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AANDEEL IN DE
GESCHIEDENIS
VAN BREDA
STADSHERSTEL GEEFT OBLIGATIES UIT
De bouwkundige geschiedenis van Breda is geschreven in
kalkmortel, baksteen en hout. Door de sloophamer is veel
van deze geschiedenis verdwenen of herschreven in beton.
Stadsherstel Breda komt op voor het bouwkundig erfgoed
en heeft daarbij uw steun nodig. U kunt uw aandeel
nemen in de geschiedenis van Breda door obligatiehouder
te worden bij Stadsherstel Breda.
GROOT DUIZEND EURO
Door deelneming in de obligatielening maken
obligatiehouders het mogelijk voor Stadsherstel Breda
om nieuwe investeringen te doen in het historisch
erfgoed en dit te behouden voor de toekomst.
Uw investering en vast rendement wordt zeker gesteld
door langlopende huurcontracten en de onderliggende
waarden van de gerestaureerde monumenten.

Stadsherstel Breda

STADSHERSTEL BREDA
REDT PANDEN IN ‘NOOD’
Het Bredase erfgoed behouden door het te
revitaliseren, dat is de hoofddoelstelling van
Stadsherstel Breda. Hierbij richten wij ons
op rijks- en gemeentelijke monumenten
en op beeldbepalende panden.

Het werkapparaat van Stadsherstel Breda is bescheiden
van omvang. We zien onszelf vooral als organisator van
het restauratieproces. Daarnaast zorgen we voor de
herbestemming en exploitatie van de panden. Zodat er
een duurzame toekomst gebouwd wordt voor de panden
in ‘Nood’. In elk fase van het ontwikkel- en
restauratieproces werken wij samen met ervaren
erfgoedspecialisten.

Met meer dan 460 rijksmonumenten en honderden
gemeentelijke monumenten, is Breda echt een
monumentenstad. Stadsherstel Breda draagt bij aan de
kwaliteit van de stad door de restauratie van bouwkundig
erfgoed. Een twaalftal karakteristieke panden hebben wij
zo al voor de stad weten te behouden.

NEEM EEN AANDEEL IN BREDA
Door deelneming in de obligatielening maken de
obligatiehouders het mogelijk voor Stadsherstel Breda
om nieuwe investeringen te doen in het historisch erfgoed
en deze te behouden voor de toekomst.

SPECIALISTEN VOOR PANDEN IN ‘NOOD’
Hoewel iedereen van historische panden houdt, liggen ze
vaak niet zo goed in de markt. Dit hangt samen met de
complexiteit van de restauratie, de omgeving waarin ze
gesitueerd zijn, en met het feit dat er met afbraak en
nieuwbouw meer geld te verdienen valt. Om deze
redenen is in 1995 door een tiental bedrijven en
instellingen, waaronder de gemeente Breda, de NV
Stadsherstel Breda opgericht.

Obligatiehouders ontvangen een aantrekkelijk rendement
en worden regelmatig geïnformeerd over het werk van
Stadsherstel Breda. Er is een jaarlijkse obligatiehouder
bijeenkomst en we hebben veel activiteiten rond de
nationale monumentendag. Jaarlijks ontvangen de
obligatiehouders de nieuwsbrief en het jaarverslag.
Daarnaast ontvangen zij ook de gemeentelijk erfgoed
brief. Het jaarverslag kunt u vinden op
www.stadsherstelbreda.nl

TECHNISCHE INFORMATIE
OVER DE OBLIGATIE
Obligatie rekening met vast rendement
Emittent: NV Stadsherstel Breda
Het doel: Belegging in gerestaureerde rijks- en gemeentelijke
monumenten en beeldbepalende panden
Bedrag van obligatierekening: Eén miljoen euro
Coupures: Duizend coupures van duizend euro
Aflossing: De minimale looptijd is vijf jaar. Daarna neemt
NV Stadsherstel Breda op verzoek de obligatie(s) retour
tegen 100% van de uitgifte kosten.
Couponrente: 3% uit te keren per jaar achteraf
op 1 december van elk jaar.
Toewijzing: de toewijzing geschiedt op basis van volgorde
van binnenkomst van de aanmelding. NV Stadsherstel
Breda behoudt zich het recht voor om inschrijvingen,
zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of de uitgifte
van obligaties niet te effectueren. In dit laatste geval zullen
reeds gestorte gelden met rente worden terugbetaald.

Zodra het investeringsbedrag is bijgeschreven
op de rekening van NV Stadsherstel Breda
(IBAN NL 65 RABO 01889.49.259 t.n.v. NV Stadsherstel
Breda) ontvangt de inschrijver op de obligatielening binnen
een week een bevestiging van
de toekenning van de obligatie(s).
Obligaties op naam: De obligaties worden op naam gesteld.
Van de obligaties worden geen schuldbewijzen uitgegeven.
De namen van de obligatiehouders worden vermeld in een
register dat door NV Stadsherstel Breda wordt bijgehouden.
Betaling rente en aflossing: Middels een geautomatiseerd
systeem zullen rente en aflossing worden verwerkt.
Deze verwerking maakt onderdeel
uit van de jaarlijkse accountantscontrole.
Heeft uw vragen, opmerkingen of interesse:
info@stadsherstelbreda.nl

Foto Spanjaardsgat: Jan Korebrits
Foto’s De Grote Kerk, Begijnhof en Havermarkt/Haven: Mariëlle Houben, VVV Breda
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PROJECTEN & PANDEN

#2

#1

#3

ERFPACHT, ADVIES EN CO-FINANCIERING

Stadsherstel Breda zoekt naar nieuwe manieren om de
financiële slagkracht te vergroten. Naast renovatie van
monumentale panden houden wij ons ook bezig met het
geven van betaalde adviezen aan overheden en particulieren.
Daarnaast hebben we meer aandacht voor erfpacht
constructies. En we zijn volop bezig met samenwerking en
co-financiering. Stadsherstel Breda heeft momenteel twaalf
monumentale panden in bezit.

#4
#8

Meer informatie: www.stadsherstelbreda.nl/panden
#1 Vishal & Klapkot

#2 Lunet B

#3 Stadserf & Bredase Stadshart

#4 Nieuwe Prinsekade

#5
#7

#6
#5 Kerkplein

#6 De Noordpool & De Pelmolen

#7 ‘t Kleyn Beerken

#8 Olyton

Unieke horeca in oude brouwerij en vishal
Deze industriële panden aan de Haven zijn sinds 1663 bijna
ononderbroken in bedrijf geweest. Eerst als brouwerij,
‘De Hooywagen’, ‘De Posthoorn’ en in WO1 huisde hier
de landelijk bekende ‘De Witte Leeuw’. Vanaf 1967 was
het de locatie van het fameuze Café Het Klapcot, dat hier
de Bredase beat-cultuur op de kaart zette.

VISHAL &
KLAPKOT

Dankzij een ingrijpende restauratie van Stadsherstel Breda
zijn de karakteristieke industriële gevels veilig gesteld voor
het Bredase straatbeeld. De gevel en het interne casco zijn
in 2008 volledig constructief hersteld. Ook zijn er
voorzieningen getroffen voor moderne exploitatie. Na de
restauratie en verbouwing is hier een Grand Café-Restaurant
gevestigd. De Vishal zelf is ook gerestaureerd in 2007,
het functioneert nu als sfeervol terras voor het restaurant.
Gezelligheid, sfeer en historie vormen een perfecte
combinatie voor een succesvolle toekomst.

Bier en Visch, industriële panden
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