DE LOCATIE

Op een steenworp
afstand van zee ...
Met oude molens, pijnboombossen, bijzondere flora en fauna en overal zeezicht
is het Zweedse eiland Öland de ideale bestemming voor een heerlijke vakantie.
Het oeroude landschap leent zich uitstekend voor het maken van fiets- en
wandeltochten langs adembenemende kustlijnen en Unesco werelderfgoed.
Op letterlijk een steenworp afstand van de Oostzee wordt op korte termijn
de eerste fase van Beach Resort Öland met twintig prachtige Sea Lodges
gerealiseerd. In verband met lokale juridische en fiscale wetgeving is het voor een
Nederlandse particuliere investeerder vanuit rendementsoogpunt aantrekkelijker
om middels een obligatielening te investeren in vastgoed in Zweden. Door de
uitgave van obligatieleningen ontstaat een unieke kans te beleggen in recreatief
vastgoed aan de Zweedse kust.

EINDELOZE KUSTLIJNEN

Oskarshamn

A M ST E RDA M - Ö LA ND
11 50 K ILO M E TE R

Borgholm

De ideale vakantiebestemming
Kalmar
Het is niet alleen de 6 kilometer lange brug die Öland letterlijk scheidt van
Färjestaden

de rest van Zweden. Het is ook de unieke natuur en het milde klimaat die dit
eiland anders maken dan de rest van het land. Het eiland is een toevluchtsoord

Mörbylånga

Beach Resort Öland

voor een breed scala aan bezoekers. Er kan eindeloos gefietst en gewandeld
worden over de vele bospaden en kronkelachtige weggetjes en natuurlijk langs
de prachtige, 500 kilometer lange, kustlijn. Natuurliefhebbers en vogelaars
worden aangetrokken door de 75 natuurreservaten volop bijzondere flora en
fauna. Wind- en kitesurfers profiteren op het water van het altijd aanwezige
briesje. In gezellige stadjes als Kalmar en Borgholm kan er heerlijk verse vis
worden gegeten en van het terrasleven worden genoten.

HET PROJECT

Beach Resort Öland
Het kleinschalige resort ligt direct aan zee en wordt ruim
opgezet, waarbij de Sea Lodges speels worden verstrooid
over twee stroken. In de tussenruimte ontstaan velden waar
kids kunnen spelen en die vanuit iedere living en veranda
zicht bieden op het water van de Oostzee. Met een terras
aan beide zijden van de Sea Lodge is er altijd een plek in de
zon of desgewenst schaduw te vinden.
In de eerste fase van Beach Resort Öland worden er 20
Sea Lodges gerealiseerd. Het resort is gesitueerd aan een
zandstrandje met steiger en ligt op loopafstand van het
centrum van het mooie dorpje Mörbylånga met winkels en
jachthavens.

DUURZAAM EN COMFORTABEL

Een robuuste verschijning
De Sea Lodges worden vervaardigd uit hèt materiaal van de toekomst: CLT
(Cross Laminated Timber). Dit materiaal is duurzaam, sterk en stikstofneutraal.
Door het gebruik van dit ‘massiefhout’ krijgt de woning een stoer uiterlijk.
Grote raampartijen met zwarte kozijnen geven de woning tegelijkertijd een
hoogwaardige look & feel. Het moderne interieur wordt voorzien van design
meubels met een ‘Scandinavisch’ karakter. Overal is aan gedacht en alles is zo
ontworpen dat optimaal van het verblijven in en rond de woning kan worden
genoten.
Op de begane grond van de woning bevindt zich een ruime living met open
keuken en een gezellige haard, een badkamer met inloopdouche, en een
slaapkamer met tweepersoons bed. Zowel aan de voor- als achterzijde
bevindt zich een terras. De trap biedt toegang tot de verdieping met
bergruimte en twee slaapplekken.

UNESCO WERELDERFGOED

Genieten van uniek
UNESCO landschap
Het typische, agrarisch landschap van Zuid-Öland is opgenomen op de
UNESCO Werelderfgoedlijst. Er groeien kruiden als wilde knoflook, wilde
bieslook en tijm op deze ‘Stora Alvaret’ vlakte. Het vlees van de herten en
koeien die er grazen, is zo smaakvol dat het niet meer gekruid hoeft te worden.
In het voorjaar zijn meer dan 30 orchidee-soorten te bewonderen op het
favoriete eiland van de Zweedse koninklijke familie. Ter gelegenheid van deze
bloemenpracht wordt begin mei het lentefeest ‘Öland Spirar’ georganiseerd.
In de zomer kun je met een visser op pad om de schaaldieren te vangen en
op de juiste wijze te bereiden. De vruchtbaarheid van Öland zorgt ervoor dat
restaurants uitgebreid gebruik maken van lokale ingrediënten. In augustus en
september staat de regio in het teken van de rivierkreeftenfeesten.

INTERIEUR

MOOD
9

Scandinavisch design
Sereniteit en warmte: dat is wat de Sea Lodges gaan uitstralen. Kleden van zachte materialen zoals
wol en vacht, gecombineerd met houten wanden en betonnen vloeren, creëren een ambiance waarin je
welkom wordt geheten. Deze Scandinavische ontwerpwijze past perfect bij de natuurlijke identiteit van de
omgeving.
9

Het gebruik van zachte tinten geeft een aangename sfeer en samen met de grote raampartijen vervaagd
de grens tussen binnen en buiten. Hierdoor ontstaat er nog meer connectie met de omgeving en het
buitenleven. Een onmisbare schakel is de keuze van de juiste kleuren en materialen. Door verschillende
structuren samen te voegen zoals sisal, hout, beton, velours en gewassen linnen in warme, natuurlijke
kleurtonen ontstaat een comfortabel geheel. Het unieke ontwerp van de Sea Lodge is voorzien van
meerdere praktische inbouwkasten.
Naast het interieur zorgen de grote openslaande deuren aan de voorzijde van de lodges ervoor dat
het voelt alsof het terras écht bij de woonkamer hoort. Een heerlijke plek om te genieten van de zon en
de kabbelende Oostzee. Het terras kan middels een tentdoek worden afgesloten zodat er twee extra
slaappplaatsen ontstaan.
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H a a rd
•
Ter ra s met ten td o ek
•
B u i ten d o u c h e

OBLIGATIES

Zekerheid door
vaste vergoeding
In verband met lokale juridische en fiscale wetgeving is het voor een Nederlandse
particuliere investeerder vanuit rendementsoogpunt aantrekkelijker om middels
een obligatielening te investeren in vastgoed in Zweden.
Er gaan meerdere series obligatieleningen uitgegeven worden. Hieronder de
kenmerken van de eerste serie.

Uitgevende instelling

Valo Group Dutch Holding B.V.

Nominaal bedrag

€ 200.000,- per obligatie

Aantal obligaties in Serie I

20 obligaties

Couponrente

5% per jaar

Uitbetaling rente

Twee keer per jaar (halfjaarlijks)

Looptijd

Maximaal 20 jaar

Aflossing

Vanaf jaar 10, in jaarlijkse termijnen

Valuta

Euro’s

Transactiekosten

Eenmalig 3% over initiële investering

Overig

Mogelijkheid voor obligatiehouder om jaarlijks twee weken te
verblijven in een Sea Lodge

VERANTWOORD BELEGGEN

Vakantieplezier als
extra rendement
Er is een informatiememorandum opgesteld waarin uitgebreid de
specifieke kenmerken van de obligatieleningen worden beschreven. Het
Informatiememorandum bevat voorwaarden die van toepassing zijn op
alle Obligatieseries, alsmede de Obligatieserie-afhankelijke informatie voor
Obligatieserie OBR Serie I.
Stichting Obligatiehouders Öland Beach Resort is opgericht om de belangen
van de obligatiehouders te behartigen. Het bestuur van de stichting zal in
ieder geval bestaan uit een vertegenwoordiger van de obligatiehouders, een
vertegenwoordiger van de uitgevende instelling en een onafhankelijke derde.
Omdat een park vaak een aanlooptijd nodig heeft om de bezettingsgraad op
het gewenste niveau te krijgen, is er een fonds gecreëerd van waaruit de eerste
twee jaar de rentebetalingen worden betaald aan de obligatiehouders.
Een fijne bijkomstigheid is dat obligatiehouders jaarlijks twee weken de sfeer
van Öland kunnen proeven tijdens een verblijf in een Sea Lodge.
De voordelen van deze obligatie:
•

Jaarlijks vast rendement

•

Uitbetaling twee keer per jaar

•

De eerste tien jaar geen tussentijdse aflossingen

•

Obligaties zijn te allen tijde overdraagbaar

•

Jaarlijks twee weken verblijven in een Sea Lodge

THUIS IN DE RECREATIEVE SECTOR

Dutchen Group
Opladen, er helemaal uit zijn, genieten en geïnspireerd raken in een nieuwe
omgeving volop natuur, comfort en design. Dutchen Group ontwikkelt en
exploiteert de mooiste recreatieomgevingen in onder meer Nederland,
Duitsland en Scandinavië. Onze parken kenmerken zich door onderscheidende
architectuur, kleinschaligheid en een rustige ligging in de prachtige natuur.
De ontwikkelingen van Dutchen Group worden gerealiseerd voor de lange
termijn. Dit is mogelijk door de duurzame manier waarop de buitenverblijven
gebouwd worden en de manier waarop ze in de omgeving passen.
Wij ontwikkelen en exploiteren onze parken vanuit de kracht van de omgeving
en lokaal ondernemerschap.
Dutchen Group is als geen ander in staat een ontwikkeling in de totale breedte
te overzien. Van concept, de totstandkoming van de businesscase, de realisatie
tot uiteindelijk de overdracht naar verhuur.

ERVAREN VERHUURPARTNER

Verhuur en exploitatie
door Dutchen
Dutchen is er van overtuigd dat wanneer gasten aan vakantie toe zijn, zij een
comfortabel ’tweede thuis’ als accommodatie wensen. Dutchen biedt daarom
vakantiehuizen van hoge kwaliteit en een uitstekende service.
De woningen die Dutchen verhuurt worden ook door (of in opdracht van)
Dutchen beheerd. Uitgangspunt daarbij is om door goed en tijdig onderhoud
een lange levensduur van de woningen te garanderen en optimale
beschikbaarheid voor verhuur te realiseren. Dutchen heeft daarbij als doel
noodzakelijke ingrepen en onderhoudswerkzaamheden in hoogseizoen te
voorkomen.

EEN O NTWIKKELING VAN DUTCHEN GROUP
INFO@DUTCHENGROUP.COM /// +31 (0)23 74 100 60
W W W.DUTCHENGROUP.COM

