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De Proosdij en Zonnehuis
Mijdrecht
Mijdrecht

Bouwinvest Dutch Institutional
Healthcare Fund N.V.

Segment	Intramurale (zware) zorg
en Verzorgd wonen
Doelgroep
Lichte zorg en ZZP 5-7
Contractvorm	Individuele huurcontracten
en hoofdhuur (double net)
Looptijd	15 jaar (zware zorg)
Zorgexploitatie	Stichting Zonnehuisgroep
Amstelland

De Boschstede

“We willen groeien in zorgvastgoed. Het doel is om in
2021 voor € 600 miljoen
belegd te hebben.”
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’s Hertogenbosch
Segment
Doelgroep
Contractvorm
Looptijd
Zorgexploitatie

Erwin Drenth, Director Dutch Healthcare Investments
Particuliere (zware) zorg
ZZP 4-7
Hoofdhuur (triple net)
15 jaar
Domus Magnus

Over Bouwinvest
Bouwinvest Real Estate Investors B.V. investeert vermogen van institutionele beleggers (pensioenfondsen en verzekeraars)
in vastgoed. We beleggen voor de lange termijn, op verantwoorde wijze, met oog voor de wereld om ons heen. Met als doel
risicospreiding en een solide rendement voor onze klanten. Wij beheren een gediversifieerd palet van drie internationale
mandaten en vijf Nederlandse sectorfondsen. Het belegd vermogen bedraagt in totaal € 11,3 miljard (YE 2018).

Voor meer informatie
Erwin Drenth

Monique Tetteroo

Jos Klinge

Director Dutch Heathcare
Investments
e.drenth@bouwinvest.nl
+31 (0)6 51 367 050

Acquisition manager
m.tetteroo@bouwinvest.nl
+31 (0)6 12 50 40 76

Acquisition manager
j.klinge@bouwinvest.nl
+31 (0)6 24 51 20 75

Life Houthaven, Amsterdam
Disclaimer – This brochure has been prepared solely to assist potential Shareholders in making their own evaluation of an investment in Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund (‘Fund’) and is
qualified in its entirely by reference to the Fund Documents, as defined in the Terms and Conditions of the Fund. The Management Company does not make any representation or warranty as to the accuracy
or completeness of the information contained in the Fact Sheet or any ancillary documents, nor should the Fact Sheet be relied upon as a promise or forecast as to the future. Any prospective Shareholder
shall rely solely on its own due diligence, common judgement and business analysis in evaluating an investment in the Fund. Potential Shareholders should conduct their own investigation and analysis of the
content of this Fact Sheet. Each prospective Shareholder should consult its own legal and tax advisors as to the requirements within the country of its residence for the purchase, holding or disposal of shares
in the Fund. Each potential Shareholder shall ensure that the terms of this Fact Sheet remain confidential and shall not disclose to any party any information disclosed by the Management Company in or in
relation to this Fact Sheet or otherwise in relation to the Fund. The Fund is an “Investment Fund” (beleggingsinstelling) within the meaning of Clause 1 of the Financial Markets Supervision Act (the “FMSA”) (Wet
op het Financieel Toezicht). The Shares in the Fund may not be sold, offered, transferred or delivered, directly or indirectly, to any person, other than a “Qualified Investor” (gekwalificeerde beleggers) within the
meaning of the FMSA. The Management Company has a license within the meaning of Article 2:65 FSA and is supervised by the Authority Financial Markets and the Dutch Central Bank.

Kernregio’s Healthcare Fund

Waarom samenwerken met het
Healthcare Fund?
•
•
•
•
•
•
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Ritzema Bos
Amsterdam
Segment
Doelgroep
Contractvorm
Looptijd
Zorgexploitatie

Groeiambitie € 600 miljoen in 2021.
Hoge duurzaamheidsambitie, minimale GPR score 7,5.
Expertise op gebied van ontwikkeling, verhuur
en zorg exploitatie.
Kennis van de zorgmarkt en woonwensen van ouderen.
Expertise van ontwikkeling, verhuur en beheer.
Gedegen en snelle besluitvorming.

Intramurale (zware) zorg
ZZP 5+ (dementie)
Hoofdhuur (triple net)
20 jaar
Stichting Amsta

Goede zorghuisvesting houdt rekening met:
•
•

•
•
•

Preventie en zelfstandigheid: woningen hebben goede,
voor zorg geschikte plattegronden.
Ontmoeting tussen gelijkgestemden: het duurzame
ontwerp stimuleert sociale interactie in reactie op
eenzaamheid.
Flexibiliteit: het concept is met geringe aanpassingen
voor andere doeleinden bruikbaar.
Veiligheid en comfort: er is 24 uurs zorg in de nabijheid.
Efficiency: er is sprake van schaalgrootte, maar wel
binnen de menselijke maat.

Life Houthaven
Amsterdam

Investeringsstrategie gericht op:
•
•
•
•
•
•
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Intramurale zware zorg, ‘verzorgd wonen’ (scheiden
van wonen en zorg) en (eerstelijns) zorgcentra.
Centrum-stedelijke locaties nabij voorzieningen.
Omvang verzorgd wonen: minimaal
40 zorgappartementen of - eenheden.
Zowel nieuwbouw, herontwikkeling, transformatie
als bestaande bouw.
Zowel hoofdhuurcontracten en individuele
huurcontracten als ‘sale & lease back’.
Innovatie: semi permanente PG huisvesting.

Kernregio op basis van:
• Demografie
• Vastgoedontwikkeling
• Economie

Segment	Verzorgd wonen, intramurale
zorg, 1e lijnszorg (huisarts,
apotheek, fysiotherapie), horeca
en dagbesteding
Doelgroep	Lichte (latente) zorg, zware zorg
(ZZP 5+), incidentele zorg
Contractvorm	Hoofdhuur en individuele
contracten
Looptijd
10 en 15 jaar
Zorgexploitatie	Cordaan en zorgcentrum
De Nieuwe Houthaven

Healthcare Fund Highlights
1

De Gijsbrecht en Zonnehuis
Ouderkerk aan de Amstel
Segment	Intramurale (zware) zorg en
Verzorgd Wonen
Doelgroep
Lichte zorg en ZZP 5-7
Contractvorm	Individuele huurcontracten en
hoofdhuur (double net)
Looptijd	15 jaar (zware zorg)
Zorgexploitatie	Stichting Zonnehuisgroep
Amstelland
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Oranjewoud
Heerenveen
Segment
Verzorgd wonen
Doelgroep	Zelfstandig wonen met zorg
op afroep
Contractvorm
Hoofdhuur (double net)
Looptijd
20 jaar
Zorgexploitatie	Stichting Service Appartementen
Oranjewoud

