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INLEIDING
Deze prospectus geeft u inzicht in de mogelijkheden 
tot investeren in woongroep de Warren.  De warren 
is een appartementencomplex dat gebouwd gaat 
worden op centrumeiland in Amsterdam voor en 
door de huurders. 

WIE ZIJN WIJ
Dit product wordt uitgegeven door de 
huurdersvereniging de Warren. Dit is een bij de 
kamer van koophandel geregistreerde vereniging 
welke statutair gebonden is aan het realiseren en 
beheren van een woongroep op centrumeiland 
in Amsterdam. Eveneens statutair bepaald is 
dat enkel huurders en toekomstige huurders lid 
kunnen worden van de vereniging. 

WELK PRODUCT BIEDEN WE AAN?
Er worden obligaties met een vaste rente en vooraf 
bepaalde looptijd uitgegeven. Hieronder vindt 
u een overzicht van de verschillende obligaties 
waarop ingetekend kan worden. En het daarbij 
behorende rendement. 

FINANCIERINGSMODEL 
De opbrengsten die gebruikt worden om de 
obligaties af te betalen en de rente te betalen 
komen uit de huurinkomsten van de woongroep. 
De huurhoogtes worden statutair vastgelegd en 
zullen elk jaar worden geïndexeerd op basis van 
de cpi. Hiermee wordt een vaste betrouwbare 
inkomensstroom gerealiseerd. Mocht er door 
leegstand huurderving plaatsvinden dan zijn de 
gezamenlijke huurders statutair verplicht om dit 
tekort aan te vullen. Hiermee kunnen wij een hoge 
mate van zekerheid geven aan de obligatiehouders. 

RISICO’S 
Hoewel de risico’s bij deze obligaties laag zijn, 
zijn er geringe risico’s. Primair bestaat het risico 
dat dat er te weinig huuropbrengsten zullen zijn 
om obligaties terug te betalen. Dit risico wordt zo 
veel mogelijk afgedekt door de vereniging in haar 
geheel aansprakelijk te maken voor de aflossing 
en rente en dit statutair vast te leggen. Daarnaast 
zijn huurhoogtes statutair vastgelegt wat voor 
een betrouwbare inkomensstroom zorgt.  Een 
ander risico is het onbewoonbaar worden van het 
complex door brand of andere rampen. Om dit 
risico zo veel mogelijk af te dekken bestaat er een 
statutaire verplichting tot het afsluiten van een een 
opstalverzekering door de vereniging. 

PRIJS LOOPTIJD IN JAREN EFFECTIEVE RENTE

€1000 7 2.3%

€1000 15 2.5%

€1000 20 2.6%
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