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Belangrijke informatie over de belegging in het 

     

Solar Rooftop Fund 

         
Dit document is opgesteld op 1 maart 2020 en geeft u als potentiële belegger essentiële informatie 
over dit product. Deze informatie is geen marketingmateriaal, maar wettelijk voorgeschreven. Het 
doel hiervan is om u te helpen de aard, de risico’s, de kosten en het rendement van deze belegging 
beter te begrijpen en te kunnen vergelijken met andere beleggingsmogelijkheden.  

                              Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst  

 

Wat wordt er aangeboden en door wie? 
De participaties in het Solar Rooftop Fund worden aangeboden door Take 5 Fondsbeheer B.V. De laatste is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75620960. Bewaarder is de Stichting Bewaarder 
Solar Rooftop Fund, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75621169. Deze instelling 
heeft als activiteit het bewaren en administreren van door participanten ingelegde middelen en aangekochte 
activa. De website van het Fonds is www.solarrooftopfund.nl  De Administrateur van het Fonds is APEX 
Fundservices, een op dit vakgebied ervaren en gerenommeerde instelling (theapexgroup.com). 

 
Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger? 
Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het 
aangeboden of verwachte rendement op de participaties in het Solar Rooftop Fund is afhankelijk van de winst 
die het Fund maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, 
waardoor u mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De 
belangrijkste risico’s waardoor dit zou kunnen gebeuren zijn:  

 Een tussentijdse aanpassing van financieringsmodaliteiten;  
 Een extreme en blijvende daling van energieprijzen na 15 jaar; 
 Het acquisitierisico 

Er bestaan ook andere risico’s. Meer uitleg en informatie over deze risico’s vindt u in dit document onder het 
kopje “Nadere informatie over de risico’s” op pagina 4 en in het Informatiememorandum. 

 

Wat is de doelgroep van deze belegging, voor wie is deze belegging bestemd en voor 
wie is deze geschikt?  
 
De participaties in het Solar Rooftop Fund worden aangeboden aan particuliere- en institutionele beleggers 
die kennis en ervaring hebben met fondsbeleggen, dan wel in staat zijn zich de benodigde kennis eigen te 
maken.  
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De participaties in het Solar Rooftop Fund zijn geschikt voor beleggers die een bedrag van € 100.000,-- of meer 
tenminste 5 jaar lang niet nodig hebben en voor wie dit bedrag een zodanig deel van hun vermogen is waarmee 
ze zich kunnen veroorloven risico te lopen. 

De participaties in het Solar Rooftop Fund zijn niet geschikt voor beleggers die behoefte hebben aan kapitaal- 
en opbrengstgarantie, die geen risico willen lopen op hun beleggingen en voor wie € 100.000, -- een te groot 
gedeelte van hun vermogen betreft. Zie ook “Profiel van de belegger” op pagina 6 van het 
Informatiememorandum 
 
 
Wat voor belegging is dit? 
U belegt in participaties in een open- end beleggingsfonds, meer bijzonder in een besloten fonds voor gemene 
rekening. Dit betekent dat participaties niet verhandelbaar zijn, maar alleen kunnen worden uitgegeven en 
ingenomen door het Fonds zelf. 
 
De nominale waarde van een participatie is € 100,-- 
De verwachte intrinsieke waarde van een participatie bij uitgifte is  € 100,-- 
De verwachte eerste uitgifteprijs van een participatie is 100,-- 
 

 Deelname is mogelijk met een minimum inleg van 100.000,-- Vervolgstortingen moeten €  10.000,--  of 
meer bedragen; 

 De eerste officiële datum van uitgifte van participaties was 30 juni 2020 (beperkte kring); 
 Het Fonds heeft geen vervaldatum en de looptijd is dus in principe oneindig; 
 Het verwachte rendement op basis van vrije cash flow is 8% of meer op jaarbasis. 

 
Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere informatie over het 
rendement” en op pagina 7 en in Bijlage II van het Informatiememorandum. 
 
 
Wat zijn de kosten voor u als belegger? 
 
Over het bedrag van uw inleg betaalt u éénmalig 1% emissiekosten.  
Bij verkoop van participaties betaalt u uittredingskosten. Deze bedragen: 
 

- 3% als u uittreedt binnen 2 jaar; 
- 2% als u uittreedt binnen 4 jaar; 
- 1% als u uittreedt na 5 jaar of meer 

 
 
Emissiekosten komen ten goede aan de Beheerder, uittredingskosten komen ten gunste van het Fonds. 
 

- Management fee van 0,071% per maand = op jaarbasis 0,85% 
             Deze bedragen worden berekend over de totale assets van het fonds zonder afschrijvingen 

- Eénmalige oprichtingskosten worden ingeschat op ongeveer € 45.000,--  
- Voor het uitoefenen van de activiteiten als Bewaarder ontvangt deze  € 5.000,-- per jaar. 
- Jaarlijkse kosten van administratievoering, financiële verslaglegging, fiscale advisering, 

toezichthouders en dergelijke worden geraamd op € 30 tot € 40.000,--  
- Incidentele kosten: een performance fee van 25% over het meerdere boven 8% 
- Incidentele kosten: kosten in rekening gebracht door brokers en plaatsingsagenten 
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Als rekenvoorbeeld een procentuele berekening van de lopende kosten (exclusief performance fee) bij de 
aanname dat het Fonds € 25 miljoen of meer aan assets under management heeft. 
 

- Management fee:         0,85% 
- Beloning bewaarder:         0,02% 
- Accountant, administratie en eventuele toezichthouders kosten etc.   0,13% 

Totaal lopende kosten       -              1,00%  
Daarnaast de incidentele kosten voor brokers en plaatsingsagenten                                                0,70% 
 
Zie ook pagina 27 “Vergoedingen en kosten” van het Informatiememorandum.  
 
 
Waar wordt uw inleg voor gebruikt? 
Uw inleg behoort tot het vermogen van het Solar Rooftop Fund en wordt gebruikt om daarmee de investeringen 
te doen die het Fonds zich ten doel stelt in de ruimste zin van het woord en alles wat daarmee te maken heeft 
Verder dient het indien en voor zover nodig om bij te dragen in de fondskosten. Tevens fungeert de inleg als 
eigen vermogen van het Fonds. Dit is onder meer belangrijk als basis voor banken om leningen en/of andere 
financieringen te verstrekken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadere informatie over de aanbieder 
 
Aanbieder van de participaties in het Solar Rooftop Fund is Take 5 Fondsbeheer B.V.  Het Fonds wordt ook 
beheerd door Take 5 Fondsbeheer B.V. Dit is een besloten vennootschap opgericht op 20 augustus 2019 en 
statutair gevestigd te Maastricht aan de Marathonweg 1, postcode 6225 XV  Deze vennootschap heeft zelf geen 
website. Relevante informatie is aanwezig op www.solarrooftopfund.nl  De contactpersoon en bestuurder van 
Take 5 Fondsbeheer B.V. is de heer mr. A. van der Luyt. Zijn e mailadres is avdl@solarrooftopfund.nl en zijn 
telefoonnummer, tevens het telefoonnummer van de vennootschap is 06-85701684.  De vennootschap heeft 
als belangrijkste activiteit het optreden als Beheerder van een fonds voor gemene rekening. 
 
De uitgevende instelling is het Fonds. In juridische zin betreft het een Stichting met de naam Stichting 
Bewaarder Solar Rooftop Fund. Deze stichting is opgericht 20 augustus 2019 en statutair gevestigd te 
Maastricht aan de Marathonweg 1, postcode 6225 XV. De website van het fonds is www.solarrooftopfund.nl 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de heren  mr. A. van der Luyt en G.W.M. Warmerdam RBA QC. 
Contactpersoon  is de heer mr. A. van der Luyt. Zijn mailadres is avdl@solarrooftopfund.nl en zijn 
telefoonnummer, tevens het telefoonnummer van de vennootschap is 06-85701684.  
De belangrijkste activiteit van de Stichting is het optreden als Bewaarder van het Fonds voor gemene rekening: 
Solar Rooftop Fund.  
 
 
 
 
  

Nadere informatie over de belegging 
In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de aanbieder. 

Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten en het rendement van de 
aanbieding 

Let op!  Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst  
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Nadere informatie over de risico’s 
 
      
 

 
 
De risico indicator is een richtlijn voor het 
risiconiveau van dit product ten opzichte van 
andere producten. Deze indicator laat zien hoe 
groot de kans is dat beleggers verliezen lijden met 
dit product wegens marktontwikkelingen en/of 
andere risico’s. De Beheerder van het Fonds heeft 
dit product ingedeeld in de op één na hoogste 
risicoklasse en dat betekent dat de kans op 
potentiële verliezen relatief hoog is.  
Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Dat betreft 
algemene risico’s die voor iedere belegging gelden 
en risico’s die voor een specifieke belegging gelden. 
Voor het Solar Rooftop Fonds zijn de belangrijkste 
specifieke risico’s de volgende:  
 

 De participaties in het Fonds worden niet 
op een beurs of handelsplatform 
verhandeld. Het risico bestaat dus dat als u 
uw participaties wilt verkopen dit niet direct, 
of binnen de gewenste termijn lukt Er is 
derhalve sprake van een liquiditeitsrisico;  

 Het Fonds belegt in solarinstallaties. 
Financiering daarvan vindt plaats deels met 
eigen vermogen van het Fonds en deels 
met vreemd vermogen in de vorm van 

bancaire financieringen. Het risico van 
niet succesvol zijn houdt in dat de situatie 
zich kan voordoen dat er onvoldoende 
projecten, eigen vermogen en/of vreemd 
vermogen kunnen worden opgehaald, 
waardoor het Fonds onvoldoende omvang 
kan creëren. Als dit zich voordoet, dan 
zullen de vaste kosten van het Fonds hoger 
zijn dan voorzien en het rendement 
verminderen. Dit zou er zelfs toe kunnen 
leiden dat het Fonds geliquideerd en 
opgeheven wordt.  

 Ook bij een succesvolle uitbouw van het 
Fonds kan zich de situatie voordoen dat na 
toetreding van nieuwe participanten niet 
tijdig geschikte beleggingen kunnen 
worden gevonden. Daardoor wijzigt (al dan 
niet tijdelijk) de financieringsstructuur van 
het Fonds. Dit zogenaamde 
acquisitierisico kan negatieve gevolgen 
hebben voor het nagestreefde rendement. 
Het Fonds zal nimmer beleggingen doen 
met als uitsluitend doel om volledig belegd 
te zijn.  

 Banken stellen bepaalde eisen waaraan 
moet worden voldaan alvorens rendement 
kan worden uitgekeerd, zoals dat eerst 
rente en aflossing aan de bank betaald 
moeten worden en dat aan bepaalde 
financiële ratio’s moet zijn voldaan. Deze 
eisen kunnen tussentijds worden 
aangepast. Dat kan betekenen dat er 
onvoldoende liquiditeiten beschikbaar zijn 
om rendement uit te keren. Het kan ook 
betekenen dat er weliswaar voldoende 
liquiditeiten aanwezig zijn, maar dat 
rendement toch nog niet mag worden 
uitgekeerd omdat niet aan financiële ratio’s 
wordt voldaan. Er is dus sprake van 
financieringsrisico;  

 Het Fonds belegt in solarinstallaties waarbij 
de opbrengst gedurende de eerste 15 jaar 
dankzij de SDE-subsidie redelijk zeker is. 
De resterende 10 jaar van de levensduur 
van een installatie zijn de inkomsten 
afhankelijk van de prijs die het Fonds 
ontvangt voor de geleverde energie. Het 
zou kunnen zijn dat die prijzen lager zijn 
dan waarvan nu wordt uitgegaan waardoor 
de inkomsten van het Fonds lager uitvallen. 
Er is dus sprake van marktrisico; 

 Afnemers en debiteurenrisico: energie 
die wordt opgewerkt met een dak-
solarinstallatie, zal in een aantal gevallen 
(mede) worden geleverd aan de eigenaar 
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en/of gebruiker van het pand waarop het 
dak rust. Als deze in betalingsproblemen 
geraakt zal voor kortere of langere periode 
mogelijk minder opbrengst worden 

ontvangen dan op dat project is begroot. 
Indien de debiteur structureel wegvalt, dan 
zal dit over het algemeen een positief effect 
hebben op het exploitatieresultaat. 

 
 

Een uitgebreide omschrijving van risico’s is opgenomen in het Informatiememorandum op pagina 15 onder 
“Risicofactoren” 

 
 
 
Nadere informatie over de besteding van de opbrengst 
 
Het vermogen dat het Fonds bijeenbrengt met de uitgifte van de participaties wordt gebruikt voor de 
volgende doeleinden: 

 De aankoop van solarinstallaties en alle kosten die daarmee samenhangen; 
 Het betalen van kosten en provisies aan installateurs, ontwikkelaars, aannemers en andere 

hulppersonen die nodig zijn om projecten tot stand te brengen, en ook de kosten van financiers, 
adviseurs, assuradeuren, juristen, fiscalisten en andere dienstverleners; 

 Alle overige kosten die nodig zijn voor het optimaal kunnen uitoefenen van taken en realiseren van 
doelstellingen van het Fonds in de ruimste zin van het woord; 

 Het betalen van kosten van management fee en overige operationele en incidentele bedrijfskosten 
voor zover de exploitatie opbrengsten daarvoor niet toereikend zijn.      

 
 
Nadere informatie over het rendement 
 
Het Fonds verwacht een gemiddeld jaarlijks vrij cashflow rendement te realiseren van 8% of meer. Het 
rendement wordt zo veel mogelijk als dividend uitgekeerd. Het is dus geen gegarandeerd rendement en de 
hoogte kan van jaar tot jaar verschillen.  De Beheerder verwacht gemiddeld over meerdere jaren op of boven 
dit percentage uit te komen. In de eerste jaren na oprichting wordt de kans dat het lager uitvalt het grootst 
geacht. Het rendement komt als volgt tot stand. De zonnepanelen genereren opbrengsten in de vorm van 
operational lease inkomsten, SDE+ subsidie, energieleveringen aan elektriciteitsbedrijven en overige 
inkomsten in de vorm van verkoop Groencertificaten en verkoop van solarinstallaties . De kosten worden 
daarop in mindering gebracht. Het betreft de kosten van de aanleg en onderhoud van de installaties, de 
afschrijvingen daarop, de kosten van derden-dienstverleners, bankkosten en – rente, eventuele overige 
kosten en belastingen. Daarnaast zijn er de fondskosten, incidentele kosten en management fee.  Het 
bedrag wat resteert wordt, onder inhouding van een percentage wat wordt toegevoegd aan de reserves van 
het Fonds uitgekeerd als dividend. De gewenste hoogte van de toevoeging aan de reserves wordt door de 
beheerder van jaar tot jaar beoordeeld, maar zal niet hoger zijn dan wat strikt noodzakelijk is. 
Dividenduitkeringen zijn mede afhankelijk van de beschikbare liquiditeit en het kunnen voldoen aan de 
financiële verplichtingen aan financiers zoals beschreven onder “financieringsrisico”. Het dividend zal 
jaarlijks worden vastgesteld, maar indien en zodra dit mogelijk wordt, zal de frequentie worden verhoogd.  
Het rendement wordt niet vergoed uit de inleg van andere beleggers.  
Er zijn naast de participanten geen andere personen die inkomsten (anders dan als bedoeld onder “kosten”) 
ontvangen uit de investering 
 
Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling    
 
Het Solar Rooftop Fund, de uitgevende instelling, is opgericht 8 augustus 2019.Sindsdien heeft ze zich 
beziggehouden met voorbereidende werkzaamheden. De volgende financiële informatie is de meest recent 
beschikbare informatie en dateert van ultimo februari 2021 
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Balans (indicatief) 

 
Balans  (in €)    

                       Activa      Passiva 
Geactiveerde oprichtingskosten  45.000  Kapitaal  1.000 
(Deel)betaling aankoop projecten      1.700.000              Ingelegd vermogen 1.700.000 
         Crediteuren            44.000 
Totaal             1.745.000              Totaal                      1.745 500  
 
De deelbetalingen zijn vooruitbetaling op de aankoopsom van de aandelen in een vennootschap (SPV) 
waarin 3 solarprojecten die reeds gereed zijn en elektriciteit produceren zijn opgenomen ad € 800.000,-- en  
deelbetalingen voor een 4e project in aanbouw (inmiddels opgeleverd). De totale aankoopsom voor de SPV 
bedraagt circa € 1.186.000,--  
 
Het daarvoor benodigde vermogen is bijeengebracht door enkele “seed capital”  investeerders, 
vooruitlopend op de formalisatie van het Fonds.   
 
Het Fonds heeft als ultieme ambitie om verdeeld over enkele jaren eigenaar te worden van in totaal 
ongeveer 100 Megawatt piek aan solarcapaciteit. De eerste, harde doelstelling is echter de aanleg van 25 
Megawatt piek, waarvoor ongeveer € 17.250.000,-- nodig is. De Beheerder verwacht eind 2021 deze 
doelstelling te hebben bereikt. Na volledige realisatie en investering zal de balans er dan op hoofdlijnen naar 
verwachting als volgt uitzien:  

Balans (in €) 
  Activa      Passiva 
Geactiveerde oprichtingskosten   45.000 Kapitaal   1.000 
Liquide middelen                   250.000 Ingelegd vermogen  3.450.000 
Deelneming in SPV          17.250.000 Lening Bank           13.800.000 
       Crediteuren                   44.000  
Totaal            17.545.000 Totaal       17.545.000 
 
Let op: deze balans is een globale inschatting en de werkelijke cijfers zullen afwijken, omdat: 

i. Projecten in 2020 en 2021 gefaseerd opgeleverd worden en niet ineens; 
ii. Het Fonds mogelijk meer of minder succesvol is in het aantrekken van participanten, van het 

realiseren van projecten en het aantrekken van bancaire financiering; 
iii. Er zich mogelijk onvoorziene mee-of tegenvallers zullen voordoen; 
iv. Bankfinanciering zeer waarschijnlijk, maar nog niet gegarandeerd is. 

 
De verhouding tussen Eigen Vermogen (= Kapitaal plus Ingelegd Vermogen) en Vreemd Vermogen ligt rond 
de 20%. Dit is het gemiddelde percentage dat banken aan Eigen Vermogen verlangen voor financiering van 
solar projecten. Dit percentage is relatief laag en dat komt doordat de inkomsten relatief zeker zijn vanwege 
de door de overheid verstrekte SDE+ subsidie.  
 

 Het werkkapitaal = de optelsom van Kapitaal, Ingelegd Vermogen en Lening Bank. is op basis van 
de cijfers per september € 1.701.000,-- Na bereiken van het eerste streefbedrag aan Eigen 
Vermogen en Lening Bank komt dit op € 17.500.000,--   
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Zekerheden 
Voor het verkrijgen van bancaire financiering zullen door de bank zekerheden en voorwaarden worden 
gesteld. Dat betreft onder meer: 
 

 Verpanding van de SDE+ subsidie; 
 Verpanding van overige vorderingen; 
 Verpanding van de aandelen in de SPV (zie pagina 11 van het Informatiememorandum 

“Beleggingsbeleid”); 
 Verpanding van de solarinstallaties + technische toebehoren; 
 Daarnaast verlangt de bank dat de installaties worden aangelegd op daken waarop een zelfstandig 

recht van opstal gevestigd is en stelt de bank eisen ten aanzien van financiële ratio’s waaraan moet 
worden voldaan. 

 
 
Performance scenario  
 

                                                          Jaar 1          Jaar 2            Jaar 3           Jaar 4            Jaar 5      Jaar 6-15* 

 

 
Opbrengsten 

Opbrengst verkoop energie   €     795.529     € 1.197.995    € 1.603.620   € 1.609.938   € 1.616.281   € 1.664.739 

SDE+ subsidie                            €  2.363.415    € 3.494.916    € 4.593.154   € 4.526.625   € 4.460.298    € 3.969.636 

Ontvangen lease                       €    578.318     €    884.827    € 1.203.365   € 1.227.432   € 1.251.981    € 1.454.222 

Overige inkomsten                   €    266.120     €    398.046    €    599.223   €     597.728   €    596.241    €     445.401 

Totaal inkomsten                      € 4.003.382    € 5.975.783    € 7.999.361   € 7.961.722   € 7.924.801    € 7.533.998 

 

Kosten 

Exploitatiekosten installaties€      743.207   € 1.130.001    € 1.527.232   € 1.548.112   € 1.569.313    € 1.740.277 

Rentelasten financiering        €      480.200   €     672.280   €     832.347   €    768.320   €     704.293    €    224.093 

Fondskosten                             €         28.000   €       42.000   €       56.000   €      56.000    €       56.000    €      56.000 

Beheervergoeding                   €       297.500   €    446.250   €     595.000   €    595.000    €     595.000    €   595.000 

Onvoorzien en diversen         €         17.500   €      26.250    €       35.000   €      35.000    €       35.000    €      35.000 

Afschrijvingen                          €    1.827.000   € 2.740.500   €  3.645.000  € 3.645.000    €  3.645.000   € 3.577.000 

Vpb exploitatie projecten     €          67.129   €    101.365   €     136.125   €    137.172    €      138.294   €    149.396 

Totaal kosten                           €    3.460.535   € 5.158.646   € 6.835.704   € 6.793.604    € 6.751.900     € 6.376.766 

 

Exploitatieresultaat                €       542.847   €     817.137  € 1.163.657    € 1.168.118    € 1.172.901     € 1.157.232 

 

                                                         5,43%      5,84%         8,31%          8,34%            8,38%            8,27% 

 

*De getallen in deze kolom betreffen het gemiddelde per jaar over de periode jaar 6 tot en met 15 
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In dit scenario is rekening gehouden met Fondskosten zoals beschreven op pagina 3, maar niet met de 
daar ook beschreven performance fee. De grootste onzekerheid ten aanzien van de resultaten zit in de 
beginjaren, omdat dan de portefeuille uitbouw plaatsvindt en niet alle projecten ineens in aanbouw zullen 
worden genomen. Momenteel is voor  > €  20.000.000,-- aan projecten in portefeuille en in onderhandeling.  
 
 
Voor een meer gedetailleerde uitwerking en de exacte wijze waarop deze cijfers zijn samengesteld wordt 
verwezen naar het Informatiememorandum.   
    
Nadere informatie over de aanbieding en de inschrijving  
 
De aanbiedingsperiode is begonnen en kent geen einddatum. De eerste formele uitgiftedatum van de 
participaties was 30 juni 2020. Beleggers dienen zich in te schrijven middels het daarvoor bestemde 
inschrijvingsformulier, te verkrijgen via mail (avdl@solarrooftopfund.nl of info@solarrooftopfund.nl) of via de 
website. 
 
Hoe kan ik een klacht indienen? 
De Beheerder is bereikbaar voor vragen en klachten op avdl@solarrooftopfund.nl en tevens op het statutaire 
en postadres van het Fonds. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een bevestiging van uw klacht en zal worden 
aangegeven hoe deze zal worden behandeld. 
 
ISIN Code 
Het Fonds zal een ISIN Code aanvragen zodat het in informatiesystemen zoals Bloomberg vind- en 
zichtbaar is.  
 
Andere nuttige informatie 
Voor dit Fonds is ook een Informatiememorandum beschikbaar. Voor uitgebreidere informatie verwijst 
de Beheerder nadrukkelijk naar dit Informatiememorandum en de website. De belegger doet er 
verstandig aan zijn of haar beslissing tot participatie te nemen op basis van alle beschikbare documentatie 
en indien gewenst daarbij professioneel advies in te winnen bij een onafhankelijke adviseur. De tekst en 
inhoud van het Informatiememorandum prevaleert boven andere bronnen van informatie voorziening.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


