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GEEN PROSPECTUSPLICHT, TOCH MAKEN WE DEZE

Swen Arens heeft geen prospectusplicht, toch doet hij dat. Hij biedt u hierbij
zijn informatiememorandum aan. 

Hiermee informeert hij u over de uitgevende instelling en haar
obligatielening.  
 
Dit informatiememorandum geeft onder meer een samenvatting van de
plannen van Swen Arens en Hotel Central Tilburg weer.

Detailinformatie over de voorwaarden van de obligatielening zijn separaat
te downloaden op fundhotelcentral.nl. De inhoudsopgave geeft de
onderwerpen weer die u kunt terugvinden in dit informatie-memorandum.

Zijn bepaalde termen in dit informatiememorandum niet duidelijk? Lees
dan ook ‘Vragen, antwoorden en toelichting’. U kunt het eenvoudig
downloaden vanaf onze website www.fundhotelcentral.nl of aanvragen via
connect@fundhotelcentral.nl
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2. EEN MOOI RENDEMENT OP UW GELD

U kunt een vast bedrag uitlenen aan Swen Arens. Voor iedere € 250,- of 
€ 1.000,- die u uitleent, ontvangt u één obligatie. De minimale afname is één
hele obligatie. Wij betalen u dit geld terug met een rente. De voorwaarden
staan in dit informatiememorandum vermeld.

Het is mogelijk dat meerdere beleggers obligaties van ons aanschaffen. Wij
bieden onze obligaties bij zowel particuliere als professionele beleggers
aan. In totaal geven wij obligaties uit met een maximum van € 1.000.000.
Daarmee kunnen wij onze gedegen renovatie- en groeiplannen realiseren
en u hebt een mooi rendement op uw investering.

In dit informatiememorandum vind u informatie over de obligaties en over
het Swen Arens. In dit informatiememorandum staan ook de afspraken die
wij met elkaar maken als u onze obligaties koopt.

Lees dit informatiememorandum goed voordat u geld aan ons uitleent.

Heeft u dit informatiememorandum gelezen? En wilt u onze obligaties
kopen? U kunt online meedoen.
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3. VOORWOORD

Swen Arens, voormalig zelfstandig NVM-makelaar en succesvol belegger in
vastgoed, neemt het initiatief om geheel voor eigen risico een
wedergeboorte te realiseren van het historische Grand Hotel Central
Tilburg. 

Dat niet alleen: Arens wil ook kunstbeweging De Stijl er een prominentere
rol geven, de beweging die kunstenaars als Mondriaan, Van Doesburg, Van
der Leck en Rietveld voortbracht. Grondleggers Theo van Doesburg en
Anthony Kok kwamen bijeen in hotel restaurant Albert Janssen. Het hotel
dat in 1930 plaatsmaakte voor Hotel Central.

Voor geëngageerde belangstellenden bestaat de mogelijkheid om middels
een fundraisingsprogramma deel uit te maken van dit historisch
onderbouwde en door Gemeente Tilburg gesteunde ontwikkelingsplan.

Met deze eerste emissie gaat Swen verder in de fase van renovatie en
exploitatie van Grand Hotel Central in Tilburg. 
 
Ik heet u graag welkom als obligatiehouder en ambassadeur.

Swen Arens
Ondernemer
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4. Waarom Grand Hotel Central Tilburg?

‘Meer dan bij andere panden werd mijn interesse voor dit project
gestimuleerd door de historische achtergronden die bij dit gebouw horen.

Zakelijk expressionisme met invloed van de Amsterdamse-School als
architectonische basis en de Stijlgroep als historische context maken dat dit
project voor mij veel meer is dan een belegging: het is de realisering van
een droom; het in ere herstellen van cultureel historisch erfgoed in een
door sloop zo getroffen binnenstad’. 

Lees hier in het Brabants Dagblad over de plannen van Swen. 
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5. Grand Hotel Central

Sinds 2 jaar word door Swen Arens als opdrachtgever, een
bouwhistoricus, diverse kunstenaars en Gemeente Tilburg hard gewerkt
aan een toekomstdroom: 

De wedergeboorte en herpositionering van Grand Hotel Central in
Tilburg. 

Waar in het centrum van Tilburg heel veel historische gebouwen en
sfeer in een naoorlogse bouwwoede zijn verdwenen is de uitdaging
opgepakt om Grand Hotel Central als cultuur historisch Tilburgs erfgoed
te herstellen en veilig te stellen voor de toekomst. Deze doelstellingen
kunnen uitsluitend worden gerealiseerd bij een succesvolle
bedrijfsvoering met een kwalitatief hoogstaande gastvrijheid en een
sterk concept. 
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In het in 1932 gebouwde pand aan de Spoorlaan (een prijswinnend
ontwerp van architect Caspar van den Beld) was ruim 80 jaar horeca
gevestigd.

Het begon met hotel-restaurant Piet Mulders, na een faillissement in
1969 gevolgd door hotel De Stationsherberg. Sinds 1980 heet de
horecagelegenheid Hotel Central met de latere toevoeging van Brasserij.
Begin 2014 sloot Central de deuren na een faillissement.

De huidige eigenaren willen de oorspronkelijke functie weer aan het
pand toevoegen, doordat de begane grond voor lange termijn verhuurd
is aan Randstad is het niet mogelijk hier de benodigde voorzieningen
(lobby en restaurant) te huisvesten.
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6. Doelstelling en Plan

Een bedrijfseconomische visie creëren waarin de diverse belangen van het
genoemde rijksmonument kunnen worden geborgd voor de toekomst.
Grand Central zal een wedergeboorte doormaken door het geheel in oude
staat te herstellen. Alle aspecten die dit monument zo belangrijk maken voor
behoud worden zoveel mogelijk in oude glorie hersteld.

Wel zal rekening moeten worden gehouden met een bedrijfseconomische
noodzaak om in te spelen op hedendaagse wensen van klanten.
Onderscheidend vermogen t.o.v. andere hotels is van belang om voldoende
rentabiliteit te kunnen garanderen om dit monumentale pand een toekomst
te bieden die het, met de stad Tilburg, verdiend.

Dit onderscheidend vermogen kan worden bereikt door volledige renovatie in
combinatie met hedendaagse verblijfsnormen van hoog niveau.

Daarnaast zal dit hoge niveau ook qua beleving moeten worden gerealiseerd
door de 4e verdieping, die al omschreven staat als ‘dakterras’ in te zetten als
lobby, eetzaal, restaurant en bar.

Met deze combinatie tussen ‘roofterrace’ en ‘roofgarden’ communiceren
exploitant én gemeente Tilburg op een verantwoorde manier te anticiperen
op consumentenbehoeften, bedrijfseconomisch verantwoord exploiteren én
de wens tot behoud (en onderhoud) van cultureel erfgoed.
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7. De Stijl

Het voormalige Grand Hotel Central aan de Stationsstraat wordt van top tot
teen opgeknapt, krijgt 21 hotelkamers met De Stijl-inrichting en bovenop een
rooftopbar. De Tilburgse omgevingscommissie is enthousiast over het plan, de
eigenaar begint liever vandaag dan morgen.

De Tilburgse De Stijl-pleitbezorger Tine van de Weyer kwam met het idee om
De Stijl op die plek voor het voetlicht te brengen, sloot zich samen met Ingrid
Luycks bij het plan aan. ,,Het is historische grond”, aldus Van de Weyer.

Met de nieuwe opbouw en de toevoeging van de functies zal het pand weer zijn
oorspronkelijke gebruik aannemen en een toevoeging zijn voor het centrum
gebied van Tilburg.
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Na uw storting  heeft u 14 dagen bedenktijd. Daarna gaat de lening in.
De rente bedraagt 3% of 4% rente op basis van annuïteiten
De looptijd van deze obligatie is 6,5 jaar
Uitbetaling per kwartaal van rente en aflossing
Eerste 24 maanden zijn aflossingsvrij

7. DE BEDRIJFSOBLIGATIE 
   
De bedrijfsobligaties worden aangeboden door Swen Arens. De aanbieder
is tevens de uitgevende instelling van de bedrijfsobligaties. 
   
Wij geven obligaties uit ten bedrage van € 250,- en € 1.000 per obligatie tot
een maximum van € 1.000.000.
   
Waar heeft u recht op bij de obligaties?

Direct na de start begint Swen Arens met de betaling van rente. Na 24
maanden wordt ook begonnen met aflossen. Bij deze vorm heeft u de
zekerheid dat er elk kwartaal een overschrijving plaatsvindt en zo uw
investering weer bij u terug komt met een aantrekkelijke rente.
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U leent geld aan ons uit. Wij betalen u dit geld met rendement terug. Dit
geld is risicodragend. U krijgt voor het lopen van dit risico een hoog
rendement op uw geld. 

De initiatiefnemer Swen Arens beschikt over voldoende financiële (privé)
middelen om persoonlijk voor 100% garant te staan voor de ingelegde
bedragen.

Dit is tevens een stimulans voor particulieren die méér dan € 100.000,- aan
vermogen bezitten en die vanaf juli 0,5% rente moeten betalen aan de bank
over hun vermogen.

Door deel te nemen als partner in het project Grand Hotel Tilburg bespaart
u deze (boete)rente en krijgt u een netto-vergoeding van 4,5% (of 3,5%) met
een 100% garantstelling van Swen Arens.

Risico’s die horen bij deze lening worden omschreven in het hoofdstuk
‘Vragen, antwoorden en toelichting’ in dit informatiememorandum en in het
AFM informatiedocument in de bijlagen.

U maakt zelf de overweging of de kans van slagen groter is dan het risico
dat u loopt.

De website van de aanbieder is www.fundhotelcentral.nl
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U kunt online inschrijven via de website van de uitgevende instelling.
U voldoet het bedrag dat u aan ons uitleent. 
Wij leveren de obligaties binnen drie dagen na de wettelijke bedenktijd. 

8. VRAGEN, ANTWOORDEN EN TOELICHTING
 
Regels die gelden voor onze verkoop van obligaties:
 

 
Wat zijn obligaties?
Een alternatief voor meer rente op jouw vermogen. Door de aankoop van
één of meer bedrijfsobligaties verstrekt u een lening aan de uitgevende
instelling. Als vergoeding hiervoor ontvangt u ieder kwartaal een vaste rente
over de inleg. Tevens lost de uitgevende instelling de lening per kwartaal af.
Deze lening noemen wij een obligatie.

Overweging
Het is verstandig u eerst goed te verdiepen in ons bedrijf. Hoewel
beleggen niet risicoloos is, levert het meestal meer financieel voordeel op
dan sparen. Wel is het heel belangrijk dat u beschikt over de juiste kennis.
Het feit dat u ons informatiememorandum leest, is dus een goed teken. 
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Beperk u risico
Betekent een hoge rente altijd meer risico? Ja, maar u kunt zelf risico
beperken door uw beleggingen te spreiden. Beleg nooit met geld dat u niet
kunt missen. Het is niet verstandig om uw complete spaarrekening te
gebruiken, omdat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt.

Direct starten met investeren?
Dat kan. Uit ervaring weet u wellicht al wat de risico’s kunnen zijn.
Bedrijfsobligaties zijn een aparte asset klasse. Het risico, oftewel de
rendementsverhouding, is niet vergelijkbaar met andere
beleggingsproducten zoals scheeps-cv’s, staatsobligaties of vastgoed- en
beleggingsfondsen.

Lees dus ook de documentatie in de bijlagen.

Hoe kan ik obligaties kopen?
Veilig via uw bank. De Bedrijfsobligaties kunt u betalen middels iDEAL of via
een bankoverschrijving. Uw betalingsbevestiging ontvangt u per e-mail.

14 dagen bedenktijd
Na uw betaling heeft u 14 dagen wettelijke bedenktijd om kosteloos te
annuleren. U betaalt geen beheer- of afsluitkosten (geen verborgen kosten).
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Kan ik de aankoop van obligaties ontbinden?
Ja, de AFM vindt het belangrijk dat u als consument een bewuste keuze maakt 
om te investeren. Daarom bieden wij de mogelijkheid tot reflectie. Dit is op twee
manieren vormgegeven: U moet actief bevestigen dat u het informatiememorandum
heeft gelezen, voordat u op de bestelknop drukt.

U hebt de mogelijkheid tot ontbinden gedurende 14 dagen. Dit kan per schriftelijke
bevestiging. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden. Als de investering niet
binnen 14 dagen wordt geannuleerd is deze daarna definitief geworden.

Hoe kan ik obligaties verkopen of overdragen?
Obligatiehouders die hun obligaties willen overdragen moeten dit schriftelijk
aangeven bij de uitgevende instelling. Dit kan per e-mail.

Wat is Crowdfunding?
Crowdfunding is het uitlenen van relatief kleine bedragen door een grote groep
beleggers aan een onderneming via een online platform. Bij het uitlenen van geld 
aan een bedrijf is de compensatie rente op de lening. Deze vorm heet ‘loan based
crowdfunding’ of ‘crowdlending’. Bij deze vorm van crowdfunding is financieel
rendement belangrijk.
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Valt deze obligatielening onder Crowdfunding?
Nee, bij crowdfunding sluit u een lening af via een bemiddelingsplatform
tussen geldgevers en geldvragers. Een crowdfundingplatform moet een
crowdfunding investeerders toets afnemen bij iedere consument die meer
dan € 500 via het platform investeert. Bij ons belegt u rechtstreeks in het
bedrijf zelf. U verstrekt het bedrijf een lening en beslist zelf hoe groot de
lening is.

Waar vind ik de essentiële beleggersinformatie?
Essentiële beleggersinformatie is informatie die u n ieder geval nodig hebt
om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Onder de kop
Documentatie op de website treft u het bij de AFM ingediende wettelijke
informatiedocument aan. Tevens vind u er informatie over o.a. de risico’s,
de zekerheden en garanties, de voorwaarden van de lening, de fiscale
behandeling en de huidige financiële situatie van de uitgevende instelling.
 
Wat betekent “geen prospectusplicht”?
Voor een beleggingsaanbieding is meestal een vergunning nodig of moet de
onderneming een prospectus laten goedkeuren door de AFM. Soms gelden
er vrijstellingen en valt een beleggingsaanbod niet onder het toezicht van
de AFM. We spreken dan van een vrijgestelde belegging. Een belegging is
bijvoorbeeld vrijgesteld als alle beleggers gezamenlijk in totaal maximaal
€ 5 miljoen in de belegging kunnen investeren. Bron: AFM.
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Hoe kan ik beleggen? 
Stap 1: Inschrijven
U kunt u eerst inschrijven voordat u kunt gaan beleggen. Dit kan als
natuurlijk persoon of namens een bedrijf.
  
Stap 2: Betalen 
U kunt de inschrijving voltooien middels iDEAL of via een bankoverschrijving. 

Volgeschreven
Als het bedrag van de obligatielening is bereikt, krijgt deze de status “Volgeschreven”.
Het is dan niet meer mogelijk om te beleggen. Bij elke belegging geldt een wettelijke
bedenktermijn van 14 dagen, waarin een belegger het recht heeft om de inschrijving
te wijzigen of te annuleren. De obligatielening houdt de status “Volgeschreven” totdat
de bedenktermijn voor alle inschrijvingen is verlopen.
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9. ESSENTIËLE BELEGGINGSINFORMATIE

Essentiële beleggersinformatie is informatie die u in ieder geval nodig hebt
om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Bij deze belegging hoort
een wettelijk informatiedocument (AFM-document) en informatie over o.a.
de risico’s, de zekerheden en garanties, de voorwaarden van de obligatie,
de fiscale behandeling en de huidige financiële situatie van de uitgevende
instelling. Deze kunt u vinden in de bijlagen en is te downloaden op de
website van de uitgevende instelling (zie menu documenten).

Vrijstelling Prospectusplicht betekent dat er een vrijstelling geldt en dat dit
beleggingsaanbod niet onder toezicht van de AFM valt. We spreken dan van
een vrijgestelde belegging. Een belegging is bijvoorbeeld vrijgesteld als alle
beleggers gezamenlijk in totaal maximaal € 5 miljoen in de belegging
kunnen investeren binnen een periode van 12 maanden.
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De aanbieding is gericht op minder dan 150 personen;
De effecten kunnen (al dan niet in een pakket) slechts worden verworven tegen
een waarde van ten minste € 100.000 per belegger;
De aanbieding van effecten door een vereniging of instelling zonder
winstoogmerk, om haar niet-commerciële doelen te verwezenlijken;
De nominale waarde van een effect is € 100.000 of meer;
Of, zoals ook bij de aanbieding van de uitgevende instelling:

Waarom kan een prospectus vrijgesteld kan zijn van goedkeuring door de
AFM?
Als één of meerdere van deze punten voorkomen is een prospectus vrijgesteld van
goedkeuring door de AFM:

      De totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden, is minder  
      dan € 5 miljoen, berekend over een periode van 12 maanden.

Het is ook mogelijk dat er bij een aanbieding geen goedgekeurd prospectus
beschikbaar is doordat de aanbieding niet prospectusplichtig is. Dit is bijvoorbeeld
het geval als de effecten niet verhandelbaar zijn of als het gaat om een aanbieding
van deelnemingsrechten in een open-end beleggingsinstelling. Bron: AFM
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Bijlagen
De uitgevende instelling stelt zich als doel haar investeerders en
ambassadeurs naar beste weten en kunnen zo transparant mogelijk te
informeren. Dat doen wij nu en dat zullen wij blijven doen.

In dit kader kunt u een aantal bijlagen lezen op de website van de
uitgevende instelling. Deze bijlagen geven een toelichting of bevestigen de
inhoud van dit informatiememorandum.

Indien u vragen hebt of u wilt meer informatie en/of toelichting kunt u altijd
contact met ons opnemen. Per e-mail, telefonisch of in een persoonlijk
gesprek geven wij graag antwoorden op uw vragen.

U kunt onderstaande bijlagen en toelichting downloaden op de website van
de uitgevende instelling:

a. Informatiememorandum
b. Voorwaarden lening/obligaties
c. AFM informatiedocument
d. Privacy statement
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10. CONTACTGEGEVENS

Doe mee en geniet de voordelen van een mooi rendement. Heeft u nog
vragen, wilt u meer weten of persoonlijk kennismaken? 

De heer Swen Arens

Molensteeg 15
5151 AA Drunen

connect@fundhotelcentral.nl


