
Vaster Invest Fonds

ANDERS INVEST

De manager van het fonds is Anders Invest, een
succesvolle investeringsmaatschappij met een team van 9
mensen en een industriefonds waarin ca. 100 vermogende
personen, voornamelijk ondernemers, deelnemen. Het
vastgoedfonds, met specialisten uit de vastgoedwereld als
managers, werkt met dezelfde uitgangspunten als het
industriefonds: gericht op lange termijn, transparant,
eerlijk, gematigde kostenstructuur, kwaliteit,
tevredenheid van klanten/medewerkers/huurders creëert
waarde voor iedereen.

WERKWIJZE

We werken met een lange-termijn focus, hands-on en
waarden-georiënteerd. We bouwen vaste relaties met
ontwikkelaars op met vertrouwen als basis. Vast = vast.
Voor onze investeerders zijn we professioneel, eerlijk en
transparant. Ons grote netwerk van investeerders levert
investeringskansen op. We opereren flexibel in
verschillende marktomstandigheden zodat we profiteren
van vastgoedcycli en op lange termijn een solide
rendement behalen. We financieren conservatief (max.
65% LTV). Het Vaster Invest Fonds beoogt binnen enkele
jaren een fondsvolume te bereiken van circa € 50 tot € 100
miljoen. In de eerste kapitaalronde eind 2017 is ca €11
miljoen opgehaald en in de 2e ronde is de doelstelling € 9
tot € 14 miljoen.

TEAM EN RAAD VAN ADVIES

Het team van Vaster Invest bestaat uit Maurits Jansen en
Leen Otte onder verantwoordelijkheid van Johan van
Renselaar en Gert-Jan Huisman. Maurits was
vastgoedontwikkelaar en in 2 organisaties
verantwoordelijk voor grote portefeuilles tot € 700 miljoen
alsmede vice-voorzitter RvC Woningstichting
Weststellingwerf en lid RvC Woningstichting Leusden.
Leen is al 30 jaar actief in leidende functies in de
aannemerij en bouwtoezicht. De Raad van Advies bestaat
uit René Hogenboom (voormalig CEO Altera Vastgoed NV
met een portefeuille van € 1,9 mrd ), Frank van der
Heijden (ex CEO Bouwfonds Hypotheken en ABN Amro
Hypotheken Groep, beëdigd makelaar/taxateur,
toezichthouder bij de NHG, Blauwtrust en Syntrus
Achmea Real Estate & Finance), Eddy Smit (directeur en
mede-eigenaar van de vastgoedorganisatie MVGM – nr. 1
in beheer, taxaties, makelaardij) en Philip Sluiter (ex CEO
ATAG, O2 capital).

Anders Invest heeft in navolging van haar succesvolle industriefonds eind 2017 een vastgoedfonds
opgericht, het Vaster Invest Fonds. Vaster Invest staat op solide grond. Het investeert voor de lange
termijn in Nederlandse huurwoningen, waarbij belang wordt gehecht aan het bevorderen van sociale
cohesie tussen de huurders. Tevreden huurders blijven er graag wonen. Vaste relaties met huurders,
ontwikkelaars en investeerders creëren waarde. Daarom Vaster Invest.

RENDEMENT EN RISICO

Door onze betrokkenheid en deskundigheid willen we de
huurwaarde en courantheid verhogen. We verwachten
een goed rendement, bestaand uit dividend en
waardestijging, en een beheersbaar risico. De
huuropbrengsten worden na aftrek van kosten,
aflossing en belasting uitgekeerd aan de investeerder.
Dat levert naar verwachting al een rendement van 3 à
3,5% p.a. op. De waardeontwikkeling ontstaat o.a. door
aflossing op de bankfinanciering en huurindexatie.
Bij gelijkblijvende marktomstandigheden zal het
totaalrendement (IRR) naar 7 à 8% p.a. gaan, maar
bedenk wel: omstandigheden blijven niet gelijk.
Marktprijzen gaan nu omhoog, maar dalen soms ook
weer fors. Met een flexibel aan- en verkoopbeleid wil
Vaster Invest hiervan profiteren. Verkoop van een
(groot) deel van de portefeuille aan een grotere belegger
met een premie behoort tot de mogelijkheden. Door de
coöperatieve rechtsvorm is bij deelname vanuit een BV
de deelnemingsvrijstelling gegarandeerd, ook voor
belangen onder de 5%. Het fonds zoekt lange termijn
investeerders en heeft geen einde looptijd. Het
management faciliteert een interne markt waarbij de
participaties kunnen worden verkocht. Deelname is
mogelijk vanaf € 100.000,= Het fondsmanagement heeft
zelf reeds ca €400k in de eerste kapitaalronde ingelegd
en stort in de tweede ronde nog ca €160k. Hiermee
maken zij hun commitment duidelijk.
.



Investeringsobjecten
Het aantal kleine huishoudens stijgt snel en daarmee ook het eenzaamheidsprobleem. Het fonds investeert in
woonprojecten waar huurders elkaar op natuurlijke wijze ontmoeten, denk bijvoorbeeld aan begijnhofjes in een
eigentijdse jas. Maar ook aan gemeenschappelijke faciliteiten zoals loungeruimtes, wasmachines,
flexwerkplekken, daktuinen, fitness etc. Het fonds richt zich op hoogwaardige objecten met minstens 20
wooneenheden, voornamelijk voor 1- of 2-persoonshuishoudens gelegen in en nabij middelgrote steden of in
regio’s met een sterke economische structuur. Geen krimpregio’s. Hieronder vindt u een aantal reeds
aangekochte objecten. Momenteel zijn we in gesprek over objecten in o.a. Groningen, Zeist, Schiedam en
Veenendaal.

Apeldoorn, Koning Lodewijklaan 6

Aantal appartementen 17 + 2 
Oppervlakte (vvo) 1507 m2

Doelgroep 30-45 jaar
Voorzieningen sauna, fitness, 

loungeruimte
Totale jaarhuur €165.000,-

VOLLEDIG VERHUURD

Alkmaar, Schinkelwaard 20

Aantal appartementen 49 
Oppervlakte (vvo) 1835 m2

Doelgroep 25-40 jaar
Voorzieningen dakterrassen, 

diverse zitjes
Totale jaarhuur €360.000,-

VOLLEDIG VERHUURD

Apeldoorn, Robijnstraat 8

Aantal appartementen 106 
Oppervlakte (vvo) 5434 m2

Doelgroep 20-35 jaar
Voorzieningen sauna, fitness, 

loungeruimte, keuken
Totale jaarhuur €540.000,-

VOLLEDIG VERHUURD

Voor meer informatie, zie de website www.vasterinvest.nl. Of bel Anders Invest B.V. 085-4019312

Aankopen vanuit de 1e kapitaalronde 
(ca. € 25 mio met ca. €16,5 mio bankfinanciering en ca. € 8,5 mio uit het fonds)



Investeringsobjecten
Deventer, Verlengde Kazernestraat 1 e.v.

Aantal appartementen 78
Oppervlakte (vvo) 2243 m2

Doelgroep 25-35 jaar
Voorzieningen fitness, 

loungeruimte
Totale jaarhuur 531.000,-

VOLLEDIG VERHUURD

Voor meer informatie, zie de website www.vasterinvest.nl. Of bel Anders Invest B.V. 085-4019312

Beoogde aankopen vanuit 2e kapitaalronde 

Pipeline

Apeldoorn, Vosselmanstraat 260-288
Kinsberg

Aantal appartementen 47 
Oppervlakte (vvo) 5306 m2

Doelgroep 35-70 jaar
Voorzieningen dakterras, 

loungeruimte
Totale jaarhuur 531.000,-
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