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INTRODUCTIE

Deze brochure geeft een overzicht van de activiteiten van Nera Vastgoed op het gebied 
van vastgoedontwikkeling, vastgoedbeheer en vastgoedadvies.

Sinds januari 2006 is Nera Vastgoed, alleen dan wel met partners (joint venture), een 
aantal ontwikkelingsprojecten gestart die financieel gesteund worden door een aantal 
externe relaties. De financiering van de projecten en de voorwaarden voor financiële 
deelname in een project worden toegelicht in een prospectus. De basismarkten voor 
haar ontwikkelingsprojecten bestaan uit de Nederlandse markt en een aantal Europese 
Emerging markets, waaronder de Baltische Staten en Slowakije.

De ervaring en opleiding van de directie van Nera Vastgoed staan borg voor 
een gedegen en breed scala aan kwaliteiten die nodig zijn om de soms lastige 
ontwikkelingsprojecten tot een goed einde te kunnen brengen. Hierbij wordt zij 
gesteund door haar partners en de raad van advies. Dit alles om op een effectieve 
en efficiënte wijze waarde toe te voegen aan haar projecten en  daarmee uiteindelijk 
optimale beleggingsrendementen voor haar investeerders, haar partners en zichzelf te 
realiseren.

Nera Vastgoed BV

Drs ing. P. van Zwet
Drs M.J. Gieling MRE

Hugo de Grootstraat, Delft
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INTRODUCTION

This brochure provides an overview of the activities of Nera Vastgoed in the field of real 
estate development, property management and real estate advice.

Since early 2006, Nera Vastgoed has been active in real estate development and investments 
and launched a number of individual and joint venture projects, which are financially 
supported by third parties. All development projects are financed separately and the 
conditions for investment are published in a prospectus. The company’s core markets 
are the Netherlands and some emerging European markets such as the Baltic States and 
Slovakia.

The members of the Board of Nera Vastgoed have extensive knowledge and experience to 
ensure the successful completion of the many times complicated development projects. 
With the advisory board’s guidance and the support of joint venture partners, Nera 
Vastgoed strives to create effective and efficient means to realize healthy returns for its 
investors, partners and the company itself.

Nera Vastgoed BV

P. van Zwet
M.J. Gieling
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FILOSOFIE

De filosofie van Nera Vastgoed laat zich omschrijven als het toevoegen van waarde 
aan haar projecten. In de werkwijze kenmerkt zich als een ‘no nonsens’ en ‘hands-on’ 
benadering met een persoonlijke contact naar betrokken partijen.

Een belangrijk en soms onderschat begrip is ‘vertrouwen’. Dat geldt voor een goede 
afloop van een project, voor goed asset management, maar ook voor de mensen en 
de middelen. Vertrouwen is de basis, ook als projecten anders lopen dan verwacht. 
Daarnaast staan heldere communicatie met betrokkenen en daadkrachtig handelen 
zonder rompslomp hoog in het vaandel.

Nera Vastgoed BV heeft haar activiteiten gemeld bij de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) als bedoeld in artikel 2:66a, derde lid. De melding wordt gedaan om te 
beoordelen of de activiteiten voldoen aan de voorwaarden om onder het AIFMD-
meldingsregime te vallen (artikel 2:66a, eerste en tweede lid, Wft en artikel 2, eerste lid, 
Uitwerkingsverordening).

De activiteiten van Nera Vastgoed zijn vrijgesteld en daarmee niet vergunningspichtig 
onder de AIFMD richtlijn. De AFM heeft besloten deze melding op te nemen in haar 
registers.

AFM
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VISION

Nera Vastgoed’s vision is that value is created by a no nonsense and hands-on approach in 
which personal relations are essential. 

Trust is a major aspect of the vision of Nera Vastgoed: Trust  in the successful completion 
of a project, trust in good asset management and again trust in the people and their ability 
to succeed. It is also important that investors are confident that in the unlikely event that a 
project does not proceed according to plan, they will be kept informed and that swift and 
effective action will be undertaken immediately. 

DUTCH FINANCIAL AUTHORITY 
Nera Vastgoed has reported its activities to the Dutch Financial Authority (AFM) as a 
consequence of article 2:66a, section 3 Wft. This to review wether or not the provisions of the 
AIFMD-diclosure regime will apply (article 2:66a, section 1 and 2 Wft and article 2 section 1 
sub-regulation).  

The activities of Nera Vastgoed are exempt and as a consequence not licensed under AIFMD 
provisions.
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ORGANISATIE

Het management van Nera Vastgoed heeft jarenlange ervaring en is derhalve bij uitstek 
geschikt de soms lastige commerciële, technische en juridische vraagstukken op het 
gebied van vastgoed inzichtelijk te maken en tot een goed einde te brengen.

De organisatie is gezien zijn omvang en werkwijze uiterst slagvaardig en laagdrempelig 
waardoor relaties (partners en beleggers) het gevoel krijgen onderdeel van het team 
te zijn. Maatwerk, zowel in dienstverlening en als in projectstructurering, maakt het 
toevoegen van waarde op een wezenlijke manier mogelijk. Dit in combinatie met een 
no nonsense en hands-on mentaliteit, maakt Nera Vastgoed een winnend team.

DE ACTIVITEITEN VAN NERA VASTGOED BETREFFEN ONDER MEER:

PROJECTONTWIKKELING
Het ontwikkelen van vastgoedprojecten in de woning- en commerciële sector. Deze 
ontwikkelingsactiviteiten zetten we uit in Nederland en in emerging markets. De 
ontwikkelingsactiviteiten worden zowel zelfstandig als met partners (joint ventures) 
ondernomen.

VASTGOEDBEHEER
Het verzorgen van diensten op commercieel, technisch, juridisch en organisatorisch 
vlak ten behoeve van professionele en particuliere cliënten. Daarnaast levert 
Nera Vastgoed bestuurlijke, secretariële en administratieve ondersteuning voor 
vastgoedprojecten en vastgoedfondsen.

VASTGOEDADVIES
Dit betreft het verstrekken van adviezen ten aanzien van de tactische aspecten 
van vastgoed, vastgoedontwikkelingen en vastgoedbeleggingen. Tevens worden 
ontwikkelings- en/of beleggingsproposities beoordeeld op hun haalbaarheid,  
vastgoedportefeuilles doorgelicht en  begeleidt Nera Vastgoed huur en aan/verkoop 
transacties.
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ORGANIZATION 

Nera Vastgoed management has a wide range of experience and is well equipped to 
cope with the complex commercial, technical and legal issues.

Clients and partners have easy access to its organization, thus enabling them to 
become part of the team. Value is created because Nera Vastgoed offers tailor-made 
solutions in their services and project management. Combine this with a typical no 
nosense and hands-on approach and you have yourself a winning team!

NERA VASTGOED ACTIVITIES INCLUDE:

REAL ESATE DEVELOPMENT
The company launches, structures, syndicates and manages real estate development 
and investment projects in the Netherlands and in emerging markets in Eastern 
Europe. A number of these projects are autonomously financed whereas others are 
funded in joint ventures with local partners.

ASSET & PROPERTY MANAGEMENT 
The company provides asset management, including commercial, technical, legal 
and organizational services for professional and private clients as well as daily real 
estate property management . It also supplies administrative and management 
assistance to external listed and non-listed real estate funds. 

REAL ESTATE ADVICE
The company supports its clients with advice and reports for all strategic aspects of 
real estate and investments. Furthermore, Nera provides several financial services for 
the real estate sector.
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MANAGEMENT

Drs. Ing. Peter Van Zwet

Peter van Zwet (1975) heeft na zijn studie bouwkunde in Den Haag bedrijfskunde 
gestudeerd aan de Universiteit Nyenrode met financieel management als specialisatie. 
Hij werkte als asset manager Europa bij Euro American Investors Group en was 
daar verantwoordelijk voor zowel Nederlandse als Europese ontwikkelings- en 
beleggingsprojecten. Tevens is hij property manager geweest bij Jones Lang Lasalle 
Vastgoedmanagement BV, waar hij verantwoordelijk was voor institutionele 
vastgoedbeleggers, zoals Bouwfonds Asset Management BV en Achmea Vastgoed BV. 

Van Zwet is naast (statutair) bestuurder van Nera Vastgoed BV, tevens bestuurder van 
Refund Capital BV, Urban Energy Invest BV en Petarc Invest BV.

Drs. Marc gIelIng Mre
Marc Gieling (1968) heeft na het afronden van zijn studie financiële bedrijfseconomie 
in 1995 aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam een brede ervaring opgedaan in de 
vastgoedbeleggingswereld. Hij is onder meer werkzaam geweest bij de Euro American 
Investors Group, een aanbieder van vastgoedbeleggingen en -ontwikkelingen in Den 
Haag. Daarnaast was hij beheerder (statutair bestuurder) van het Woon Winkel Fonds, 
het beursgenoteerde Vastgoed Mixfonds en het Global Multi Asset Fund. In 2001 
voltooide Gieling de postdoctorale opleiding Master of Real Estate aan de Universiteit 
van Amsterdam. 

Gieling is naast (statutair) bestuurder van Nera Vastgoed BV, tevens bestuurder van 
Refund Capital BV, Urban Energy Invest BV en Petarc Invest BV.

RAAD VAN ADVIES

Drs. robert weIsZ FrIcs
Robert Weisz (1950) studeerde bedrijfseconomie en accountancy aan de 
Universiteit van Rotterdam en heeft ruime ervaring en kennis op het gebied van 
vastgoedontwikkeling en vastgoedbeleggen. Naast zijn werkzaamheden als directeur bij 
vastgoedbeleggingsgroep Timevest BV in Amsterdam, is hij onder meer gastdocent aan 
de postdoctorale opleiding van de Amsterdam School of Real Estate. Tevens is de heer 
Weisz lid van de Vastgoedadviesraad van Bank Insinger de Beaufort, Voorzitter van de 
Stichting Transparantie Vastgoedfondsen en mede-auteur van het boek “Onroerend 
goed als Belegging”, uit hoofde waarvan hij ook spreker is bij diverse symposia 
in Nederland en de Verenigde Staten. Tot 2009 was hij als visiting professor ook 
verbonden aan de TU in Eindhoven (leerstoelgroep Vastgoedbeheer).

Robert adviseert de onderneming op strategisch en operationeel gebied en over aan- en 
verkoop van vastgoedbeleggingen en -investeringen.
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Peter Van Zwet

Peter van Zwet (1975) studied Construction Engineering in the Hague and 
Business Administration at Nyenrode University with a major in Financial 
Management. He started his professional career as an Asset Manager for the Euro 
American Investors Group in the Hague. As such, his responsibilities concerned 
Dutch and European real estate development and investment projects. After that, 
he moved to Jones Lang LaSalle Vastgoedmanagement BV and managed the real 
estate portfolios of Bouwfonds Asset Management BV and Achmea Vastgoed BV.

Peter van Zwet is also managing director of Refund Capital BV, Urban Energy 
Invest BV and Petarc Invest BV.

Marc  gIelIng

Marc Gieling (1968) studied Financial Economics at the Erasmus University 
Rotterdam. After his graduation, he moved into the real estate investment world. 
He started his professional career at the Euro American Investors Group in The 
Hague. His responsibilities concerned the European real estate portfolio. He 
was Managing Director at Woon Winkel Fonds  (Dutch non-listed REIT)  and 
Vastgoed Mixfonds (REIT listed on the Amsterdam Stock Exchange). Until 
mid 2008 he was Managing Director of Global Multi Asset Fund, a non-listed 
investment fund. Gieling completed his Master’s in Real Estate at the University of 
Amsterdam in 2001.

Gieling is also managing director of Refund Capital BV, Urban Energy Invest BV 
and Petarc Invest BV.

ADVISORY BOARDMANAGEMENT

robert weIsZ

Robert Weisz (1950) studied financial economics at the Erasmus University 
Rotterdam and during his carrier he acquired extensive experience and knowledge 
in real estate development and real estate investments. Besides his current activities 
as managing partner of Timevest BV, a private real estate investment company 
located in Amsterdam, Robert is also guest lecturer at the Amsterdam School 
of Real Estate, member of the Real Estate Advisory Board of Bank Insinger de 
Beaufort, President of the foundation for Transparency Real Estate Investment 
Funds and co-writer of the book “Onroerend goed als Belegging”. He is regular 
guest speaker at various symposia in the Netherlands and in the United States. Until 
2009 he was a visiting professor with the University of Eindhoven.

Robert advises Nera Vastgoed on strategic and operational matters, as well as 
acquisition and disposition of real estate investments and developments.
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PROJECTS & SERVICES

Een selectie van (ontwikkelings)projecten die zijn ondernomen door Nera Vastgoed BV 
zijn de volgende:

Jacobus Bellamyhove, Zoetermeer
Het project Jacobus Bellamyhove betreft de ontwikkeling van een 
appartementencomplex bestaande uit 73 appartementen en 56 parkeerplaatsen. Het 
project ligt nabij het centrum (stadshart) van Zoetermeer. In 2011 is het opgeleverd 
en verkocht. Een deel van de appartementen is in portefeuille gehouden en wordt 
momenteel verhuurd.

Turfschipper, Wateringen
De ontwikkeling van het bedrijfsterrein genaamd “De Radius”- in Wateringen (nabij 
Den Haag) bestaat uit bedrijfsruimtes van 100 tot circa 2.500 m2. Het project ligt in 
het keerpunt van tram 16 en 17 en heeft daarmee een rechtstreekse verbinding met het 
Centraal Station in Den Haag.

Skulte Residential Resort, Riga, Letland
Dit project betreft de ontwikkeling en verkoop van 46 twee-onder-een-kap woningen. 
Het perceel waarop de ontwikkeling zal plaatsvinden ligt in het stadje Skulte, is circa 
6 ha groot en ligt op steenworpafstand van het strand dat grenst aan de Baltische Zee.  
De te ontwikkelen locatie ligt binnen de ‘Protective zone of the Baltic Sea’ (beschermd 
natuurgebied). Via de autosnelweg “Via Baltica” is het stadscentrum van Riga binnen 
30 minuten te bereiken met de auto.

Baltfund
De ontwikkelingsactiviteiten in de Baltische Staten worden ondernomen door 
Nera Baltfund. De vennootschap treedt op als beherend vennoot voor verschillende 
ontwikkelingsprojecten die gezamenlijk met lokale partners worden ondernomen. De 
financiering van de ontwikkelings-activiteiten geschiedt door investeerders en banken. 
Projecten bevinden zich in Jugla (Riga), Druskininkai en Palanga.

De ontwikkeling van het appartementencomplex ‘Jugla’ bestaande uit 80 

Jacobus Bellamyhove , Zoetermeer
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Nera Vastgoed BV has developed a number of real estate (development) projects. 
These include:

Jacobus Bellamyhove, Zoetermeer
The development of this project, located near the center of Zoetermeer, consist of 
73 apartments and 56 parking spaces.  The project was finished and sold in 2011. 
Some apartments are leased for investment purposes.

Turfschipper, Wateringen
This project - called “De Radius”- covers the development of industrial buildings in 
the industrial area ‘Wateringseveld’ in Wateringen, the Netherlands. These buildings 
will be located within the turning point of tramline 16 and 17, which is a direct 
connection to the Hague Central station.

Skulte Residential Resort, Riga, Letland
Skulte Residential Resort concerns the development and sale of 46 semi-detached 
houses. This development arises on a land plot near the city of Skulte. The area 
is about 6 hectares tall and the beach is within walking distance. The project is 
situated in the ‘Protective zone of the Baltic Sea’. Riga city centre can be reached by 
car within 30 minutes via the ‘Via Baltica’ motorway.

Baltfund
Development activities in the Baltic region are conducted through Nera Baltfund. 
The company serves as general partner for a number of projects, developed with 
local partners.The activities are funded through investors and banks. The projects 
are developed in Jugla (Riga), Druskininkai and Palanga. 

Jugla introduces plans for the development of 80 apartments with 110 parking 
spaces in Jugla, a suburb of Riga, with splendid views over the Jugla Lake.

Villa Mineral is a project that develops 45 apartments with parking spaces in 
Druskininkai, a Lithuanian city, which is famous for its health resorts. It is about Galvanistraat, Ede
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appartementen inclusief 110 parkeerplaatsen. Het project ligt in Jugla, een buitenwijk 
van Riga (Letland) aan het Jugla meer.
De ontwikkeling van een appartementencomplex - genaamd “Villa Mineral”- bestaande 
uit 45 appartementen inclusief parkeren. Het project is gelegen in de stad Druskininkai 
(Litouwen), bekend om haar status als kuuroord. De stad ligt ongeveer 130 kilometer 
ten zuiden van de hoofdstad Vilnius tegen de Poolse grens.

In de stad Palanga  (Litouwen) wordt een appartementen-complex  ontwikkeld 
bestaande uit 62 appartementen met 74 parkeerplaatsen. Palanga is een badplaats 
gelegen aan de westkust (Baltische zee) van het land. Het te ontwikkelen perceel ligt op 
loopafstand van het strand van Palanga.

Leeuwenstraat, Hilversum
Dit betreft de herontwikkeling van de (voormalige) Gooische Herberg / het Gooisch 
Podium, gelegen op de hoek van de Leeuwenstraat en de Kampstraat in het centrum 
van Hilversum. Het gebouw, gelegen tegenover het Centraal Station van Hilversum, 
zal tijdelijk worden verhuurd en na vergunningsverstrekking en voldoende voorverhuur 
/ voorverkoop worden ontwikkeld tot commerciële ruimtes, horeca gelegenheden en 
koop en/of huurappartementen voor de startersmarkt.

Catsheuvel, Den Haag
Het project, bekend als de ‘Toren van Oud’ is gelegen aan de Catsheuvel in Den Haag, 
direct naast het Congres centrum, Europol en in de directe omgeving van verschillende 
nationale en internationale bedrijven en ambassades. Het gebouw van 18 verdiepingen 
zal worden herontwikkeld naar hotel en/of short-stay appartementen.

Galvanistraat, Ede
Dit betreft een belegging in een langdurig verhuurd kantoorgebouw van ruim 5.000 
m2 en 110 parkeerplaatsen gelegen aan de Galvanistraat in Ede. De grootste huurder 
van het gebouw is nabijgelegen Ziekenhuis de Gelderse Vallei voor de huisvesting van 

ondersteunende diensten van het ziekenhuis. Zowel intern als extern is het gebouw gerenoveerd 
en aangepast aan de eisen van deze tijd.
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130 kilometres south of the capital Vilnius and is close to the Polish border.  

Another project in Lithuania is in the seaside resort of Palanga at the Baltic Sea. It 
covers the development of 62 apartments with 74 parking spaces. The apartments are 
located within walking distance of the beach at Palanga.

Leeuwenstraat, Hilversum
This project concerns the redevelopment of the Gooische Herberg / Gooisch Podium, 
located at the corner of the Leeuwenstraat and Kampstraat in the centre of Hilversum. 
Situated across the Central Station, the building will be temporarily leased and in 
due time it should be redeveloped into commercial and hospitality areas as well as 
apartments.

Catsheuvel, The Hague
The Building, also known as ‘De Toren van Oud’ is located at the Catsheuvel in The 
Hague next to the Congress centre, Europol and various national and international 
companies and embassies. This 18-story building will be redeveloped into a hotel and/
or short stay apartments.  

Galvanistraat, Ede
This building concerns long term investment in approximately 5000 m2 office space 
and 110 parking. The building is fully leased, with the biggest tenant being the 
Hospital (Gelderse Vallei). The building has been renovated internally as well as 
externally.

Catsheuvel, Den Haag
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TRACK RECORD

Kremenica, Slowakije
Het project is gelegen in Stupava, een buitenwijk van Bratislava (Slowakije). Het 
betreft de financiering van grond en de verkaveling ervan. De kavels (12) worden met 
bouwvergunning doorverkocht aan locale bewoners. Stichtingskosten: € 0,7 mio.

Bezuidenhoutseweg, Den Haag
De aankoop, exploitatie, herontwikkeling en verhuur van een kantoorgebouw inclusief 
parkeergarage aan de Bezuidenhoutseweg 179/181 in Den Haag. Het kantoorgebouw ligt 
in de wijk Bezuidenhout op loopafstand van het Centraal Station Den Haag en nabij het 
stadshart van Den Haag. Stichtingskosten: € 10,5 mio. 

Jacobus Bellamyhove, Zoetermeer
Het project Jacobus Bellamyhove betreft de ontwikkeling van een appartementencomplex 
bestaande uit 73 appartementen en 56 parkeerplaatsen. Het project ligt nabij het 
centrum (stadshart) van Zoetermeer. Het project is in 2011 opgeleverd en verkocht.

Nesselande, Rotterdam
Port Nesselande betrof de ontwikkeling van een jachthaven van circa 100 ligplaatsen 
met horeca en een waterskibaan. Nera Vastgoed heeft de planvorming gerealiseerd 
hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in een bouwvergunning. Ook zijn gebruikers 
gevonden voor de diverse onderdelen van het plan. Gezien de slechte omstandigheden 
op de financierings- en beleggingsmarkt in 2012/2013 is uiteindelijk door de betrokken 
partijen besloten dit project niet te realiseren.
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TRACK RECORD

Kremenica, Slowakije 
Kremenica is located in Stupava, a suburb of Bratislava. This project concerns 
purchase and allocation of land, which will then be sold to local residents as individual 
plots with planning permission. 

Bezuidenhoutseweg, The Hague
This project covers the acquisition, management, redevelopment and rental of an 
office building at Bezuidenhoutseweg 179/181 in the Hague. The building is near the 
center of the Hague and the Hague Central Station.

Jacobus Bellamyhove, Zoetermeer
This development project, located near the center of Zoetermeer, consists of 73 
apartments and 56 parking spaces. The project was finished and sold in 2011. 

Nesselande, Rotterdam
The activities resulted in a plan to develop a harbour and related recreation activities. 
All permits were acquired and users were contracted. However, the financial economic 
crisis in 2012/2013 ensured that financing was impossible. As a consequence it was 
decided not to continue this project.  

Bezuidenhoutseweg, Den Haag
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Winthontlaan 200
3526 KV  Utrecht

T +31 (0)30 7508944
F +31 (0)30 2898560

www.neravastgoed.nl
info@neravastgoed.nl


