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Kort nieuws

Voorschotdividend
herbeleggen

Even voorstellen
In iedere SynFormatie stellen wij een aantal medewerkers aan u voor. In deze editie:

“Ik beleg in het Duitse vastgoedfonds en krijg iedere
maand voorschotdividend uitgekeerd. Kan ik dit

Extra geld inleggen

Jurgen Mensink en Peter Welman, twee van onze vaste aanspreekpunten voor klanten.

bedrag ook herbeleggen?”
Jurgen Mensink (52) is sinds eind 2016 als commercieel

Peter Welman (35) is sinds begin april werkzaam voor

financiële meevaller. Bijvoorbeeld in de vorm van een

Het voorschotdividend is een van de kenmerken van

directeur werkzaam bij SynVest, en verantwoordelijk voor

SynVest als relatiebeheerder. Hij onderhoudt het contact

dertiende maand of een dividenduitkering. Wilt u dit

het SynVest German RealEstate Fund. U bepaalt zelf of

de afdeling Relatiebeheer. Deze afdeling onderhoudt al

met bestaande klanten en potentiële klanten die geïnteres-

bedrag ook beleggen? Als klant bij SynVest kunt u altijd

u dit bedrag maandelijks wilt ontvangen, of liever auto-

het contact met bestaande en nieuwe klanten. Jurgen heeft

seerd zijn in de investeringsmogelijkheden bij SynVest.

een extra bedrag inleggen op uw beleggingsrekening.

matisch herbelegt. U kunt dit kosteloos en iedere maand

achttien jaar ervaring in de bancaire sector, waaronder bij

Hiervoor werkte hij onder meer bij Center Parcs Vastgoed.

wijzigen. Van uitkeren naar herbeleggen, of omgekeerd.

Schretlen & Co, voorheen de private bank van de Rabobank.

Misschien verwacht u tegen het einde van het jaar een

Extra inleggen is eenvoudig: u kunt het bedrag simpel-

Sinds 2006 is hij actief in de financiering en structurering van

Peter over SynVest

weg overmaken naar SynVest, onder vermelding van

beleggingsfondsen.

“Ik heb vooral waardering voor de manier waarop SynVest

uw contractnummer.

zich heeft weten te ontwikkelen het afgelopen decennium,

Altijd op de hoogte

Jurgen over SynVest

door de economische crisis heen. Dit bedrijf is een van weinige

“SynVest onderscheidt zich door haar down to earth

beleggingsinstellingen die zich staande heeft weten te

mentaliteit. De belangen van beleggers staan altijd voorop:

houden. SynVest staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. De

de beleggingsportefeuilles zijn degelijk, en de risico’s goed

organisatie heeft niet voor niets alle benodigde vergunningen

Benieuwd naar de actuele status van uw belegging? Via

afgewogen. Het is een mooi bedrijf, met renderende vastgoed-

op orde.”

mijn synvest, uw persoonlijke portal op onze website,

portefeuilles en deskundige mensen met hart voor de zaak.”

De gouden regel

kunt u uw belegging altijd op de voet volgen. Iedere vijfde
werkdag van de maand actualiseren we de gegevens van

De gouden regel

“Beleg alleen bij instellingen met een AFM vergunning én die

de beleggingen.

“Durf anti-cyclisch te beleggen en stap juist in tijdens mindere

een aantoonbaar langjarig trackrecord hebben. Dat is een

perioden. Daarnaast is beleggen voor mij altijd een lange

risicobeperking die beleggers altijd moeten inbouwen.”

Is uw e-mailadres al bij ons bekend? Geef deze aan onze

termijn investering. Als de beleggingshorizon lang genoeg is,

door via info@synvest.nl. Wij houden u dan voortaan

dan zijn de aankoopprijs en de koersschommelingen steeds

per e-mail op de hoogte van uw belegging.

minder relevant.”

5 redenen om te beleggen in Duits
Steeds meer klanten kiezen voor een
belegging in het SynVest German

Duitsland heeft het sterkste
economisch klimaat van Europa.

3

Duitsland is de
grootste verhuur-

RealEstate Fund, het Duitse vastgoed-

Ook staat Duitsland al jaren in de

markt van Europa.

fonds, of breiden hun belegging hierin

top-10 van de wereldeconomieën.

In steden huurt

uit. Van de nieuwe kapitaalinstroom
is een derde afkomstig van bestaande
klanten. En dat is best begrijpelijk. Vijf
argumenten waarom beleggen in Duits
vastgoed een slimme investering is.
4
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gemiddeld 80%
van de inwoners

vastgoed:

4

De lage rentestand zorgt voor

Jurgen Mensink

gunstige financieringscondities

“Ik houd erg van reizen met

en lage kosten.

5

Peter Welman

mijn gezin. Andere culturen

“Ik ga er graag op uit met

leren kennen, genieten

Het SynVest German RealEstate

mijn vrouw, zoon en dochter.

van de natuur en van

Fund beperkt het risico. Door

Stilzitten is niet ons ding. In

activiteiten die je thuis niet
doet. Dat is puur genieten!”

Vastgoed in Duitsland laat een

een woning.

een landelijke spreiding, én

het weekend organiseer ik

stabiele waardegroei zien. Naar

Huurwoningen

door verschillende soorten

dan ook graag activiteiten

verwachting zal deze ontwikkeling

zijn een solide

vastgoed aan te kopen, waaronder

voor familie of vrienden.”

zich ook volgend jaar doorzetten.

investering.

woningen en supermarkten.
5
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In 2018 nieuwe fondsen en fintech beschikbaar

Focus SynVest blijft sterk
gericht op behoeften klant
In het vooruitzicht is 2018. Met goede perspectieven voor SynVest en

“Dit betekent meer mogelijkheden voor beleggers en een

Ook het vastgoedfonds in Duitsland blijft zich op een

verdere kostenverlaging. Ook overwegen we in 2018 een

positieve manier gestaag ontwikkelen. In het eerste halfjaar

nieuw vastgoedfonds in een nieuw geografisch gebied te

van 2017 was opnieuw sprake van een groei van het ingelegd

introduceren. We hebben een zeer ervaren lokale partner

vermogen. De beleggingsportefeuille kon mede hierdoor

gevonden en kunnen daardoor uitbreiden in producten waar

groeien naar ruim 190 miljoen euro (eind 2016: 126 miljoen

we goed en uniek in zijn. We maken uiteraard gebruik van

euro). Van Gooswilligen: “Met een hoog cash rendement voor

bestaande structuren en het biedt risicospreiding voor de

beleggers van 6,9%, een bezettingsgraad van 95% en een

belegger in breder assortiment voor SynVest”, somt Martin

‘loan to value’ van 62% kunnen we mijns inziens tevreden

van Gooswilligen op.

zijn met elkaar. Bovendien zijn er genoeg aantrekkelijke
investeringsmogelijkheden in deze sterke economie, en

haar klanten. De economie groeit. De rente blijft laag, de aandelen- en

Vastgoedfondsen Nederland en Duitsland

financieren de banken graag. Al blijft het wel goed zoeken.”

vastgoedmarkten ontwikkelen zich gunstig en daarmee de rendementen.

Het SynVest (Dutch) RealEstate Fund heeft in 2017

Bovendien heeft SynVest de mogelijkheid te investeren in de toekomst: met

geprofiteerd van de aantrekkende economie, hoewel

Verzwaren functies

er buiten de Randstad duidelijk sprake is van een trager

Het verzwaren van functies heeft het tweede halfjaar

fintech, door voortgaande professionalisering van het assetmanagement, met

herstel van de vastgoedmarkten. Daarmee blijft het van

ook verdere invulling gekregen met een nieuwe directeur

nieuwe fondsen en het verzwaren van de functies. Investeringen die sterk

groot belang veel aandacht aan de portefeuille te geven.

vastgoed. Per 1 september is Ron Kaandorp in dienst

De markt is echter duidelijk aan het opveren, gezien ook de

getreden. Van Gooswilligen: “Ron Kaandorp komt bij een

toenemende vraag naar objecten bij de blijvend lage rente.

organisatie vandaan met een uitgebreide Duitse vastgoed-

De financieringsmogelijkheden zijn eveneens verbeterd en

portefeuille. Hierdoor brengt hij veel kennis, ervaring én een

inmiddels is de hypothecaire financiering voor de komende

groot relatienetwerk in.”

gericht zijn op de behoeften van de klant.

Fintech in 2018 operationeel

vijf jaren tegen aantrekkelijke condities verlengd, waarmee de

“We hebben dit jaar niet stilgezeten”, vertelt Martin van

worden. In het nieuwe jaar moet de nieuwe ‘portal’ voor

Gooswilligen, directeur van SynVest. Hij doelt daarmee

de klanten dan ook operationeel zijn. Met een goede

primair op de introductie van fintech, waarmee SynVest op

‘user interface’ wordt de toegankelijkheid tot, het inzicht

de dynamische markt van assetmanagement gaat inspelen.

in, de informatie over en de grip op het vermogen voor

Fintech biedt de mogelijkheid vanaf elke plaats ter wereld,

bestaande en nieuwe klanten verbeterd. “Op het gebied van

op elk moment en met ieder technologisch hulpmiddel

vermogensbeheer gaan we totaaloplossingen aanbieden

(smartphone, laptop, tablet, computer e.d.) je huidige

om zo bestaande klanten te behouden en nieuwe klanten

beleggingen in te zien, portefeuille te wijzigen of uit te breiden.

aan te trekken. Wij doen dat in toenemende mate voor een

Hij vervolgt: “We ontwikkelen hiervoor eigen software in

grotere en steeds jongere doelgroep, met interessante en

combinatie met bestaande bouwstenen. Daardoor is dit

nieuwe oplossingen als ‘lifecycle’ beleggen en doelbeleggen.

betaalbaar, maar voor een relatief kleine onderneming als

Producten en diensten moeten dan wel handig gepresenteerd

SynVest blijft het een intensief traject. Onze klanten stellen

worden en makkelijk te gebruiken zijn. Primair zijn uiteraard

meer eisen: ze verwachten meer functionaliteiten, een

optimale beleggingsresultaten. Daar verandert niets aan”,

optimale toegankelijkheid en goed overzicht en inzicht ten

meent Van Gooswilligen.

continuïteit van het fonds is gewaarborgd.

aanzien van hun beleggingsportefeuille.”

Nieuwe producten en diensten
Volgens Van Gooswilligen moet de mogelijkheid om

SynVest is erop gericht om zich steeds verder te

beleggingen uit te breiden of af te bouwen gemakkelijker

professionaliseren, ook ten aanzien van de ontwikkeling
van

nieuwe

(index)fondsen.

Met

de

geavanceerde

handelsmogelijkheden van de nieuwe bewaarder Caceis
(onderdeel van de Franse bank Credit Agricole) kunnen indexfondsen op een zeer betaalbare manier door SynVest zelf
gestructureerd worden.

Martin van Gooswilligen
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SynVest German RealEstate Fund

Renderende belegging in een
groeiende markt

Door de instroom van kapitaal ligt de aandacht van SynVest
op uitbreiding van de vastgoedportefeuille. De verkoop is
desalniettemin een bewuste keuze. “Het laat zien dat onze
objecten in trek zijn en dat we bestendige aankopen hebben
gedaan”, aldus Kaandorp. “Wij kopen vastgoed als een lange
termijn belegging. In het geval van Bünde zitten wij aan het
einde van onze cyclus qua waardestijging. Verkopen is dan
de beste optie. Bijkomend voordeel is de winstrealisatie die
gepaard gaat met verkoop.”

Het economisch klimaat in Duitsland steekt ook in 2017 duidelijk boven
de rest van Europa uit. In ons buurland is van ‘eine Spekulationsblase’ (een
economische zeepbel) voorlopig geen sprake. Ook het vastgoed in Duitsland
ontwikkelt zich gestaag en profiteert van de lage rente. Dat maakt het
SynVest German RealEstate Fund tot een goed renderende belegging.

Groei in vastgoedportefeuille
In het tweede kwartaal van 2017 zag de vastgoedwaarde
in Duitsland een groei van 1,6% ten opzichte van 0,6% in de
rest van Europa. Ook de waarde van de vastgoedportefeuille
van het SynVest German RealEstate Fund nam toe. Keerzijde
van deze medaille is de zoektocht naar nieuwe, interessant
geprijsde beleggingsobjecten. Het aanbod is beperkter

“We waken er uiteraard voor dat we niet alleen maar

door de toestroom van meer actieve kopers op zoek naar

investeringsprojecten aankopen. Het geeft rust om ook

rendement. Toch lukte het SynVest om haar portefeuille ook

kant-en-klare beleggingsprojecten in onze portefeuille te

in 2017 uit te breiden. Er zijn negen objecten aangekocht,

hebben, zoals het nieuwe pand in Gütersloh. We hebben geen

waardoor de portefeuille momenteel bestaat uit 42 locaties.

omkijken naar dit supermarktcomplex.”

Het totale fondsvermogen komt uit op 200 miljoen euro.

Positieve prognoses
Focus op woningen

De prognoses voor 2018 zijn vergelijkbaar met de

Sceptici speculeren over een mogelijk uit elkaar spatten van de

Regionale spreiding

Sinds de oprichting in 2011 maakte het vastgoedfonds een

ontwikkelingen in en resultaten voor 2017 tot nu toe. Dat

vastgoedmarkt in Duitsland. Maar niets lijkt minder waar. De

Deze verschuiving heeft gevolgen voor partijen als SynVest.

geleidelijke transformatie door. De eerste aankopen van

geldt voor de vastgoedmarkt in Duitsland in zijn totaliteit als

positieve conjunctuur zet door en ook de prijs van vastgoed

“De institutionele beleggers verplaatsen hun focus van

SynVest waren kleine supermarkten meer in het oosten

ook het SynVest German RealEstate Fund. Naar verwachting

laat een gelijkmatig stijgende lijn zien. Dat heeft gevolgen voor

de grote steden naar tussengebieden, waar wij juist actief

van Duitsland; inmiddels koopt het fonds ook woningen in

zet de groei in het beleggingsvolume verder door. Dit geeft

de aanwezige partijen op de markt. Ron Kaandorp, bij SynVest

zijn. Dit maakt de spoeling dunner qua nieuw vastgoed.

het westen. Het beleid van SynVest blijft sterk gericht op

SynVest de ruimte om actief te blijven op de vastgoedmarkt en

verantwoordelijk voor het vastgoed in Duitsland, geeft aan

Bestaand vastgoed lift juist mee met de prijsstijgingen”, aldus

het verbeteren van de huidige portefeuille. “Onze focus ligt

het beheer en assetmanagement verder te professionaliseren.

dat er een duidelijke verschuiving te zien is. “Marktpartijen

Kaandorp. SynVest kiest sinds de oprichting van het Duitse

nu op de aankoop van woningen, maar dit is niet makkelijk.

groeien naar elkaar toe. Tot twee jaar geleden zagen we dat

vastgoedfonds bewust voor regionale spreiding, om de

Woningen zijn gewild en duur, en we moeten alert zijn op

institutionele beleggers alleen geïnteresseerd waren in het

risico’s van beleggen zo klein mogelijk te houden. De focus ligt

ontvolking en achterstallig onderhoud”, licht Kaandorp toe.

topsegment op de markt, met een waarde van minimaal 30

vooral op de deelstaten in het Noordwesten van Duitsland:

“De nieuwe objecten die we in Recklinghausen (Noordrijn-

miljoen euro. Dat is radicaal veranderd.”

Noordrijn-Westfalen, Hessen en Nedersaksen.

Westfalen) aankochten staan symbool voor waar wij nu staan.
Deze locatie heeft alles wat wij graag kopen: aantrekkelijke

Ron Kaandorp

8

Bewust verkopen

woningen, twee supermarkten en huurcontracten die we

De verkoop van het object in Bünde (Nedersaksen) door

kunnen uitbouwen. Bovendien laat de financiering ruimte

Ron Kaandorp is sinds

SynVest in oktober 2017 is een treffend voorbeeld van de

voor renovatie, een lucratieve manier om waarde toe te

1 september 2017 ver-

ontwikkeling die gaande is op de markt. Kaandorp: “Ruim een

voegen.”

antwoordelijk

de

jaar geleden zijn wij voor het eerst benaderd voor de verkoop

aankoop en het beheer van

van dit object. Een jaar later ligt niet alleen de verkoopfactor

Ook voor het object in Wittenberge bouwde SynVest

het vastgoed in Duitsland

één keer hoger dan het initiële bod, maar zaten we bovendien

bij haar aankoopbeslissing ruimte in voor renovatie. De

voor SynVest.

opeens om tafel met een institutionele belegger. Dat was twee

lage rentestanden zorgen voor gunstige financierings-

jaar geleden niet denkbaar geweest.”

voorwaarden voor deze vorm van waardevermeerdering.

voor

9
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Nieuwe aankopen in Duitsland

Uitbreiding van het fondsenpakket

Ennepetal

in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en telt bijna

SynVest komt met een aanvulling op

Onlangs kocht het fonds een

100.000 inwoners. Het object heeft als belangrijke huurders

haar fondsenpakket. Door toevoeging

winkelcentrum in Ennepetal. Het

Tedox en Danisches Bettenlager en is voorzien van 150

van drie nieuwe beleggingsfondsen wil

pand bestaat uit verschillende

parkeerplaatsen.

winkels. De belangrijkste huurder in dit object is Edeka. De
plaats Ennepetal ligt in de deelstaat Noordrijn-Westfalen en

Wittenberge

de organisatie een nog betere aansluiting
creëren met de beleggingsbehoefte en het

SynVest Duurzaam Beleggen Index Fonds
Dit fonds belegt in beursgenoteerde aandelen indexfondsen
van bedrijven in Europa en in Noord-Amerika volgens een

Half oktober is er een winkel-

risicoprofiel van haar klanten. Beleggers

vastgestelde index. Deze bedrijven voldoen aan de ‘Social

complex in Wittenberge gekocht.

kunnen voortaan hun vermogen over een

Responsibility Investing‘ criteria op het gebied van o.a.

Esterwege

Het is voorzien van onder andere

groter palet fondsen spreiden.

mensenrechten, respect voor het milieu, wapenindustrie en

In oktober kocht het fonds een

een Edeka, DM, Expert en Takko. Het totaaloppervlakte is

corruptie. Bedrijven die niet aan deze criteria voldoen worden

object in Esterwegen met winkels

64.000 m waaronder 850 parkeerplaatsen. Wittenberge ligt

uitgesloten van dit fonds.

en woningen. Het pand heeft een

aan een fraaie jachthaven in de Duitse deelstaat Brandenburg.

telt zo’n 30.000 inwoners.

2

oppervlakte van 7.195 m en heeft 119 parkeerplaatsen. De

SynVest High Yield Obligatie Fonds

belangrijkste huurders zijn K+K en Kik.

Dit fonds belegt in obligaties en leningen die worden

SynVest Emerging Markets Aandelen Index
Fonds

uitgegeven door ondernemingen met een lage krediet-

Dit fonds belegt in beursgenoteerde aandelen indexfondsen

Recklinghausen

waardigheid. Vanwege de hogere risico’s, moet de betreffende

van emerging markets volgens een vastgestelde index.

Recent is een fraai woning- en

onderneming een hogere rente betalen op haar leningen. De

Emerging markets zijn financiële markten van ontwikkelings-

winkelcomplex aangekocht. Het

obligaties en leningen uit dit fonds worden geselecteerd

landen, die vaak worden gekarakteriseerd door de snelle maar

complex heeft een totaalopper-

vanuit een brede marktvisie, grondige analyse en met

ook wisselvallige economische groei. Het risico, maar ook het

vlakte van ruim 13.000 m en heeft als belangrijke huurders

verschillende resterende looptijden. De portefeuille wordt

verwacht rendement van beleggen in Emerging markets, is

Aldi, Edeka en de Volksbank. Recklinghausen ligt in het

samengesteld uit directe en indirecte beleggingen.

hoger dan een belegging in ontwikkelde landen.

2

2

noordelijke Ruhrgebied en telt 115.000 inwoners.

Gütersloh
Onlangs

voltooide

SynVest

de aankoop van een object

SynVest heeft binnenkort tien beleggingsfondsen in beheer. Fondsen in obligaties, vastgoed en aandelen.

in Gütersloh. Gütersloh ligt

Beleggers bepalen zelf welk deel van hun geld in welk fonds belegd wordt.

Kwestie van schenken

Obligatiefonds

Belegt in:

SynVest Rente Fonds

Staats - en bedrijfsobligaties met een korte looptijd

actief

SynVest Obligatie Index Fonds

Europese staats- en bedrijfsobligaties

index

SynVest High Yield Obligatie Fonds

Obligaties en leningen van ondernemingen met lage kredietwaardigheid

actief

Vastgoedfonds
Nederlanders mogen hun kinderen ieder jaar 5.320 euro

53.016 euro schenken. Voor de aankoop en verbetering van een

SynVest German RealEstate Fund

Woningen en winkels (vooral supermarkten) in Duitsland

actief

belastingvrij schenken. Zonder specifieke reden. Zo verkleint u

huis ligt dit bedrag zelfs op 100.000 euro.

SynVest Vastgoed Aandelen Index Fonds

Beursgenoteerde vastgoedbedrijven wereldwijd

index

SynVest (Dutch) RealEstate Fund

Woningen en winkels in Nederland (gesloten fonds)

actief

de nalatenschap, en hoeven uw erfgenamen bij overlijden minder
successierecht te betalen. Bijkomend voordeel: u helpt niet alleen

Samen beleggen

uw (klein)kinderen, maar verlaagt ook uw eigen Box 3 vermogen, en

Een financieel extraatje is natuurlijk een fijne bijkomstigheid,

Aandelenfonds

daarmee de vermogensrendementsheffing.

zeker wanneer u uw (klein)kinderen zo helpt bij de aankoop van

SynVest Aandelen Index Fonds

Aandelen indexfondsen in Europa en USA

index

een huis of met hun studiekosten. U kunt deze fiscale ruimte ook

SynVest Value Investment Fund

Aandelen wereldwijd volgens de Value strategie

actief

Extra schenking

gebruiken om hen een financiële buffer op te laten bouwen voor

SynVest Duurzaam Beleggen Index Fonds

Aandelen indexfondsen in emerging markets

index

Kinderen tussen de 18 en 40 jaar mogen bovendien eenmalig een

later. Bijvoorbeeld door een beleggings-rekening te openen voor de

SynVest Emerging Markets Aandelen

Social responsible aandelen indexfondsen in Europa en Noord-Amerika

index

extra schenking krijgen. Dit jaar was dat bedrag 25.449 euro. Is

volgende generatie. Bij SynVest zien we dat klanten steeds vaker

Index Fonds

de schenking bedoeld voor een dure studie? Dan mag u eenmalig

ook met of voor hun (klein)kinderen beleggen.
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Axalta Coating Systems:

SynVest (Dutch) RealEstate Fund

marktleider in coatings

Lage rente heeft positieve invloed

Dit jaar bestaat Axalta Coating Systems 151 jaar. Het bedrijf werd in 1866 in

Het SynVest (Dutch) RealEstate Fund heeft over het eerste halfjaar van 2017 een nettoresultaat

het Duitse Wuppertal opgericht onder de naam Herberts. Het is de producent

behaald van 898.646 euro, tegenover 1.025.943 euro in dezelfde periode van 2016. “Gezien het

van Standox ® verfproducten, één van de toonaangevende merken op het

tragere herstel van de vastgoedmarkt buiten de Randstad zijn wij tevreden met dit resultaat. Er

gebied van autoreparatielakken in Europa. In 1990 kocht DuPont het bedrijf,

waren geen afwaarderingen. Bovendien krijgen wij aanvragen om objecten te verkopen. Deze trend

en bracht het in 2014 naar de beurs onder de naam Axalta Coating Systems.

kan doorzetten. Zeker als de rente laag blijft, zullen de prijzen stijgen”, aldus Frits Panhuyzen.

Oligopolistische markt
Met een omzet van USD 4 miljard, 46 fabrieken, 30
laboratoria, 47 trainingscentra, 50 merken, en meer dan
4000 distributeurs, is Axalta één van de belangrijkste

SynVest Value Investment Fund

partijen wereldwijd in de markt voor verf en coatings,
een markt met een beperkt aantal spelers. Groei wordt

Het SynVest Value Investment Fund belegt in

voornamelijk gedreven door de automobielsector en

een beperkt aantal zorgvuldig geselecteerde

industrie. Klanten stellen hoge eisen voor de kwaliteit

beursgenoteerde aandelen van Europese en

van de coatings. Bovendien maakt de benodigde

Amerikaanse bedrijven. De bedrijven worden

Herfinanciering garandeert continuïteit

Opvullen leegstand

technologische kennis van deze sector het moeilijk

geselecteerd

marktpositie,

Een andere positieve ontwikkeling is dat FGH Bank recent,

De leegstand eind juni 2017 bedraagt 21,3% (30 juni 2016:

voor nieuwe bedrijven om een significante marktpositie

winstgevendheid en toekomstverwachting in

onder nieuwe voorwaarden, de financieringen voor 5 jaar

13,9%). Panhuyzen: “Dit hoge percentage komt met name

te behalen. Coatings voor auto’s, pijpleidingen, en

combinatie met de beurswaarde. Door grilligheid

heeft verlengd. Voor 75% van de leningen is een vaste rente

door leegstand in ‘s-Heerenberg (7,3%). Voor dit object is

gebouwen moeten langdurig goed blijven en soms

van de aandelenmarkt ontstaan gunstige koop-

en voor de overige 25% een variabele rente afgesproken. Op

net een huurder gevonden die begin 2018 zijn intrek zal

extreme omstandigheden kunnen doorstaan.

momenten van bedrijven die wij hoger waarderen

dat laatste deel wordt afgelost. De rentelasten van het fonds

nemen. Hierdoor zullen de huuropbrengsten en het resultaat

op

basis

van

dan de beurskoers. Deze aanpak vraagt om

zijn hierdoor bijna gehalveerd. Tegelijk is de continuïteit van

substantieel stijgen. De verhuursituatie in De Weiert

Verwachtingen

intensieve research en constante monitoring. Na

het fonds zodoende gewaarborgd, aangezien met Syntrus

verbetert, maar blijft moeizaam.” De portefeuille bestaat uit

Wij verwachten een omzetgroei tussen 6 en 8% per jaar.

verloop van tijd wint kwaliteit altijd en stijgt een

Achmea al nieuwe afspraken waren gemaakt tot eind 2021.

winkels (54%), bedrijfsruimten (23%) kantoren (13%), zorg-

In 2016 genereerde Axalta een operationele kasstroom

aandelenkoers naar de echte bedrijfswaarde of

van USD 559 miljoen en investeerde USD 136 miljoen

zelfs hoger. Georg Krijgh heeft met deze strategie

Lagere opbrengsten en kosten

in groei. De marktwaarde van USD 7 miljard is ongeveer

bewezen

te

Panhuyzen: “De huuropbrengsten zijn als gevolg van enkele

15 keer de verwachte vrije kasstroom, een redelijke prijs

kunnen realiseren in combinatie met een lagere

opzeggingen en huurkortingen gedaald. Per 30 juni daalden

Frits Panhuyzen: “Wij blijven ons richten op verlenging van

voor een mooi bedrijf. Gezien de recente ontwikkelingen

volatiliteit. Uiteraard moeten we hier gelijk bij

deze van 6,6 miljoen euro op jaarbasis in 2016 naar 5,5 miljoen

bestaande en op nieuwe, langjarige huurcontracten. Onze

bij Akzo Nobel is het denkbaar dat een van de grotere

zeggen dat “rendementen behaald in het verleden

euro in 2017. Daartegenover staat dat lagere rentelasten

doelstelling is een constante huurstroom, want leegstand is

spelers interesse zou hebben in het kleinere Axalta. Wij

geen garantie zijn voor de toekomst’’.

deze daling grotendeels compenseert. De hypotheekrente is

slecht.” Uit de halfjaarcijfers blijkt dat 74% van de huursom

tevens lager door de aflossingen.”

een looptijd heeft tot 2020. Door actief management zal deze

bovengemiddelde

hopen echter nog veel jaren aandeelhouder in dit bedrijf

rendementen

instellingen (5%) en woningen (5%); verdeeld over 38 locaties

te kunnen zijn.

horizon naar verwachting verder naar de toekomst verschoven
In het eerste halfjaar 2017 hebben geen verkopen

Georg Krijgh

12

en 122 huurders.

worden, waardoor een gezonde cashflow gewaarborgd blijft.

plaatsgevonden. Wel is op 3 juli het object in Elst met boekwinst aan de huurder verkocht. Halverwege 2017 bedroeg

Georg Krijgh leidt succesvol het SynVest Value Investment Fund. Krijgh

de beleggingsportefeuille 65,9 miljoen euro (30 juni 2016:

belegt al ruim dertien jaar volgens de value investing methode, een

71 miljoen euro). Deze daling is met name het gevolg van de

strategie die grote bekendheid kreeg door de bekende Amerikaanse

waardevermindering per eind 2016 van Winkelcentrum De

belegger Warren Buffett. In iedere SynFormatie licht Georg één van de

Weiert in Emmen en het logistieke pand aan de Immenhorst

bedrijven uit het Value Investment Fund van SynVest in detail toe.

te ‘s-Heerenberg.

Frits Panhuyzen
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2

BELEGGERS
AAN HET WOORD:

Verkeerd bezorgd
“Ik beleg al vanaf mijn jeugd, toentertijd ben ik begonnen bij Robeco.
De jaren erna belegde ik met meer en soms mindere successen. Sinds
2013 beleg ik bij SynVest. Ik ben door de SynFormatie bij SynVest
terechtgekomen. Deze was bedoeld voor mijn buurman, maar was
per ongeluk door de postbode bij mij in de brievenbus gedaan. Op

Beleggen is een slimme investering

zijn aanraden heb ik het magazine toen geleend, zodat ik me eens kon

“Ik beleg inmiddels zo’n 30 of 40 jaar. Ik volg zelf de beurzen en kijk met veel

verdiepen in de organisatie en haar fondsen. Ik vond het betrouwbaar

interesse naar wat partijen in de markt doen en aanbieden. Mijn vrouw en ik

overkomen, en bovendien was mijn buurman erg tevreden. Een betere

beleggen sinds 2015 bij SynVest. Ik zag een advertentie en ben me in de organisatie

aanbeveling is er niet. Beleggen in Duits vastgoed sprak mij het meest

gaan verdiepen. De personen achter SynVest hebben ruime ervaring in de branche,

aan, vanwege de sterke economie. Daar ben ik dus mee begonnen.

en dat schept vertrouwen. Naast een uitgestelde lijfrente beleggen we sinds dit jaar

Inmiddels heb ik ook een lijfrente afgesloten bij SynVest, en mijn

ook een deel van ons vrije vermogen in Duits vastgoed. Een spaarrekening levert

positie in het Duits vastgoedfonds uitgebreid na de verkoop van mijn

op dit moment weinig op; de beurs en vastgoed zijn wat dat betreft een slimmere

eigen zaak.”

investering.”

Van herbeleggen naar uitkeren

Wie:

Bram Visser

Durf anti-cyclisch te beleggen

“Beleggen is voor ons een lange termijn investering. We zien onze

Beroep:

“Wij hanteren geen vaste beleggingstermijn. Ik kijk naar de ontwikkelingen op de

belegging als een extraatje voor later. Als aanvulling op ons pensioen,

Beroep:

beurs, en daar pas ik mijn plan op aan. Wanneer je je beleggingen moet bijsturen,

of voor een bijzondere vakantie. We hebben bewust gekozen

Gepensioneerd; voorheen horecaondernemer.

Gepensioneerd; voorheen eigenaar
van een bouwonderneming.

weet je als belegger nooit. Je kunt de beurs nooit voor zijn, je loopt altijd achter.

voor beleggen, vanwege het rendement, maar wel met voldoende

Leeftijd:

Mijn advies aan beleggers is om niet teveel op de dag te kijken, en niet in paniek

betrouwbaarheid. De eerste jaren dat we belegden in Duits vastgoed

Leeftijd:

te raken als de koers opeens daalt. Die bewegingen zijn reacties op het heersende

kozen we nadrukkelijk voor herbeleggen van het voorschotdividend.

sentiment, veelal gedreven door angst. Ik acteer liever anti-cyclisch, loop niet met

Doel was om het kapitaal zo hard mogelijk te laten groeien. Nu ik

de meute mee. Een beleggingshype zegt helemaal niets over de werkelijke waarde

bijna 66 ben, draait het niet meer om vermogensopbouw, maar krijg ik

van je investering.”

liever maandelijks een extraatje bovenop mijn pensioen.”

SynVest Value Investment Fund
SynVest German RealEstate Fund

SynVest Aandelen Index Fund
SynVest Value Investment Fund
Synvest German RealEstate Fund

Benaderbare organisatie

Op tijd beginnen met beleggen

Sinds:

Sinds:

“De beleggingsfondsen van SynVest trokken mijn aandacht omdat het geen grote

“We moeten in Nederland steeds meer voor onszelf zorgen, dat geef

2015

fondsen zijn. De organisatie is bovendien benaderbaar. Bij grote marktpartijen ben

ik jongeren altijd mee. Ik probeer mijn kinderen dan ook te stimuleren

je vaak een nummer. Of nog erger: ze denken vooral aan zichzelf, en als belegger

om zelf ook te gaan beleggen. Als je maandelijks 25 euro per maand

draaf je op voor de kosten. SynVest is toegankelijk en persoonlijk. Het is een

opzij zet, en daar tot je 65e niet naar kijkt, dan heb je later wat achter

organisatie zonder poeha. Als je vragen hebt over je belegging, dan kun je hierover

de hand. Inmiddels participeert mijn zoon ook al bij SynVest. Zelf

met hen in gesprek en krijg je persoonlijk een uitleg. Bovendien is de omvang van

spaar ik voor mijn kleinkinderen in het SynVest German RealEstate

het totaalkapitaal van de organisatie te klein om gekke sprongen te maken als

Fund, iedere maand een klein bedrag. Dat levert uiteindelijk veel meer

instelling. Dat is een geruststelling, want daar koop je niets voor. Als ik wil gokken,

op dan geld op een spaarrekening zetten.”

Wie:

Luc de Hasque

69
Thuis:

Samenwonend
Belegt in:

65
Thuis:

Gehuwd, 3 kinderen
Belegt in:

2013

kan ik beter naar een casino gaan.”

Maandelijks voorschotdividend

14

Behoefte van de klant centraal

“Beleggen bij SynVest is eenvoudig, transparant, inzichtelijk en

“Ik zou graag meer actueel inzicht willen in mijn eigen beleggingen. De

persoonlijk. De fondsen bieden daarnaast een plezierig rendement.

communicatie vanuit SynVest over een koersverandering is netjes en accuraat,

Bovendien zoekt het fonds degelijke investeringsobjecten uit. Ik heb

maar het zou mooi zijn als ik op de website de dividendperiode gemakkelijker

dus eigenlijk geen op- of aanmerkingen. SynVest gaat haar aanbod

U aan het woord

kan bekijken. Veel programmeurs denken vanuit oude systemen, in plaats van

beleggingsfondsen uitbreiden, en daar ben ik tevreden over. Ik heb

Iedere editie van SynFormatie vragen wij twee

de behoefte van de klant centraal te stellen. Dat geldt trouwens voor veel meer

een andere belegger wel eens horen mopperen op de koersvorming

beleggers bij SynVest naar hun ervaringen. Wilt u

bedrijven dan SynVest alleen. Maar dat is makkelijk gezegd als klant. Het is niet

en het maandelijkse voorschotdividend, maar daar heb ik geen

ook een keer aan deze rubriek deelnemen? Meld

altijd evident om het beste te doen en dan ook nog positieve resultaten te krijgen.

problemen mee. Als de koersen omhoog gaan, is dat plezierig. Mij gaat

u dan aan via info@synvest.nl o.v.v. ‘Beleggers

Wat dat betreft ben ik een tevreden belegger.”

het toch vooral om de 6,9% op jaarbasis die ik maandelijks extra krijg.”

aan het woord’.
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Een bancaire (beleggings)lijfrente
is soms zo gek nog niet
Door een aanpassing in het belastingstelsel in 1992 zijn de regels voor
lijfrenten niet voor iedereen hetzelfde. Lijfrenten die na dit jaar zijn afgesloten,

nodig heeft als aanvullend pensioen. De voordelen, waaronder

Onder het oude regime verviel het kapitaal bij vroegtijdig

de mogelijkheid tot schenken, zijn dan dus niet relevant. De

overlijden aan de verzekeraar. Bij de lijfrente van SynVest,

belangrijkste afweging is dan hoe belangrijk men het vindt wat

en alle andere bancaire lijfrenten, komt het volledige kapitaal

er met het kapitaal gebeurd in geval van overlijden.

altijd beschikbaar voor de erfgenamen. Wellicht is het nieuwe
regime dus zo slecht nog niet.”

hebben minder opties. Iedereen die eerder al een lijfrente afgesloten had, was

Pim Kroes

spekkoper. De introductie van de bancaire lijfrente in 2008 veranderde de zaak.

Pim Kroes is de lijfrentespecialist van SynVest. Pim is al sinds 2011 betrokken bij SynVest, met name op het

Lijfrente-expert Pim Kroes zet de voordelen nog een keer op een rij.

Voor 1992 kon een financieel adviseur zijn klanten een advies

had eveneens niet meer de vrijheid om zelf de ingangsdatum

geven voor ‘gratis geld’, zonder dat zij hiervoor hoefden te

of de looptijd te bepalen.

gebied van fiscaal vriendelijke vermogensopbouw. Hij houdt zich bezig met pensioen- en lijfrentevraagstukken.

betalen. Men hoefde alleen een lijfrente premie te betalen,
deze ten laste te brengen van het inkomen (maximaal72%

Kroes: “Wanneer we de voor- en nadelen van deze twee

belastingvoordeel) en vervolgens te gebruiken voor de

belastingregimes tegen elkaar afzetten, dan waren we in alle

aankoop van een periodieke uitkering. Die uitkering kon men

opzichten beter af met een lijfrente onder het oude regime.

dan schenken aan een studerend kind zonder inkomen, die op

Dit komt vooral omdat we voorheen meer vrijheid hadden.

zijn of haar beurt geen inkomstenbelasting hoefde te betalen.

Toch is het oude regime niet zaligmakend. De komst van de

Door de samenloop van schenkings- en inkomensbelasting

bancaire lijfrente in 2008 heeft het een en ander veranderd.

hoefde bovendien geen schenkingsrecht betaald te worden.

Door het verstrijken van de jaren kunnen de voordelen van

Dit betekende dat men 10.000 euro netto kon laten uitkeren

het oude regime wellicht minder interessant zijn, of zelfs

terwijl dit maar 2.800 euro kostte.

overbodig.”

Back to the future: beleggen via robots en in cryptomunten
Op zoek naar een investering voor de toekomst? Dan kunt u uw geld beleggen in
klassieke obligaties, vastgoed of aandelen. Dit kan direct of via een beleggingsfonds.
Maar er zijn ook andere mogelijkheden. De één wat futuristischer dan de ander.

Opkomst van de cryptomunt
Meer vrijheid in handelen

Kiezen of delen

Elektronisch betalen is niet langer een scenario uit films: de

dat de robot de rol van de mens inneemt heeft plaatsgemaakt

Niet gek dus dat de aftrek van lijfrentes een grote vlucht

“Het antwoord op de vraag of we een lijfrente moeten

cryptomunt krijgt wereldwijd meer voet aan de grond. Met

voor een positief sentiment: robotica biedt vooral kansen.

nam. De overheid ontdekte deze lucratieve ‘alternatieve

oversluiten, draait allemaal om het vraagstuk van vererving”,

deze digitale valuta kunt u zonder tussenkomst van een

studiefinanciering’ helaas ook, wat in 1992 leidde tot een

aldus Kroes. “Bezitters van een lijfrente onder het oude

financiële instelling geld ontvangen, sparen en overmaken.

nieuw belastingregime voor lijfrenten, beter bekend als ‘het

regime zitten inmiddels tegen de pensioenleeftijd aan. Heeft

nieuwe regime’. Hierdoor was het niet langer mogelijk om de

men dan nog geen gebruik hebben gemaakt van de voordelen

De meest bekende cryptomunt van dit moment is de Bitcoin,

maar verder toe. Niet in de laatste plaats door de toepassing

uitkeringen van een lijfrente te schenken aan een ander. Men

van het oude regime, dan is het aannemelijk dat men het geld

op de voet gevolgd door de Ether, die gesteund wordt

van robotica in de gezondheidszorg, de auto-industrie en

door multinationals als Microsoft en JP Morgan Chase. De

de toenemende productie van ‘high-efficiency’ robots met

cryptomarkt staat nog volop in de kinderschoenen al gaan er

sensoren. Beleggingsinstellingen zelf maken steeds vaker

veel miljarden in om. Op dit moment zijn er zelfs al zo’n 1.000

gebruik van ‘robo-advies’: geautomatiseerd beleggingsadvies,

verschillende cryptomunten. De koersontwikkelingen zijn

op basis van een eigen beleggingsdoel én risicoprofiel.

Er bestaan inmiddels verschillende robotfondsen om in te
investeren, en naar verwachting neemt dit aantal alleen

Oud regime

Nieuw regime

Je mag twee keer gedeeltelijk afkopen

Je mag niet gedeeltelijk afkopen

meestal zeer volatiel: de waarde van de Ether bijvoorbeeld

Je mag in zijn geheel afkopen

Je mag niet afkopen

steeg begin 2017 explosief met ruim 5.000 % naar bijna 400

Je mag de ingangsdatum van de uitkering zelf bepalen

De ingangsdatum mag pas ingaan in het AOW-jaar

dollar. Om kort daarna weer snel te dalen.

en uiterlijk vijf jaar later
De looptijd mag je zelf bepalen met een minimale

De looptijd is minimaal vijf jaar

sterftekans van 1% (bij 65 jaar is dit 1 jaar)

De tijd dat robots als Humanoid C-3PO en R2-D2 alleen

Je mag de uitkeringen schenken

De uitkeringen zijn niet overdraagbaar

een rol van betekenis speelden op het witte doek ligt ver

Het oude regime geldt alleen voor lijfrenten bij

Je mag ook een bancaire lijfrente afsluiten

achter ons: we bevinden ons volop in de robotica revolutie.

een verzekeraar

16

Robots

Programmeerbare machines zijn niet meer weg te denken uit

Hoge(re) kosten

Lagere kosten

Bij vroegtijdig overlijden gaat het kapitaal (deels)

Bij overlijden gaat het kapitaal 100% naar de

naar de verzekeraar

erfgenamen

het (werkende) leven, ze rijden zelfs rond op Mars. En de angst
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SynVest Aandelen Index Fonds

Fondsenoverzicht

Beleggingsstrategie
Dit fonds belegt in beursgenoteerde aandelenindexfondsen van bedrijven in met name Europa en
Noord-Amerika volgens een vastgestelde index. De verdeling tussen de regio’s wordt periodiek aangepast aan de marktomstandigheden. Het doel van dit fonds is een aantrekkelijk rendement. Door dit
verwachte hogere rendement heeft het fonds ook een hoger risico. Deelnemen kan vanaf 5.000 euro

Fondsinformatie
Valuta
Verhandelbaarheid
Assetmanagement fee
AIFMD-bewaarder
Accountant
Custodian
ISIN

EUR
Maandelijks
0,28%
Caceis
Mazars
Caceis
NL0011821301

eenmalig of 100 euro per maand.
60,00
55,00
50,00

Meer informatie over de fondsen vindt u op synvest.nl

Koersverloop
Periode 01-2015 t/m 10-2017

45,00
40,00

SynVest Value Investment Fund
SynVest Obligatie Index Fonds
Beleggingsstrategie
Dit fonds belegt in beursgenoteerde Europese staats- en bedrijfsobligaties volgens een
vastgestelde index. Zolang dit fonds niet voldoende omvang heeft zal er voornamelijk indirect
worden belegd. Deelnemen kan vanaf 5.000 euro eenmalig of 100 euro per maand.

60,00
55,00
50,00

Koersverloop
Periode 01-2015 t/m 10-2017

45,00
40,00

Fondsinformatie
Valuta
Verhandelbaarheid
Assetmanagement fee
AIFMD-bewaarder
Accountant
Custodian
ISIN

Beleggingsstrategie
EUR
Maandelijks
0,28%
Caceis
Mazars
Caceis
NL0011821343

Top 5 onderliggende beleggingen
France (Govt Of)
Italy (Rep Of)
Germany (Federal Republic Of)
France (Govt Of)
France (Govt Of)

Dit fonds belegt in beursgenoteerde aandelen wereldwijd. De bedrijven die op basis van een grondige
analyse een hogere waarde hebben dan wordt weergegeven in de huidige aandelenkoers zijn
interessant voor dit fonds. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de vooruitzichten van het bedrijf en de
branche. Het doel van dit fonds is een aantrekkelijk rendement op de lange termijn. Door dit verwachte

Beleggingsstrategie
Dit fonds belegt voornamelijk in obligaties en/of anders schuldeffecten (in euro) met vaste
of variabele rente met een looptijd van maximaal 12 maanden. Het doel van dit fonds is
een kleiner risico tegen een doorgaans lager rendement. Deelnemen kan vanaf 5.000 euro
eenmalig of 100 euro per maand.
60,00
55,00
50,00

Koersverloop
Periode 01-2017 t/m 10-2017

45,00
40,00

Fondsinformatie
Valuta
Verhandelbaarheid
Assetmanagement fee
AIFMD-bewaarder
Accountant
Custodian
ISIN

EUR
Maandelijks
0,11%
Caceis
Mazars
Caceis
NL0012191621

Top 5 onderliggende beleggingen
Ppt NI0010733424
A.P. Moller-Maersk
Ppt Be0000334434
Ecp Acoss
Carlsberg Brew A/S

100 euro per maand.
60,00
55,00
50,00

Koersverloop
Periode 01-2015 t/m 10-2017

45,00

Beleggingsstrategie
Dit fonds belegt in beursgenoteerde vastgoedbedrijven wereldwijd volgens een vastgestelde
index. Hiermee wordt een goed rendement in combinatie met een beperkt risico en liquiditeit
nagestreefd. Zolang dit fonds niet voldoende omvang heeft zal er voornamelijk indirect
worden belegd. Deelnemen kan vanaf 5.000 euro eenmalig of 100 euro per maand.
60,00
55,00
50,00

Koersverloop
Periode 01-2017 t/m 10-2017
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45,00
40,00

Fondsinformatie
Valuta
Verhandelbaarheid
Assetmanagement fee
AIFMD-bewaarder
Accountant
Custodian
ISIN

EUR
Maandelijks
0,56%
Caceis
Mazars
Caceis
NL0011821327

Top 5 onderliggende beleggingen
Unibail-Rodamco SE
Vonovia SE
Deutsche Wohnen AG
klépierre
GecinaG

EUR
Maandelijks
1,51%
Caceis
Mazars
Caceis
NL0011821319

Beleggingsstrategie
Dit fonds belegt direct in woningen en winkels in Duitsland. Het goede economische
klimaat en de waardegroei van het vastgoed op de lange termijn zorgen voor gunstige
omstandigheden. Vastgoed heeft zich bewezen als een inflatiebestendige investering met een
goed direct rendement uit huurinkomsten. Deelnemen kan vanaf 5.000 euro eenmalig of 100
euro per maand.
4300
4200
4100

Koersverloop
Periode 01-2015 t/m 10-2017

Top 5 onderliggende beleggingen
Alphabet Inc C
Amazon.com Inc
Berkshire Hathaway
Colgate Palmolive
Markel Corp

40,00

4000
3900

SynVest (Dutch) RealEstate Fund
SynVest Vastgoed Aandelen Index Fonds

Fondsinformatie
Valuta
Verhandelbaarheid
Assetmanagement fee
AIFMD-bewaarder
Accountant
Custodian
ISIN

hogere rendement heeft het fonds ook een hoger risico. Deelnemen kan vanaf 5.000 euro eenmalig of

SynVest German RealEstate Fund
SynVest Rente Fonds

Top 5 onderliggende beleggingen
Apple Inc
Nestle SA
Microsoft Corp
Novartis
HSBC Holdings PLC

Beleggingsstrategie
Dit fonds belegt in Nederlands commercieel vastgoed. Het fonds heeft een closed-end status.
Er worden geen nieuwe certificaten meer uitgegeven of ingekocht.

2.400
1.900
1.400

Verloop intrinsieke waarde

900

Periode 01-2015 t/m 10-2017

400

Fondsinformatie
Valuta
Verhandelbaarheid
Assetmanagement fee
AIFMD-bewaarder
Accountant
ISIN

EUR
maandelijks*
1,2%
TCS Depositary
Mazars
NL0011821350

* zoals omschreven in het prospectus

Portefeuille (5 grootste objecten)
Troisdorf, Kölner Strasse 69-81
Potsdam, Karl Liebkechtstrasse 4-5
Bünde, Wasserbreite 11-13
Wolgast, Ostrowkistrasse 1
Teterow, Fischersteig 13-29

Fondsinformatie
Valuta
Verhandelbaarheid
Assetmanagement fee
AIFMD-bewaarder
Accountant
ISIN

EUR
Onderhands of via NPEX*
0,83%
TCS Depositary
Mazars
NL0001673134

Portefeuille (5 grootste objecten)
Emmen, Winkelcentrum de Weiert
Veenendaal, Plesmanstraat 62
Den Haag, Laan van ‘s-Gravenmade 2
‘s Heerenberg, Immenhorst 7
Hillegom, Houttuin 1-12

*De handel via NPEX wordt per 18 november 2017 tot nader order opgeschort. Kijk op npex.nl voor het actuele nieuws hierover.
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SynVest Asset Management

SynVest Fund Management staat als beheerder van beleggings-

Hogehilweg 5

instellingen onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten

1101 CA Amsterdam

(AFM) en de Nederlandsche Bank. SynVest is als AIFMD beheerder
geregistreerd in het register van de AFM.

020 - 23 51 490
info@synvest.nl

Met beleggen kunnen goede rendementen worden behaald. Maar

www.synvest.nl

er zijn ook risico’s aan verbonden. Hoe hoger het te verwachten
rendement, hoe hoger vaak ook het risico. De belegger dient zich hier
van bewust te zijn. De waarde van de belegging kan zowel stijgen als
dalen, in het ergste geval kan de inleg teniet gaan. Het is van belang

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden
en/of openbaar worden gemaakt door middel
van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch

dat de belegger zich al dan niet met behulp van een financieel adviseur
een goed en gefundeerd oordeel vormt. Laat u zich goed informeren

of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke

en lees het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie (Ebi) van

toestemming van de uitgever.

het betreffende fonds.

