
KASSA!
EEN BETER  RENDEMENT  OP  UW VERMOGEN.

STRUCTUUR

Nova Capital investeert in supermarkten en andere aanbieders van dagelijkse boodschappen,  
met een groot aandeel “food”. In alle tijden een stabiele vastgoedbelegging voor de lange termijn.

De “boodschappencentra” van Nova Capital worden druk bezocht en de supermarkten en  
verszaken realiseren recordomzetten. De vastgoedfondsen van Nova Capital presteren uitstekend, 
met cashrendementen vanaf 6,5% gemiddeld per jaar. 

U kunt nu deelnemen in twee aantrekkelijke vastgoedfondsen die hebben geïnvesteerd in druk- 
bezochte wijkwinkelcentra, voor de dagelijkse boodschappen, in Almelo (Eskerplein CV) en  
Rotterdam (Samuel Esmeijerplein CV).



ESKERPLE IN  CV

Dit vastgoedfonds investeert in boodschappen-

centrum Eskerplein met 14 winkelruimtes in 

Almelo (Overijssel). Almelo heeft een sterke 

regionale functie voor de gemeenten in heel 

Noordwest Twente. Het boodschappencentrum is 

gunstig gelegen aan de Ootmarsumsestraat 

waardoor het een goede bereikbaarheid heeft 

vanuit de wijk en de omliggende gemeenten. 

Het verzorgingsgebied van in totaal ruim 21.000 

inwoners is groeiend door de bouw van nieuwe 

woningen ten oosten van Almelo.

TREKKERS
•  Drukbezochte Lidl en PLUS supermarkt van elk  

circa 1.650 m2 met langlopende huurcontracten

•  Hema, Kruidvat, Domino’s Pizza, terStal,  

Zuivelhoeve, Mitra en warme bakker

STERKE  PUNTEN
•  Aantoonbaar goed functionerende full service  

supermarkt en discount supermarkt die elkaar  

complementeren

•  Compleet aanbod van alle dagelijkse  

boodschappen

• 200 gratis parkeerplaatsen

VERWACHT  RENDEMENT  
(BIJ EEN LOOPTIJD VAN 10 JAAR)

•  Direct rendement: 6,55% gemiddeld per jaar

•  Totaalrendement: 9,20% gemiddeld per jaar



SAMUEL  ESME I JERPLE IN  CV

Dit vastgoedfonds investeert in 14 winkelruimtes 

aan het Samuel Esmeijerplein, onderdeel van 

wijkwinkelcentrum Lage Land in Rotterdam dat 

een compleet aanbod biedt van zowel dagelijkse 

als niet-frequente formules, persoonlijke verzor-

ging en horeca. Verder zijn er diverse functies 

van algemeen belang, zoals scholen, kerken, 

sportaccommodaties, een bibliotheek en een 

wijkcentrum. Het zeer drukbezochte wijkwinkel-

centrum vormt het hart van de wijk, waar de 

komende jaren nog circa 700 nieuwe woningen 

worden gerealiseerd.

TREKKERS
•  De onlangs vernieuwde en vergrote Jumbo supermarkt 

van 1.770 m2 met een langlopend huurcontract

• Zeeman en Domino’s Pizza

•  Bakker, slager, groenteman, visspeciaalzaak, horeca 

en kapper

STERKE  PUNTEN
•  Aantoonbaar goed functionerende  

full service supermarkt

•  Compleet aanbod van alle dagelijkse boodschappen

• Ruim voldoende gratis parkeermogelijkheden

VERWACHT  RENDEMENT  
(BIJ EEN LOOPTIJD VAN 10 JAAR)

• Direct rendement: 6,80% gemiddeld per jaar

• Totaalrendement: 9,20% gemiddeld per jaar



Deze brochure heeft als doel u op hoofdlijnen te informeren over de mogelijkheid te investeren in onze boodschappen-
centra. In de prospectussen en de Essentiële-informatiedocumenten vindt u meer informatie en worden de kosten en 
risico’s beschreven. Wilt u meer informatie over deelname in Eskerplein CV of Samuel Esmeijerplein CV? Neem dan 
contact met ons op via 053 – 480 31 60 of per email; info@novacapital.nl, of kijk op onze website www.novacapital.nl.

STRUCTUUR

De fondsen hebben de structuur van een (fiscaal 

transparante) Commanditaire Vennootschap. 

Het juridisch eigendom wordt gehouden door 

onafhankelijke stichtingen. Uitkeringen aan de 

deelnemers vinden per kwartaal plaats.  

De belegging is voor natuurlijke personen belast 

in Box 3. Neemt u deel middels uw vennootschap, 

dan kunt u de investering aanwenden voor de in-

vulling van een herinvesteringsreserve. Deelname 

is mogelijk met tenminste 4 participaties van elk 

€ 25.000,-, te vermeerderen met emissiekosten.

OVER  NOVA  CAP ITAL 

Nova Capital is initiatiefnemer en beheerder 

van vastgoedbeleggingsfondsen voor particuliere 

investeerders. Nova Capital heeft ruime ervaring 

met aankoop, verkoop en beheer van vastgoed en 

vastgoedfondsen. Nova Capital heeft de volgende 

fondsen succesvol opgericht, die alle investeren 

in boodschappencentra: Veersche Poort CV 

(2016), Tuinzigt CV (2017), Thorbeckeplein 

CV (2018), Eskerplein CV (2019) en Samuel 

Esmeijerplein CV (2019). De hier genoemde 

fondsen zijn opgenomen in het AFM-register 

van beheerders van beleggingsinstellingen die 

gebruik maken van het zogeheten “registratie-

regime”. De initiatiefnemers van Nova Capital 

investeren zelf ook mee in de CV’s. 


