direct rendement 6,1%* op jaarbasis

Verwachte looptijd 7 tot 10 jaar

Totale fondsinvestering € 42.248.277

Deelname Vanaf € 100.000

Huurovereenkomst Triple net

Aantal participaties 890

 Duur huurovereenkomsten 20 jaar

Verhandelbaarheid Ja

*Alle prognoses zijn verwachtingen en hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend. 

Risico's
Beleggen in Cortese Zorgwoningen Fonds I brengt
risico’s met zich mee zoals wordt beschreven in
het Informatie Memorandum, waaronder het risico
van marktwaardedaling, leegstand,
(her)financiering en rentefluctuaties. De waarde
van de belegging kan daardoor dalen. U dient zich
ervan bewust te zijn dat de rendementen hoger
maar ook lager kunnen uitkomen dan de prognose.



De objecten
De portefeuille van het Cortese Zorgwoningen Fonds I omvat vier objecten. Deze objecten zullen na aankoop volledig
vernieuwd en verbouwd worden tot duurzame moderne woonzorgcomplexen. De oplevering van de objecten zal plaatsvinden
in 2023. In totaal gaat het om 105 zorgappartementen/studio’s. Deze woningen zullen worden bewoond door mensen met
dementie. De objecten liggen alle vier in Zuid-Limburg. Dit gebied heeft een prachtig landschap en een heerlijk woon- en
leefklimaat. Zuid-Limburg is na de Randstad de dichtstbevolkte regio in Nederland met 800.000 inwoners. De vergrijzing in
Zuid-Limburg is hoger dan in de rest van Nederland.

Residentie Zuyderhoudt is een 5-sterren wooncomplex in Valkenburg a/d Geul. Het betreft een
combinatie van een monumentaal kasteel en een nieuwbouw object. De nieuwbouw wordt gerealiseerd
in harmonie met het monument. De locatie ligt aan de rand van het prachtige landschap van
natuurreservaat Ingendael. Het complex telt na renovatie 31 zorgwoningen, 7 studio’s in het kasteel en
24 appartementen in de nieuwbouw. Er zijn verschillende gemeenschappelijke ruimtes aanwezig
waardoor bewoners kunnen genieten van een totaalpakket: wonen, zorg en extra services naar wens. 

Residentie Mariahof betreft een compleet renovatieproject. Het voormalige en rijksmonumentale
klooster in Sittard wordt omgebouwd tot een complex voor mensen met dementie. Het object telt, na
renovatie, in totaal 32 zorgstudio’s/ appartementen, variërend van 32 m² tot 74 m². 

RESIDENTIE ZUYDERHOUDT | VALKENBURG A/D GEUL

RESIDENTIE MARIAHOF | SITTARD



RESIDENTIE  VOERENDAAL | VOERENDAAL

Residentie Opveld in Maastricht betreft een klooster met een ruime tuin. Het rijksmonument zal
volledig gerenoveerd worden tot een hoogwaardig woonzorgcomplex. Het object telt, na renovatie, in
totaal 17 zorgstudio’s/ appartementen, variërend van 26,5 m² tot 51,5 m². Daarnaast beschikt het
complex over verschillende gemeenschappelijke ruimtes waar men kan genieten van gezelschap. 

Residentie Voerendaal is een object met karakteristieke uitstraling. Het ligt in een landelijke omgeving
tussen Heerlen en Voerendaal met op loopafstand natuurgebied Kunderberg. Het object wordt
gerenoveerd met respect voor het monument. De nieuwbouw zal gerealiseerd worden in harmonie
met de bestaande bouw. Het object telt na renovatie 25 zorgstudio's/appartementen van circa 27 m²
tot 57 m². 

RESIDENTIE OPVELD | MAASTRICHT



Huurder woonzorgcomplexen

Biedt kleinschalige huisvesting voor 
mensen met dementie

Exclusieve samenwerking met zorgverlener 
Nobama Care

Particulier woonzorgconcept

Biedt 24-uurs zorg aan bewoners in
woonzorgcomplexen

WTZA* en HKZ** erkend

Wensen en welzijn van bewoners staan
centraal

Waardering van 9,3 van 10 volgens
Zorgkaart Nederland 

De huurder 
De woonzorgcomplexen worden volledig en langjarig verhuurd aan Gen Residenties op basis van triple net
huurovereenkomsten. Gen Residenties verhuurt de appartementen aan de individuele bewoners. De bewoners zijn
mensen met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Als gevolg van een zwaardere zorgbehoefte zijn ze
afhankelijk van 24-uurs zorgverlening. 

De zorgverlener
Zorgorganisatie Nobama Care levert de 24-uurs zorg aan de bewoners conform de Wet langdurige zorg (Wlz). Nobama
Care is een erkende* zorgaanbieder en is gespecialiseerd in het verlenen van intensieve zorg aan mensen met
dementie.

Exclusieve samenwerkingsovereenkomst
Gen Residenties en Nobama Care hebben een exclusieve samenwerkingsovereenkomst. In alle woonzorgcomplexen
die Gen Residenties ontwikkelt en exploiteert, biedt Nobama Care respectvolle 24-uurs zorg aan de bewoners. 
Deze samenwerking is ontstaan uit hun gedeelde visie op een optimaal woonzorgconcept voor mensen met dementie
die passend is in de levensfase waarin zij verkeren.

*Een zorgaanbieder die op basis van de Wet toetreding zorgaanbieders (WTZA) zorg mag leveren binnen de Zorgverzekeringwet.

**HKZ keurmerk staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is een keurmerk waarmee zorgorganisaties en zorgpraktijken kunnen
aantonen dat er kwalitatief goede zorg wordt geleverd.



Waarom particuliere woonzorg 
De bewoners van de woonzorgcomplexen zijn
mensen die niet meer volledig zelfstandig kunnen
wonen als gevolg van een zwaardere zorgbehoefte
door dementie. Zij zijn afhankelijk van 24-uurs
zorgverlening.   

Dementie
De komende jaren neemt het aantal zorgbehoevende
ouderen fors toe door de ‘dubbele’ vergrijzing. Binnen
deze groep is een sterke stijging te zien in het aantal
ouderen met dementie. De verwachting is dat in 2040
maar liefst één op de drie 80-plussers dement zal zijn.² 
Door een tekort aan woonvormen tussen zelfstandig
thuis wonen en het verpleeghuis zal de vraag naar
particuliere woonzorgconcepten alleen maar verder
toenemen. 

Particuliere woonzorg
In de particuliere woonzorg betalen de bewoners zelf hun
huur en gebruiken zij voor de financiering van de zorg hun
Persoonsgebonden budget (pgb) of hun Volledig pakket
thuis (vpt) die zij vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
ontvangen. Omdat zij in eigen huisvesting voorzien, is de
eigen bijdrage voor de zorg een stuk lager dan die in een
verpleeghuis. Voor veel potentiële bewoners met een
(aanvullend) pensioen en vermogen is dit verschil een
mooi budget om te besteden aan een luxer en op maat
gericht particulier woonconcept.   

verdubbeling van het aantal senioren met dementie
binnen 20 jaar;²
tekort aan woonvormen tussen zelfstandig thuis
wonen in combinatie met zorg en verpleeghuis;
behoefte aan veiligheid, ontmoeting en
voorzieningen van mensen met dementie;
bereidheid van (naasten van) senioren om meer
geld uit te geven aan aangepaste woonruimte.

Het particuliere woonzorgsegment voor senioren met
dementie, biedt uitstekende beleggingsmogelijkheden
en heeft een enorme groeipotentie door:

²Stichting Alzheimer Nederland, Factsheet cijfers en feiten over dementie. https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/feiten-cijfers

https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/feiten-cijfers
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/feiten-cijfers




Huur en structuur

Huurcontracten
Alle objecten worden aangekocht
met langjarige huurcontracten. 

Looptijd huurcontracten
De looptijd van de huurcontracten
in dit fonds is 20 jaar bij de
oplevering van de objecten.

Duurzaam en passend
zorgvastgoed
De ambitie van Cortese is om goed
onderhouden en duurzaam
zorgvastgoed aan te kopen, waar
de zorgverlener en haar patiënten/
klanten in een prettige en gezonde
leef- en werkomgeving optimaal
kunnen functioneren. Het zorgvast-
goed dient zowel nu als in de
toekomst op het wenselijke niveau
te blijven.

Structuur
Het Cortese Zorgwoningen Fonds I C.V. is een initiatief van Cortese
Capital Management B.V. Het Fonds zal 890 participaties van elk 
€ 25.000 uitgeven. 

Cortese Zorgwoningen Fonds I C.V. is een zogenaamde besloten
commanditaire vennootschap waarbij CZF Beheer B.V. in haar
hoedanigheid als Beheerder (beherend vennoot) optreedt. Stichting
Bewaarder is de houder (juridisch eigenaar) van de activa van het
Fonds en elk van de Participanten zijn naar rato van deelname
economisch eigenaar. De juridische structuur van het Fonds is
hieronder weergegeven.  

Het beheer van het Fonds wordt door CZF Beheer B.V. uitgevoerd voor
rekening en risico van de Participanten. Alle winsten, verliezen, schulden
en kosten die voortvloeien uit het beheer van het Fonds zijn hierdoor ten
gunste of ten laste van de Participanten naar evenredigheid van hun
deelname aan het Fonds. Door de gekozen fondsstructuur kunnen de
Participanten niet aansprakelijk gehouden worden voor de verplichtingen
van het Fonds en kunnen Participanten niet méér verliezen dan hun inleg. 

Alle fondsen van Cortese zijn via een aparte entiteit opgericht en zijn financieel niet met elkaar verweven.

Figuur 1.  Schematische weergave structuur Cortese Zorgwoningen Fonds I 

CORTESE
ZORGWONINGEN 

FONDS I C.V.
BANK

STICHTING 
BEWAARDER CZF

Hypothecaire lening

Economisch eigendom

Juridisch eigendom

CORTESE CAPITAL
MANAGEMENT B.V.

CZF BEHEER B.V.

OBJECTEN PARTICIPANTEN



Financiering en participatie

Investering
De investering voor het opzetten
van Cortese Zorgwoningen Fonds I
en het verwerven van de objecten
bedraagt in totaal € 42.248.277, dit
is inclusief alle bijkomende kosten.
Het eigen vermogen van de C.V.
bedraagt € 22.250.000 en is
verdeeld over 890 Participaties van
€ 25.000. Daarnaast wordt circa
53% gefinancierd met een
hypothecaire lening.  

Bankfinanciering
De totale bankfinanciering bij
aanvang bedraagt € 22.259.852
tegen een 6 jaar vaste rente van
2,90% (verwachting). Op deze
financiering wordt naar
verwachting 0,5% per jaar afgelost.
De som van deze aflossing
bedraagt circa € 111.299 per jaar.

Direct rendement
De participatie geeft u een
verwacht gemiddeld direct
rendement van 6,1%* per jaar over
de gehele looptijd. De
winstuitkering zal in beginsel per
halfjaar plaatsvinden. Na een jaar
wordt dit per kwartaal uitgekeerd.

Winstdeling
Daarnaast geeft de participatie een
winstdeling bij verkoop van de
objecten. De winstdeling is
afhankelijk van het netto
verkoopresultaat. De netto
verkoopwinst komt voor 50% toe
aan de participanten.

Looptijd
De participatie kent een minimale
looptijd van 7 tot 10 jaar. Omwille
van een flexibele verkoopstrategie
kan deze termijn verlengd worden.
De reden hiervoor is om
gedurende de looptijd van de
participatie op een juiste wijze in
te kunnen spelen op  marktont-
wikkelingen. 

De participatie is niet
beursgenoteerd. Hierdoor bent u
minder afhankelijk van het directe
marktsentiment.

Overzicht investeringen en bijkomende kosten

Verhandelbaarheid
De participaties kunnen wel
(onder voorwaarden) onderhands
worden overgedragen. 

Bij deelname zijn geen
instapkosten en/of emissiekosten
verschuldigd.

Fondsinvesteringen per 1 mei 2022

 39.374.600€          
 -€

Complexen CZF zorgwoningen 
Overdrachtsbelasting 
Notaris  10.890€

Totale koopprijs  39.385.490€           

 111.299€
 12.000€

 714.649€
 119.108€

 1.905.731€            
 2.862.787€              

Fondskosten
Financieringskosten
Taxatiekosten
Acquisitiekosten incl. makelaar
Oprichtingskosten & fiscaal-juridisch advies
Structureringsvergoeding en funding
Totale bijkomende kosten

Liquiditeitsreserve  -€

Totale fondsinvestering  42.248.277€           

 22.259.852€            
 19.988.425€          

 2.261.575€            
890

 25.000€

Financiering
Hypothecaire geldlening
Benodigd eigen vermogen
Afronding
Aantal Participaties
Prijs per participatie
Totale som participaties  22.250.000€            
Beschikbare middelen bij aanvang  44.509.852€           



* Het Exploitatierendement is gebaseerd op een enkelvoudig rendement (gemiddelde Exploitatierendement gedeeld door de inleg participanten) in 10 jaar.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees het Informatie Memorandum zorgvuldig!

** Het verschil tussen het gemiddelde Exploitatierendement en de gemiddelde Cash flow uitkering wordt aangehouden in een Liquiditeitsreserve waaruit o.a. de aflossingen  worden voldaan.
     N.B. Alle bedragen in Euro.

Prognose 

Prognose exploitatierendement

In de prognose wordt uitgegaan van een jaarlijkse inflatie van 2,5% op de huurinkomsten. De kosten voor het vastgoed in exploitatie (zoals verzekering, OZB en onderhoud) zijn
gebaseerd op kerngetallen die gangbaar zijn voor soortgelijk vastgoed. Het kan in de praktijk voorkomen dat deze afwijken. Vanuit het exploitatieresultaat wordt de aflossing
van 0,5% aan de bank voldaan en de winstuitkering aan de participanten. 

Aantal maanden 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Prognose Exploitatierendement 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

 - €      1.135.252 €      2.270.505 €      2.327.267 €      2.385.449 €      2.445.085 €      2.506.213 €      2.568.868 €      2.633.090 €      2.698.917 €      2.766.390
Inkomsten
Huur complexen Cortese Zorgwoningen €  
ingroei €        (227.050) €        (113.525)

€    908.202 €    2.156.980 €    2.327.267 €    2.385.449 €    2.445.085 €    2.506.213 €    2.568.868 €    2.633.090 €    2.766.390  2.698.917 €  Totale huurinkomsten
Rente-opbrengsten liquiditeit €  

 - € 
 - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €   - - € 

Jaarlijkse Inkomsten €   - €   908.202 €    2.156.980 €    2.327.267 €    2.385.449 €    2.445.085 €    2.506.213 €    2.568.868 €    2.633.090 €    2.766.390  2.698.917 €  

€    53.761 €    643.115 €    639.887 €    636.660 €    633.432 €    630.204 €    626.977 €    623.749 €    620.521 €    614.066  617.294 €  
€   - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €   - - € 
€    190.573 €    195.337 €    200.221 €    205.226 €    210.357 €    215.616 €    221.006 €    226.531 €    238.000  232.195 €  
€   - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €   - - € 
€    54.946 €    56.320 €    57.728 €    59.171 €    60.650 €    62.167 €    63.721 €    65.314 €    68.620  66.947 €  
€  

 - € 
 - € 
 - € 
 - € 
 - €   8.242 €    8.448 €    8.659 €    8.876 €    9.098 €    9.325 €    9.558 €    9.797 €    10.293  10.042 €  

Uitgaven
Hypotheekrente
OZB en verzekeringen
Fondsbeheer & administratie
Onderhoud (triple net huur)
Asset & Property management
CV- kosten (accountant e.d.)
Totale uitgaven €    53.761 €    896.876 €    899.993 €    903.267 €    906.705 €    910.309 €    914.084 €    918.034 €    922.164 €    930.979  926.477 €  

Exploitatieresultaat €    (53.761) €    11.326 €    1.256.987 €    1.424.000 €    1.478.744 €    1.534.776 €    1.592.128 €    1.650.834 €    1.710.926 €    1.835.411  1.772.440 €  

€    (60,41) €    12,73 €    1.412,35 €    1.600,00 €    1.661,51 €    1.724,47 €    1.788,91 €    1.854,87 €    1.922,39 €    2.062,26  1.991,51 €  
6,4%

4,0% 4,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 7,0% 7,0% 7,0%
€    1.000 €    1.000 €    1.500 €    1.500 €    1.500 €    1.500 €    1.500 €    1.500 €    1.750 €    1.750  1.750 €  

6,1%

Exploitatieresultaat per participatie 
Gemiddeld Exploitatierendement*

Winstuitkering in %
Winstuitkering in Euro per participatie 
Gemiddelde Cash flow uitkering

Aflossingen banklening
€    27.825 €    111.299 €    111.299 €    111.299 €    111.299 €    111.299 €    111.299 €    111.299 €    111.299 €    111.299  111.299 €  

Liquiditeitsreserve** €    1.734.989 €    745.015 €    555.703 €    533.404 €    565.849 €    654.326 €    800.155 €    1.004.690 €    1.046.816 €    1.317.069  1.150.457 €  



Winstdeling in beeld

Als uitgangspunt voor de winstdeling wordt
verondersteld dat de verkoop van de
vastgoedportefeuille na 10 jaar zal plaatsvinden. Het is
uiteraard niet mogelijk om een exacte voorspelling te
doen van de te verwachten verkoopprijs van het
vastgoed. Factoren als inflatie, schaarste aan
zorgvastgoed, de economische conjunctuur en de
waarderingen van het zorgvastgoed op dat moment
zullen de uiteindelijke verkoopprijs positief of negatief
beïnvloeden.

Het hieronder vermelde overzicht gaat uit van de
waarde in verhuurde staat alsmede de marktconforme
condities op dat verkoopmoment. Hierbij wordt

Verkoopprognose na 10 jaar

rekening gehouden met drie verkoopscenario’s die
onderling verschillen afhankelijk van het te maken
verkoopresultaat op dat moment. In het realistische
scenario wordt het vastgoed verkocht tegen een iets
hogere factor dan waarvoor het vastgoed is
aangekocht. Indien deze factor wordt vermenigvuldigd
met de dan geldende huursom, geeft dit een gemiddeld
jaarlijks extra rendement van 3,02%.

De prognoses zijn zorgvuldig en naar beste weten van
de initiatiefnemer opgesteld op basis van de haar
beschikbare gegevens en de huidige
marktomstandigheden alsmede de verwachtingen. 

Berekening verkoopopbrengst defensief realistisch optimistisch

18,00 19,00 20,001. Kapitalisatiefactor
2. Jaarhuur eind 2034 (= huur 2033 + index) €       2.906.438 €        2.906.438 2.906.438 €          

        58.129.000 55.223.000 €Bruto verkoopopbrengst (afgerond) eind 2034
Verkoopkosten (1,5% bruto verkoopopbrengst)

€     52.316.000 €     
€           785.000 €                        872.000 828.000 €

Netto verkoopopbrengst  54.395.000€    51.531.000 €     57.257.000€      

€     20.896.436 €      20.896.436 20.896.436 €       
€     30.634.564 €      36.360.564 33.498.564 €       
€       1.548.145 €        1.548.145 1.548.145 €          
€     32.182.709 €      37.908.709 35.046.709 €       

Aflossing hypotheek eind 2034
Beschikbaar na aflossing hypotheek
Opgebouwde liquiditeitsreserve (afgerond)
Beschikbaar voor einduitkering
Winstdeling initiatiefnemer (50%) €       4.646.806 €        7.509.806 6.078.806 €          
Einduitkering aan participanten €     27.535.903 €      30.398.903 28.967.903 €       

Oorspronkelijke inleg participanten €     22.250.000 €      22.250.000 22.250.000 €       
Overwinst participanten bij einduitkering €      5.285.903 €       8.148.903 6.717.903 €         

€               5.939 €                9.156 7.548 €
23,76% 30,19% 36,62%

Overwinst per participatie
idem in % van eerste inleg
als extra gemiddeld nominaal rendement per jaar 2,38% 3,02% 3,66%
Totaal gemiddeld eindrendement % over looptijd per jaar 8,48% 9,12% 9,76%



RESIDENTIE MARIAHOF / SITTARD 

Inschrijving
De participaties in het Cortese
Zorgwoningen Fonds I
vertegenwoordigen een nominale
waarde van € 25.000. Het minimale
bedrag voor deelname in het fonds
bedraagt € 100.000. Dit betekent
dat u voor ten minste vier
participaties dient in te schrijven.
Deelnemen met meer dan vier
participaties is uiteraard ook
mogelijk.

De inschrijvingsperiode eindigt op
het moment dat de inschrijving van
de participaties is volgetekend. U
dient uw deelname te baseren op
alle informatie uit het Informatie
Memorandum. Dit document kunt u
kosteloos aanvragen bij Cortese. 

U kunt deelnemen door het
inschrijfformulier volledig ingevuld
en ondertekend samen met een
kopie van een geldig
legitimatiebewijs retour te zenden.
Stuur de documentatie per e-mail
naar:

relatiebeheer@cortese.nl 

Gaat u zakelijk deelnemen? Vergeet
dan niet een recente kopie uittreksel
Kamer van Koophandel mee te
zenden. 

Ontvangstbevestiging
Na ontvangst van bovenstaande 
documentatie, sturen wij u een 
ontvangstbevestiging met daarbij 
een betalingsverzoek. Na uw 
betaling ontvangt u een verklaring 
van deelname van ons en heten 
wij u van harte welkom in het 
Cortese Zorgwoningen Fonds I.

Startdatum
De startdatum voor uitgifte van de 
participaties in het Cortese 
Zorgwoningen Fonds I is 
13 mei 2022. 
De participatie zal bij deelname
direct renderen conform de
stortingsvoorwaarden. 

Sluitingsdatum
Er worden in totaal 890
participaties uitgegeven met een
nominale waarde van € 25.000. Het
is niet meer mogelijk om deel te
nemen zodra het fonds is
volgetekend.  

Verzending
U kunt het volledig ingevulde
inschrijfformulier met kopie
legitimatie bij voorkeur per e-mail
versturen naar
relatiebeheer@cortese.nl 
of kosteloos naar postadres:

Cortese Capital Management B.V. 
Antwoordnummer 58799 
3508 WH Utrecht 

Storting
De uitgifte van participaties in het
Cortese Zorgwoningen Fonds I is
beperkt. Wilt u deelnemen in het
fonds, verzoeken wij u om uw
investering direct na ontvangst van
het betalingsverzoek te storten op
onze fondsrekening.

AFM
Dit product is op 28 april 2022
aangemeld bij de AFM.

Deelname in het fonds



Deelnemen in 5 stappen

Vul het inschrijfformulier in

Stuur het formulier met een geldig legitimatiebewijs retour

U ontvangt een ontvangstbevesting en kunt het bedrag overmaken 

U ontvangt een betalingsbevestiging 

Wij sturen u een verklaring van deelname 



Notaris:
Westerdok Notariaat 
Westerdoksplein 6
1013 AZ  AMSTERDAM
I  www.westerdok.nl

Accountant:
Flynth Accountants en Adviseurs 
Meander 261
6825 MC  ARNHEM
I  www.flynth.nl

Belastingadviseur:
Rechtstaete Vastgoedadvocaten
& Belastingadviseurs
Emmaplein 5
1075 AW  AMSTERDAM
I  www.rechtstaete.nl

Taxateur:
Capital Value
Maliebaan 85
3581 CG  UTRECHT
I www.capitalvalue.nl

 BETROKKEN PARTIJEN

Initiatiefnemer:
Cortese Capital Management B.V. 
Oude Enghweg 4
1217 JC  HILVERSUM
T  030 3073588
M info@cortese.nl
I   www.cortese.nl

Beheerder:
CZF Beheer B.V.
Oude Enghweg 4
1217 JC  HILVERSUM
T  030 3073588
M info@cortese.nl
I   www.cortese.nl

Property beheer: 
Triatact B.V. 
Oude Enghweg 
1217 JC  HILVERSUM
M: info@triatact.nl
I: www.triatact.nl

DISCLAIMER
Versie 1.1

“Dit is een reclame. Raadpleeg het Informatie Memorandum van Cortese Zorgwoningen Fonds I voordat u een
beleggingsbeslissing neemt.”

Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat beleggen in het algemeen risico’s met zich meebrengt. Dat
geldt ook voor het beleggen in Cortese Zorgwoningen Fonds I. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen
en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het Informatie
Memorandum en (eventuele) bijbehorende Supplementen bevat de gegevens die voor beleggers noodzakelijk zijn om zich
een oordeel te vormen over de participatie en de daaraan verbonden kosten en risico’s.

Op deze Brochure is slechts het Nederlandse recht van toepassing. Potentiële beleggers kunnen generlei recht aan deze
Brochure ontlenen. Slechts de inhoud van het Informatie Memorandum en (eventuele) bijbehorende Supplementen is
bindend. Niemand is gemachtigd in verband met de plaatsing informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die
niet in het Informatie Memorandum en (eventuele) bijbehorende Supplementen zijn opgenomen. Deze Brochure houdt
geen aanbod in van enig financieel instrument of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop of tot het nemen
van enig financieel instrument.

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.



INSCHRIJFFORMULIER CORTESE ZORGWONINGEN FONDS I C.V.

NATUURLIJK PERSOON

Achternaam: Dhr. Mevr. Echtgenoot /partner

Voorna(a)m(en): Achternaam: Dhr. Mev

Straat: Nr.: Voorna(a)m(en): 

Postcode: Plaats: Straat: Nr.: 

Telefoon: Postcode: Plaats: 

E-mail: (verplicht) Telefoon: 

Geboortedatum: Geboortedatum: 

Nummer legitimatiebewijs: Nummer legitimatiebewijs: 

Burgerservicenummer: Burgerservicenummer: 

Naam: 

Statutaire vestigingsplaats: 

Straat: Nr.: 

Postcode: Plaats: 

Kamer van Koophandel nummer: Fiscaal nummer: 

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:   Dhr.    Mevr

Nummer legitimatiebewijs: Telefoon: 

E-mail: (verplicht

INSCHRIJVING

Stortingsdatum (startdatum)

RECHTSPERSOON
AANLEVEREN: KOPIE GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS EN UITTREKSEL KAMER VAN KOOPHANDEL 

 2   0   2   2

AANLEVEREN: KOPIE GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS

LET OP! DE MINIMALE AFNAME IS VIER (4) PARTICIPATIES VAN € 25.000

HERKOMST VAN VERMOGEN1

GRAAG EEN OF MEERDERE OPTIES AANKRUISEN EN AANVULLEN MET VERDERE DETAILS

Totaal bedrag:

Aantal participaties:

BANKGEGEVENS

Bankgegevens waarvan storting afkomstig

IBAN: N L 

Bankgegevens ten behoeve van de winstuitkeringen (indien anders dan waarvan storting afkomstig)

IBAN: N L 

 IBAN: N L  IBAN: N L 

Afwijkende tenaamstelling:

Afwijkende tenaamstelling:

Familievermogen:

Actieve ondernemingsactiviteiten (bedrijfsnaam, activiteiten, statutaire zetel en website vermelden):

Voormalige ondernemingsactiviteiten (naam voormalig bedrijf, activiteiten en statutaire zetel vermelden):

Inkomen (beroep, naam werkgever en functie vermelden):

Anders, namelijk:

1. Op grond van de Wwft is Cortese verplicht deze informatie te vragen. 
r. 

. 

) 



1. kennis te hebben genomen van de informatie van Cortese Zorgwoningen Fonds I C.V., hierna te noemen: de
informatiebron, opgesteld door Cortese Capital Management B.V. (Initiatiefnemer)  en CZF Beheer B.V.
(Beherend Vennoot), inzake de oprichting van het besloten vastgoedfonds Cortese Zorgwoningen Fonds I C.V.,
hierna te noemen: de Vennootschap;

2. kennis te hebben genomen van de verkrijging door de Vennootschap van de registergoeden zoals omschreven in
de informatiebronnen alsmede de bepalingen van de geldlening met hypotheekstelling;

3. Binnen zeven (7) dagen nadat door Cortese Capital Management B.V. en CZF Beheer B.V. aan de
ondergetekende(n) per brief/e-mail om betaling is verzocht, zal/zullen ondergetekende(n) het hierboven
genoemde bedrag storten op de bankrekening ten name van Cortese Capital Management B.V. namens Cortese
Zorgwoningen Fonds I C.V., met IBAN-nummer NL88 INGB 0007 4959 54.

Ondergetekende(n) verbindt/verbinden zich het hierboven genoemde bedrag over te maken van een
bankrekening die staat op naam van de ondergetekende(n). Ondergetekende(n) neemt/nemen hiermee
rechtstreeks deel in de verplichtingen die al door de Vennootschap zijn aangegaan of binnenkort worden
aangegaan;

4. ervan te hebben kennis genomen dat de Vennootschap bij de overeenkomst is of wordt aangegaan;

5. akkoord en bekend te zijn met de inhoud van het Informatie Memorandum, alle schriftelijke documentatie, de
bepalingen van de CV-overeenkomst en de statuten, met ondertekening door de Vennootschap van de beheer en
bewaarovereenkomst en met de verkrijging en bezwaring met hypotheek door het fonds van de registergoederen
omschreven in de informatiebronnen;

6. toe te treden als commanditair vennoot tot de Vennootschap en als commanditair vennoot te zijn gebonden aan
de bepalingen van de overeenkomst;

7. Volmacht te verlenen aan ieder van de medewerkers van Westerdok Notariaat te Amsterdam en aan de Beherend
Vennoot van de C.V. om, alles met de macht van substitutie:
toe te treden tot de C.V. bij het aangaan daarvan dan wel binnen zes maanden daarna, toestemming te verlenen
tot:

• het verkrijgen van de onroerende zaak in economische zin,
• het vestigen van één of meer (hypothecaire) geldleningen,
• reeds nu voor alsdan akkoord te gaan met het toetreden van participanten tot uiterlijk 12 maanden na het

aangaan van de C.V.,
• het aangaan van de overeenkomst van Beheer en Bewaring,
• alle akten verbandhoudende met de C.V. te ondertekenen en
• in het algemeen alles te doen wat nodig en nuttig zal zijn in het belang van de C.V.

8. een kopie van een geldig legitimatiebewijs (bij ID-kaart voor en achterkant) bij te voegen en indien deelname
rechtspersoon een kopie uittreksel kamer van koophandel;

9. toestemming te geven voor het gebruik van de hierboven ingevulde persoonsgegevens voor de doeleinden die
zijn omschreven in de overeenkomst;

10. op grond van de Wwft niet aangemerkt te worden als PEP ofwel een politiek prominent persoon.

Handtekening: Handtekening echtgenoot/partner:

Datum: Datum: 

Plaats: 

Naam: 

Plaats: 

Naam: 

AKKOORDVERKLARING

ONDERGETEKENDE VERKLAART:

2 22 0 22 20
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