NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017

“DIVIDENDBETALINGEN OKTOBER 2017”

Dividendbetalingen Huurwoningen Nederland Fonds en Groenwoningen Fonds
Aan participanten in het Huurwoningen Nederland Fonds en het Groenwoningen Fonds is vrijdag 29 september het
verschuldigde dividend over het derde kwartaal overgemaakt.
Huurwoningen Nederland Fonds
Per participatie van € 5.000 is 1,75% dividend uitgekeerd door de Stichting Bewaarder HWF NL. Op jaarbasis (en sinds de
introductie van het Fonds) is het dividend 7%.
Groenwoningen Fonds
Per participatie van € 5.000 is 1,2% dividend uitgekeerd door de Stichting Bewaarder Groenwoningen. Op jaarbasis is het
dividend 4,8%.
Dividenden over stortingen die na 23 september 2017 zijn ontvangen, zullen worden uitbetaald bij de dividenduitkering
over het vierde kwartaal.

Nominatie “Beste Aanbieder van Beleggingsproducten in Vastgoed”
Credit Linked Beheer behoort tot één van de drie
genomineerden in de categorie
Beste Aanbieder van Beleggingsproducten in
Vastgoed!
Stemmen op de genomineerden kan tot 16
oktober 2017.
Video:

voor de video te bekijken

Let op: Initiatiefnemer Cashcow zal de door u ingevoerde gegevens tevens gebruiken voor de toezending van haar nieuwsbrief. Stelt u hier geen
prijs op, dan hopen wij dat u toch stemt op ons en adviseren wij u alternatieve contactgegevens te gebruiken.

De particuliere beleggers (lezers van Cash en leden van beleggersclub Bull Up) hebben hun stem uitgebracht. Zij verkozen wie
in welke van de 8 verschillende categorieën een award waardig is. Uit de vele bedrijven zijn er uiteindelijk drie genomineerden
per categorie overgebleven die in aanmerking komen voor de prestigieuze Cashcow Award.
Credit Linked Beheer behoort tot de genomineerden in de categorie Beste Aanbieder van Beleggingsproducten in Vastgoed!
Op 17 november wordt de Cashcow Award uitgereikt op de Beleggersfair in de Beurs van Berlage in Amsterdam.
Credit Linked Beheer B.V.

Credit Linked Beheer B.V.

Ontmoet Credit Linked Beheer!
De meest ideale manier om persoonlijk kennis te maken met Credit Linked Beheer is om ons te bezoeken op één van de
beurzen, waar we vertegenwoordigd zijn. U kunt in een persoonlijk gesprek vragen stellen en reageren op onze informatie
over de woningfondsen. Indien u nu een vraag heeft, neem dan gerust contact met ons op 085-2101719 of mail
info@clbeheer.nl.
Credit Linked Beheer vindt u van vrijdag 6 tot en met zondag 8 oktober op de Second Home beurs in de Jaarbeurs
Utrecht. U kunt ons vinden in Hal 1, stand 233 voor een kennismaking en informatie over onze fondsen.

Vrijdag 17 november zal Credit Linked Beheer aanwezig zijn op de Beleggersfair in de Beurs van Berlage in Amsterdam. U
heeft de gelegenheid om persoonlijk te komen kennismaken met Credit Linked Beheer en u goed te laten informeren over
de woningfondsen. Kaarten voor de Beleggersfair kosten 10 euro. Wilt u echter gratis toegang tot de Beleggersfair? Neem
dan contact met ons op 085-2101719 of mail info@clbeheer.nl. Wij hebben maximaal honderd gratis kaarten beschikbaar.

Het Groenwoningen Fonds en Huurwoningen Nederland Fonds zijn een initiatief van Credit Linked Beheer. Beide fondsen
staan onder toezicht van de AFM. *Artikel 9.7 van de Fondsvoorwaarden is van toepassing.
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