
B E L E G G I N G S F O N D S  E S K E R P L E I N  C V

NOVA  CAP ITAL  KOOPT  VOOR  HAAR 
N IEUWSTE  FONDS  EEN  GOEDLOPEND 
W I JKWINKELCENTRUM

Het drukbezochte winkelcentrum Eskerplein in Almelo bestaat uit  

een volledig aanbod voor de dagelijkse boodschappen, met een  

Lidl en PLUS supermarkt als grootste huurders, aangevuld met nog 

12 andere winkelruimtes.



Na het succes van Veersche Poort CV (2016), 

Tuinzigt CV (2017) en Thorbeckeplein CV 

(2018) biedt Nova Capital opnieuw een mooie 

vastgoedbelegging aan. Het nieuwe fonds 

investeert in winkelcentrum Eskerplein met 

in totaal bijna 5.500 m2 winkeloppervlak in 

Almelo (Overijssel). Almelo heeft een sterke 

regionale functie voor de gemeenten in heel 

Noordwest Twente. 

De deelnemers in Eskerplein CV kunnen 

profiteren van een aantrekkelijk rendement 

bij een relatief laag risico.

Deze brochure heeft als doel u op hoofdlijnen 

te informeren over deze belegging. In het 

prospectus vindt u meer informatie en worden 

ook de kosten en risico’s beschreven.  

De initiatiefnemers van Nova Capital investeren 

zelf ook mee in Eskerplein CV. 

 

 

OVER  NOVA  CAP ITAL

Nova Capital is initiator en beheerder

van vastgoedbeleggingsfondsen voor

particuliere investeerders. Nova Capital

heeft ruime ervaring met aankoop,

verkoop en beheer van vastgoed en

vastgoedfondsen.



Het fonds heeft de structuur van een (fiscaal 

transparante) Commanditaire Vennootschap.  

Het juridisch eigendom wordt gehouden door  

een onafhankelijke stichting. Uitkeringen aan 

de deelnemers zullen per kwartaal plaatsvinden. 

De belegging is voor natuurlijke personen belast 

in Box 3. Neemt u deel middels uw vennoot-

schap, dan kunt u de investering aanwenden 

voor de invulling van een eventuele herinveste-

ringsreserve.

Verwacht rendement (bij een looptijd van 10 jaar)

• Direct rendement: 6,55% gemiddeld per jaar

• Totaalrendement: 9,20% gemiddeld per jaar

STRUCTUUR  VAN  HET  FONDS 



Kerncijfers

• Totale investering: € 12.500.000,- 

• Hypothecaire lening: € 5.600.000,-

• Eigen vermogen: € 6.900.000,-

• Jaarhuur: € 809.641,-

• Totaal bruto oppervlak: 5.479 m2

• Deelname is mogelijk met tenminste 4 participaties van elk  

€ 25.000,- te vermeerderen met emissiekosten

Trekkers

• Drukbezochte Lidl en PLUS supermarkt van elk circa 1.650 m2

• Hema en Kruidvat

• terStal kleding en textiel

• Domino’s pizza en Limburgia vlaaien

• Bakker, kaaswinkel, kapper, dierenwinkel, slijterij en twee fashion winkels

Sterke punten van het volledig verhuurde winkelcentrum

• Aantoonbaar goed functionerende full service supermarkt en  

discount supermarkt die elkaar complementeren

• Positieve uitkomst marktonderzoek van externe retail adviseur

• Compleet aanbod van alle dagelijkse boodschappen

• Sterk, nog groeiend, primair en secundair verzorgingsgebied met  

in totaal ruim 21.000 inwoners

• 200 gratis parkeerplaatsen

• Modern goed onderhouden gebouw (2006)

• De externe taxatie onderbouwt de koopprijs

Als u meer informatie wenst over deelname in dit fonds, gelieve dan contact met ons op te nemen  
via 053-480 31 60 of per email; info@novacapital.nl, of kijk op onze website www.novacapital.nl

ESSENT IËLE  INFORMAT IE


