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                  Vastgoed   
      kan zo worden gezien ...



Het succes van een vastgoedinvestering hangt 

van meer factoren af dan alleen ligging en uitstraling.

Door het totaalbeheer van vastgoed toe te vertrouwen aan de zorg van een 

externe partner met expertise op het gebied van single-family offices en 

jarenlange ervaring op de vastgoedmarkt worden de risico’s beperkt en 

de prestaties verbeterd.
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             …maar ook  
op deze manier …

STRATEGIE

FUNGIBILITEIT 

DIVERSIFICATIE

RISICOMANAGEMENT 

POTENTIEELANALYSE



01 Investeringsstrategie

Vele jaren ervaring met het implementeren 
en realiseren van uiteenlopende beleggings-
strategieën voor alle assetklassen, volumes, 
markten en rendementspercentages zorgen 
voor objectieve en realistische portefeuille-
strategieën.

04 Financiering

Een eigen financieringsafdeling met persoonlijke  
toegang tot de belangrijkste financieringsinstellingen  
en -dienstverleners in de branche evenals uitgebreide er-
varing met verschillende financieringsstructuren helpen 
de prestaties extra te vergroten – bij elke investering.

07 Risicomanagement

Het continu observeren van markt-
relevante risico’s en ontwikkelingen door 
een team van deskundigen mede op basis 
van data uit meerdere portefeuilles maakt 
dat risico’s en kansen vroegtijdig worden 
geïdentificeerd.

06 Datamanagement en rapportage

Eersteklas softwareoplossingen speciaal ontwikkeld  
voor het ondersteunen van meerdere cliënten en grote 
vastgoedportefeuilles staan niet alleen garant voor in-
dividuele rapportages op maat, maar waarborgen tevens 
een permanente toegang en een constante overdracht 
van alle databestanden.

03 Transacties

Onderhandelingservaring, knowhow 
en soepele processen met vooraan-
staande marktdeelnemers leiden tot 
gedegen geplande en betere prestaties 
alsmede transactieveiligheid.
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02 Acquisitie

Grote naamsbekendheid op de investeringsmarkt, 
succesvol gerealiseerde marketingstrategieën en toe-
gang tot een uitgebreid netwerk van relevante markt-
deelnemers uit de branche vormen de basis voor een 
hoge marktpenetratie, toegang tot off-market kansen 
en het behalen van de beleggingsdoelen.

08 Verhuur en verkoopoptimalisatie

Persoonlijke contacten met betrouwbare verkopers,  
kopers, huurders en verhuurders evenals een omvang-
rijke collectie markt- en analysegegevens zorgen voor 
soepele marketingprocessen en een stevige markt-
positie – belangrijke drivers voor bovengemiddelde 
prestaties.

05 Onderzoek en marktanalyse

Een interne onderzoeksafdeling met een uitgebreide hoeveel-
heid data over de belangrijkste verkoop- en verhuurmarkten 
en vergelijkende analyses van portefeuillemanagers alsmede 
het permanent monitoren van prestatie-indicatoren helpen 
marktontwikkelingen vroeg te herkennen. Voor cliënten  
betekent dit flexibiliteit, snelheid en onafhankelijkheid.

     Single-family offices hebben op vele gebieden 
baat bij de ervaring en marktpositie van een 
     gerenommeerd extern vastgoed family office



Criteria waaraan een extern vastgoed family offi  ce 
voor een single-family offi  ce moet voldoen
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Voordelen en toegevoegde waarde voor een 
single-family offi  ce van een samenwerking met 
een extern vastgoed family offi  ce

Minder werkdruk:
Meer ruimte voor kernactiviteiten van het single-family offi  ce door het 
permanent uit handen geven van beheertaken aan de partner

Focus: 
Concentratie op essentiële beslissingen

Privacy en anonimiteit: 
Bescherming van de eigen naam, bijvoorbeeld door white labeling

Veiligheid en prestaties: 
Lagere investeringsrisico’s en betere prestaties door professioneel 
en bekwaam vastgoedbeheer op institutioneel niveau

Snelheid en beschikbaarheid:
Onmiddellijke beschikbaarheid van effi  ciënt werkende teams 
voor investment- en assetmanagement op maat

Flexibiliteit:
Flexibele organisatie en teams die mee veranderen als de investerings-
strategie verandert, zonder dat dit enige impact heeft op de eigen organisatie 
of personeelsstructuur

Structuur en kosten:
Afgeslankte organisatiestructuur aan de zijde van de cliënt, terwijl het 
vastgoed family offi  ce enkel wordt vergoed op basis van geleverde prestaties

Succesfactoren
  van een partnermodel

Persoonlijk contact en privacy: 
Kleine of middelgrote onderneming voor een optimale bescherming 
van de privacy en een individuele begeleiding op maat

Hoge processtandaard:  
Transparante operationele processen van hoge kwaliteit ondersteund 
door de nieuwste IT-oplossingen

Institutionele standaard:
Branchestandaarden voor investment- en assetmanagement 
op institutioneel niveau

Onafhankelijkheid en objectiviteit: 
Onafh ankelijke onderneming geleid door de eigenaar zelf en niet gecontroleerd 
door andere single-family offi  ces onder de aandeelhouders en/of partners van 
de onderneming

Track record en reputatie:  
Uitgebreide track record, goede referenties en ervaring met het begeleiden 
van single-family offi  ces
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      „Een perfect 
 samenspel tussen twee experts  
   biedt zoveel meer dan de som van 
       hun afzonderlijke diensten“

www.dereco.de


