






















Fondsinvesteringen per 1 mei 2022

  38.874.600€ 
  -€ 

Complexen CZF zorgwoningen 
Overdrachtsbelasting 
Notaris   10.890€ 

Totale koopprijs €     38.885.490

  111.250€ 
  12.000€ 

Fondskosten
Financieringskosten
Taxatiekosten
Acquisitiekosten incl. makelaar   705.574€ 

  117.596Oprichtingskosten & fiscaal-juridisch advies € 
  1.881.531€ 

  2.827.950€ 
Structureringsvergoeding en funding
Totale bijkomende kosten

Liquiditeitsreserve   -€ 

Totale fondsinvestering   41.713.440€ 

   22.250.000€ 
€        19.463.440

  2.786.560€ 
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 €     44.500.000



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

€     1.192.015 €     2.384.030 €     2.455.551 €     2.529.218 €     2.605.094 €     2.683.247 €     2.763.744 €     2.846.657 €     3.020.018   2.932.056 €   - €
€    (119.202)   (238.403) €  

€     953.612 €     2.264.829 €     2.455.551 €     2.529.218 €     2.605.094 €     2.683.247 €     2.763.744 €     2.846.657 €     3.020.018   2.932.056 €  
€  

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

€    - €    953.612 €     2.264.829 €     2.455.551 €     2.529.218 €     2.605.094 €     2.683.247 €     2.763.744 €     2.846.657 €     3.020.018   2.932.056 €  

€     61.419 €     491.201 €     734.728 €     731.043 €     727.358 €     723.673 €     719.987 €     716.302 €     712.617 €     705.247   708.932 €  
€    - €   - €   - €   - €   - €   - €   - €   - €    -  - €
€     188.153 €     193.798 €     199.612 €     205.600 €     211.768 €     218.121 €     224.665 €     231.405 €     245.497   238.347 €  
€    - €   - €   - €   - €   - €   - €   - €   - €    -  - €
€     57.694 €     59.424 €     61.207 €     63.043 €     64.935 €     66.883 €     68.889 €     70.956 €     75.277   73.084 €  
€  

  - €
 - €

  - €
  - €
  - €    8.654 €     8.914 €     9.181 €     9.456 €     9.740 €     10.032 €     10.333 €     10.643 €     11.292   10.963 €  

Inkomsten
Huur complexen Cortese Zorgwoningen
ingroei
Totale huurinkomsten
Rente-opbrengsten liquiditeit
Jaarlijkse Inkomsten

Uitgaven
Hypotheekrente
OZB en verzekeringen
Fondsbeheer & administratie
Onderhoud (triple net huur)
Asset & Property management
CV- kosten (accountant e.d.)
Totale uitgaven €     61.419 €     745.701 €     996.864 €     1.001.043 €     1.005.457 €     1.010.115 €     1.015.023 €     1.020.189 €     1.025.621 €     1.037.312   1.031.326 €  

Exploitatieresultaat €     (61.419) €     207.911 €     1.267.965 €     1.454.508 €     1.523.760 €     1.594.979 €     1.668.224 €     1.743.555 €     1.821.036 €     1.982.706   1.900.731 €  

€     (69,01) €     233,61 €     1.424,68 €     1.634,28 €     1.712,09 €     1.792,11 €     1.874,41 €     1.959,05 €     2.046,11 €     2.227,76   2.135,65 €  
0,93% 5,70% 6,54% 6,85% 7,17% 7,50% 7,84% 8,18% 8,54% 8,91%-0,28%

6,8%

4,0% 4,0% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 7,0% 7,0% 7,0%
€     1.000 €     1.000 €     1.375 €     1.500 €     1.500 €     1.500 €     1.500 €     1.500 €     1.750 €     1.750   1.750 €  

6,1%

Exploitatieresultaat per participatie
Exploitatieresultaat per participatie in %
Gemiddeld Exploitatierendement*

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

Aflossingen banklening €    - €    13.906 €     111.250 €     111.250 €     111.250 €     111.250 €     111.250 €     111.250 €     111.250 €     111.250   111.250 €  
Liquiditeitsreserve** €     2.280.140 €     1.584.145 €     1.517.110 €     1.525.368 €     1.602.879 €     1.751.607 €     1.973.581 €     2.270.886 €     2.423.172 €     2.969.108   2.655.152 €  



Berekening verkoopopbrengst defensief realistisch optimistisch

18,00 19,00 20,001. Kapitalisatiefactor
2. Jaarhuur eind 2034 (= huur 2033 + index)   3.203.937€   3.203.937€   3.203.937€ 

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

€  57.671.000 €   60.875.000 €     64.079.000
€       865.000 €        913.000 €          961.000

Netto verkoopopbrengst €  56.806.000 €  59.962.000 €     63.118.000

€  21.012.344 €   21.012.344 €     21.012.344
€  35.793.656 €   38.949.656 €     42.105.656

  3.144.888€   3.144.888€   3.144.888€ 
€  38.938.544 €   42.094.544 €     45.250.544

Aflossing hypotheek eind 2034
Beschikbaar na aflossing hypotheek
Opgebouwde liquiditeitsreserve (afgerond)
Beschikbaar voor einduitkering
Winstdeling initiatiefnemer (50%)   7.551.725€   9.129.725€   10.707.725€ 
Einduitkering aan participanten €  31.386.819 €   32.964.819 €     34.542.819

Oorspronkelijke inleg participanten €  22.250.000 €   22.250.000 €     22.250.000
Overwinst participanten bij einduitkering €    9.136.819 €  10.714.819 €     12.292.819

€   10.266 €   13.812  12.039 € 
41,06% 48,16% 55,25%

Overwinst per participatie
idem in % van eerste inleg
als extra gemiddeld nominaal rendement per jaar 4,1% 4,8% 5,5%
Totaal gemiddeld eindrendement % over looptijd per jaar 10,2% 10,9% 11,6%













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 Zorgwoningen Fonds I C.V., met
IBAN: NL49 ABNA 0112 7619 84

4. 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;

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

6. 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;

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

8. 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.

9. 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;

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

11. op grond van de Wwft niet aangemerkt te worden als PEP ofwel een politiek prominent persoon. Voor meer
informatie gaat u naar cortese.nl/pep.

Handtekening: Handtekening echtgenoot/partner:

Datum: Datum: 

Plaats: 

Naam: 

Plaats: 

Naam: 

AKKOORDVERKLARING

ONDERGETEKENDE VERKLAART:

2 22 0 22 20

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Cortese. U hebt het recht om bezwaar te 
maken tegen bepaald gebruik van uw persoonlijke gegevens. Raadpleeg uw rechten in onze privacyverklaring op www.cortese.nl 
voor meer informatie.
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