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Sluiting zesde emissie van het Huurwoningen
Nederland Fonds

Heeft u al de deelnamesom overgemaakt maar nog
geen bevestiging ontvangen?

Door de overweldigende interesse in de zesde emissie van

U ontvangt de definitieve bevestiging binnen 2 weken nadat

het Huurwoningen Nederland Fonds sluit de emissie op

wij het volledige stortingsbedrag hebben ontvangen. Het

donderdag 29 april aanstaande. Wij danken eenieder voor het

dividend wordt berekend vanaf de stortingsdatum van uw

gestelde vertrouwen in dit fonds.

deelnamebedrag.

Per heden worden alle nieuwe inschrijvingen op een

Tweede emissie Duurzaamwoningen Fonds
eind mei/begin juni

reservelijst geplaatst. Naar verwachting zal slechts een zeer
beperkt deel van de nog te ontvangen inschrijvingen worden
toegewezen.
Toewijzing

Over circa zes weken zal de tweede emissie van het
Duurzaamwoningen Fonds starten. Ook dit fonds belegt

geschiedt

alleen

indien

onverhoopt

nog

participaties zouden resteren van de zesde emissie
(bijvoorbeeld omdat participanten toch besluiten van
deelname af te zien). Uiterlijk medio mei zullen wij u berichten
over een eventuele toewijzing.

voornamelijk

in

duurzame

Nederlandse

nieuwbouw

huurwoningen, maar gebruikt daarbij minder externe
financiering. Vooraf reserveren is niet mogelijk, maar u kunt
wel vooraf uw interesse aangeven. Uiteraard informeren wij u
bij de opening van deze emissie.

Heeft u al eerder een bevestiging van ontvangst
van uw inschrijving ontvangen, maar nog geen
stortingsverzoek?

Voor al uw vragen over de tweede emissie van het

Wij doen ons best om uw inschrijving zo snel mogelijk

Voor al uw vragen over uw inschrijving kunt u ons bereiken via

Duurzaamwoningen Fonds kunt u ons bereiken via contact@
clbeheer.nl of 085 - 007 25 50.

te verwerken. U ontvangt binnen enkele weken een
stortingsverzoek of een verzoek voor extra informatie.
Alhoewel de emissie sluit op 29 april, kan de storting van de
deelnamesom ook later plaatsvinden.

info@clbeheer.nl of 085 - 007 25 00 (kies optie 2).
Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief.
Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u participant bent in één of meerdere fondsen van Credit Linked Beheer B.V.
en/of u hebt aangegeven deze nieuwsbrief te willen ontvangen. De reguliere nieuwsbrief verschijnt éénmaal per maand.
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