Glastuinbouw Grondfinanciering
Een langdurig gebruiksrecht en behoud van investeringsruimte. Dat zijn twee van de voordelen
van Glastuinbouw Grondfinanciering; een product speciaal voor glastuinbouwbedrijven met een
groeiambitie.
Erfpacht met een koopoptie
Ten behoeve van glastuinbouwbedrijven met een groeiambitie heeft Wayland Developments een nieuw product
ontwikkeld: Glastuinbouw Grondfinanciering. Dit betreft een constructie waarbij Wayland Developments,
of – in voorkomend geval – een tussenkomende partij1, glastuinbouwgrond voor lange tijd in erfpacht uitgeeft,
gecombineerd met een (tussentijdse) koopoptie.
Op basis van de te financieren grondwaarde betaalt u jaarlijks een canon als vergoeding voor het gebruik. Behoudens
indexatie wordt de canon gedurende de looptijd niet gewijzigd en er is geen tussentijdse aflossingsverplichting.
Aan het einde van de looptijd heeft u de keuze om de grond te kopen of om de erfpacht te verlengen.
Vanwege het langdurige gebruiksrecht bent u met uw bedrijfsfinanciering niet afhankelijk van wisselende
grondwaarderingen, waardoor uw onderneming op een meer stabiele manier is gefinancierd. De focus komt te liggen op de
exploitatie van uw bedrijf. Het gebruik van de grond wordt uit deze exploitatie betaald. Hetgeen u meer vrijheid geeft voor
aanwending van het eigen vermogen.
Ten behoeve van (de grip op) de opstallen wordt gelijktijdig met de vestiging van het recht van erfpacht een opstalrecht op
de grond gevestigd.

Voordelen op een rij








Bedrijfsuitbreiding zonder investering in grondaankoop.
Langdurig gebruiksrecht, zekerheid voor ten minste 26 jaar.
Niet afhankelijk van fluctuerende grondprijzen.
Geen tussentijdse aflossingsverplichting.
Koopoptie of mogelijkheid tot verlenging erfpacht.
De grond kan ook tussentijds worden gekocht.
Het recht van erfpacht is overdraagbaar.

Maatwerk
Glastuinbouw Grondfinanciering is een product dat op uw financieringswensen kan worden afgestemd. Maatwerk dus. Als
basis wordt gewerkt met een model ‘Overeenkomst tot het vestigen van een recht van erfpacht’ die bij de aanbieding
wordt meegezonden.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Glastuinbouw Grondfinanciering of een vrijblijvend gesprek over wat dit
product voor uw bedrijf kan betekenen?
Neemt u dan gerust contact op met Arnaud van der Eijk, telefonisch bereikbaar op 06-30730424.
U kunt deze informatiebrochure ook downloaden via www.waylanddevelopments.nl en www.glastuinbouwsiberie.nl.
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