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Vanuit beleggingspanden-financiering.nl krijgen wij wekelijks goede vastgoedproposities aangeboden
bijvoorbeeld via de op onze website beschreven 50/50 deals (www.beleggingspanden-financiering.nl/de-
5050-vastgoed-deal/).

Tot voor kort gaf beleggingspanden-financiering.nl deze deelnemingen weg aan investeerders uit het
netwerk. Beleggingspanden-financiering.nl ontvangt daarvoor momenteel een commissie.

Echter, door het aantrekken van vermogen via onze werkmaatschappij Ayden gaat beleggingspanden-
financiering.nl nu zelf ook deelnemen in deze lage risico projecten.

Beleggingspanden-financiering.nl is natuurlijk dé ervaringsdeskundige die alle berekeningen toetst met als
resultaat dat er een aanzienlijk doorlopend rendement verkregen wordt op het geïnvesteerde vermogen.

Wij heten u graag welkom als
obligatiehouder en ambassadeur.

Team Ayden BV

Voorwoord



U investeert voor 5 jaar een bedrag in Ayden Bv.
 Hierover ontvangt u 5% rente op jaarbasis
Per maand ontvangt u rente
U kunt al meedoen vanaf € 1000

Een obligatie is niks anders dan een gewone
geldlening die wordt uitgegeven door bedrijven of
overheden. Als u een obligatie koopt, leent u geld uit
aan een bedrijf of een overheid. Voor deze lening
ontvangt u rente. De lening lost het bedrijf of overheid
over een bepaalde periode weer af.

In dit geval leent u geld uit aan Ayden BV. Direct na uw
investering  ontvangt u rente over deze lening. 

Direct na de start wordt begonnen met de betaling
van de rente. Ayden BV betaalt uw inleg in zijn geheel
terug na de afgesproken periode van 5 jaar.

Investeren in vastgoed: een
zekere keuze
Heeft u altijd al willen investeren in vastgoed? 
Dan is dit uw kans! Zet uw geld vast voor een
bepaalde periode via Beleggingspanden-
financiering.nl en ontvang méér rente dan bij
uw bank. U ontvangt namelijk niet alleen rente
over het uitgeleende bedrag, maar u hoeft geen
rente meer te betalen over uw spaargeld.

Dit maakt deze investering een goede keuze.
Daarnaast is Beleggingspanden-financiering.nl één
van de grootste spelers in Nederland op het
gebied van vastgoed-investeringen. 

Zij zorgen ervoor dat uw investering zich
uitbetaald. Voor u dus geen lastige huurders,
puntentelling of lastige banken. Al het werk wordt
door hen gedaan

Een obligatie wat is dat?



Voor deze obligatielening is geen prospectplicht,
toch doen wij dat. Op onze investeringswebsite kunt
u alle informatie lezen en downloaden.

Hoe kan ik beleggen?
De stappen zijn:
1.   Inschrijven: Om te kunnen beleggen in onze
onderneming vult u het inschrijfformulier in op onze
investeringswebsite. Dit kan als natuurlijk persoon of
namens een bedrijf.

2.   Betalen: U kunt de inschrijving voltooien door
middel van een iDEAL betaling. Indien u een groter
bedrag wenst te beleggen, kunt u meerdere keren
een iDEAL betaling doen.

Een iDEAL betaling wordt geautomatiseerd verwerkt.
Uw betalingsbevestiging ontvangt udirect per e-mail.
Deze obligatielening kent 14 dagen bedenktijd. Na je
betaling heeft u 14 dagen wettelijke bedenktijd om
kosteloos te annuleren. U betaalt geen beheer- of
afsluitkosten.

Wat doen wij?
Wij kopen samen met zakelijke vastgoed
investeerders panden aan om te verbouwen en
te verkopen. Uiteraard heeft u als belegger altijd
een eerste hypotheekrecht. Daarnaast is Ayden
altijd minimaal 50% eigenaar van het pand.

Grote vraag naar vastgoed
Wanneer een klant een pand wil kopen,
opknappen en wil verkopen, nemen wij de
financiering op ons. Ayden B.V. is dan ook altijd
minimaal 50% eigendom van het
vastgoedproject en krijgt dus ook 50% op het
resultaat. Wij vestigen als Ayden altijd een eerste
hypotheekrecht voor uw zekerheid.

Wij bieden zekerheid
Met het kapitaal dat wij via de obligatie ophalen,
financieren wij de aankopen van vastgoed
(deelnemingen). Onze eerste emissie is via een
obligatielening ter waarde van € 1.000.000,-.
Door het vestigen van een hypotheekrecht en
het mede-eigenaar worden van het
vastgoedproject is er een extreem sterk
zekerheidsrecht voor alle investeerders in onze
obligatie.

Ayden BV 
Baarnsche Dijk 12
3741 LS Baarn

info@ayden.nl
www.vast-rendement.nl
KvK Ayden BV: 80263224
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