
GROEIT  UW VERMOGEN NOG HARDER DAN HET 
AANTAL INWONERS VAN AMSTERDAM NOORD?

DE  OPGANG  CV  B IEDT  EEN  VERWACHT 
RENDEMENT  VAN  9,4%!

Het moderne winkelcentrum (2009) in Amsterdam Noord bestaat  

uit zeven winkelruimtes, verhuurd aan Amazing Oriental (Aziatische 

supermarkt), Media Markt, Decathlon, Kentucky Fried Chicken,  

Shabu to Go (sushi), restaurant Favori en SNS Bank.



Na het succes van Veersche Poort CV (2016), 

Tuinzigt CV (2017), Thorbeckeplein CV (2018), 

Eskerplein CV (2019) en Samuel Esmeijerplein CV 

(2019) biedt Nova Capital opnieuw een mooie 

vastgoedbelegging aan. Het nieuwe fonds is 

eigenaar van winkelcentrum “De Opgang” van  

in totaal 8.600 m2, aan het Buikslotermeerplein 

in Amsterdam Noord. De Opgang ligt in het 

drukbezochte winkelgebied “Boven ’t IJ” met  

een zeer groot en divers aanbod van winkels. 

Amsterdam Noord groeit tussen nu en het jaar 

2050 van bijna 100.000 inwoners naar circa 

160.000 inwoners. Dit stadsdeel is volop in 

ontwikkeling waarbij veel nieuwe woningen 

worden ontwikkeld en maatschappelijke voor- 

zieningen (sport, cultuur en onderwijs).  

Deze brochure heeft als doel u op hoofdlijnen te 

informeren over deze belegging. In het prospectus 

en het Essentiële-Informatiedocument vindt u 

meer informatie en worden ook de kosten en risico’s 

beschreven. De initiatiefnemers van Nova Capital 

investeren zelf ook mee in De Opgang CV.

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.



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 vennootschap, 

dan kunt u de investering aanwenden voor de  

invulling van een eventuele herinvesteringsreserve.

Verwacht rendement (bij een looptijd van 10 jaar)

• Direct rendement: 7,80% gemiddeld per jaar

• Totaalrendement: 9,40% gemiddeld per jaar

STRUCTUUR  VAN  HET  FONDS 



Kerncijfers

• Totale investering: € 16.100.000,- 

• Hypothecaire lening: € 7.500.000,-

• Eigen vermogen: € 8.600.000,-

• Jaarhuur: € 1.224.655,-

• Totaal verhuurbaar oppervlak: 8.600 m2

• Deelname is mogelijk met tenminste 4 participaties van elk € 25.000,-  

te vermeerderen met emissiekosten 

Trekkers

• Amazing Oriental, luxe Aziatische supermarkt

• Media Markt

• Decathlon

• Diverse horeca, waaronder Kentucky Fried Chicken

Sterke punten van het volledig verhuurde winkelcentrum

• Goedlopend, modern en overdekt winkelcentrum in Amsterdam

• Groot verzorgingsgebied met ruim 100.000 inwoners, groeiend naar  

160.000 inwoners (in 2050)

• Makkelijk bereikbaar en ruim voldoende parkeren (800 overdekte plaatsen,  

direct boven de 7 winkels)

• Positieve uitkomst marktonderzoek van onafhankelijke externe retailspecialist

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

HOOFDPUNTEN  VAN  DE  INVESTER ING


