
Zij betaalbare woonruimte, u de opbrengst.

Beleg met SOCIAL IMPACT. Beleg met FERAX.

Beleggen in verhuurde woonruimte voor jongeren,  
studenten en starters is een veilig alternatief voor sparen 
of andere beleggingen. Want de spaarrente is bijna nul. 
En aandelenmarkten zijn instabiel. Verhuurde woningen 
van Ferax bieden een stabiel rendement. U belegt met een 
mooi rendement en zonder zorgen. Dat beloopt al snel 8% 
en meer.

Beleg met Social Impact, beleg met Ferax:

De volledige winst wordt uitgekeerd aan beleggers, wat 
Ferax uniek maakt in Nederland. 

U deelt volledig mee
Ferax Vastgoed is hetzelfde opgezet als een gezamenlijk 
beleggende vriendenclub. Eén doet het beheer en 
ontvangt daarvoor een vergoeding en de winsten worden 
gedeeld. Ferax Vastgoed koopt met het ingelegde geld 
verhuurde woonruimte en verdeelt de winst. U  ontvangt

 uw  deel  in  de  volle opbrengst, per jaar én bij verkoop, als 
u € 25.000 of meer belegt. Er zijn geen kosten bij 
instappen of uitstappen.

Rekenvoorbeeld 
Als u € 25.000 of meer investeert, deelt u elk jaar en ook
bij verkoop mee in het volledige rendement van Ferax. Bij
een inleg van € 50.000 levert dit u cumulatief bij 9%,  
€ 76.931 op. U kunt al instappen vanaf € 1.000. Bekijk meer 
rekenvoorbeelden op www.ferax.nl

Waarin belegt Ferax Vastgoed dat geld? 
Van de bijna 5 miljoen aan totaal uitgezet obligatiekapitaal
koopt Ferax verhuurde huizen en huizen die direct of na 
verbouwing per kamer kunnen worden  verhuurd. Ook 
kopen wij appartementen die verhuurd  kunnen worden 
aan bijvoorbeeld expats. Dat doen wij in Leiden, Den Haag 
en gemeentes in die omgeving, maar ook in andere 
gebieden als zich daar een goede investerings-kans 
voordoet.

Meedoen is: geen zorgen van beheer
Ferax regelt alle zaken van de belegging: van de aankoop, 

het dagelijks beheer tot aan de uiteindelijke verkoop. Dat 
hoeft u allemaal niet te doen. Voor deze werkzaamheden 
ontvangt Ferax een vergoeding. Wij denken dat er geen  
verschil is met wanneer u zelf zou beleggen en al het werk 
zelf zou uitbesteden. 

De directie van Ferax belegt zelf mee
De directie van Ferax belegt zelf ook in de obligaties van 
Ferax. Uw belang is ons belang!

Over Ferax Vastgoed
Ferax belegt in goed verhuurde panden en behaalt daar 
jaarlijks een hoog en stabiel rendement mee, dat volledig 
terugvloeit naar de beleggers. www.feraxvastgoed.nl

• Zij betaalbare woonruimte, u de opbrengst.
• Beleggen kan al vanaf € 1.000.
• Meedelen in de winst en die bij verkoop vanaf € 25.000.
• De rentevergoeding wordt per kwartaal naar keuze  

uitbetaald of herbelegd.
• Hoog voorschot op de winst van 5% jaarlijks.
• Verschillende locaties, gespreide portefeuille.
• U kunt tussentijds uitstappen.

Beleg met ons mee in verhuurde  
woonruimte:   rendement 8% plus

Vraag prospectus aan

Vraag prospectus aan
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