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I. In het kort

➢ Project ‘Jeanne’ : Aankoop (reeds voltooid) en renovatie
van een herenhuis met inrichting van 13 kamers en
verscheidene ruimtes voor het ‘Co-living’ concept.

➢ Eigendom aangekocht door de BV/SRL NBourg
Management, een structuur die volledig eigendom is van
Nicolas Bourg.

➢ De obligatie-lening zal dienen tot de financiering van het
saldo van de werken en tot de terugbetaling van een deel
van de aandeelhoudersvoorschotten.

➢ Het doel voor NBourg Management BV/SRL is liquide
middelen vrij te maken om haar activa te ontwikkelen en
het vastgoed in haar portefeuille te behouden om
terugkerende inkomsten te verzekeren

Doel van de financiering

De kerncijfers

➢ Bedrag van de lening: 500 k€ à 600 k€
➢ Rentevoet : 8,00% / jaar
➢ Looptijd : 3 jaar
➢ Terugbetaling : Cash van de verkoop

van een pand in
portefeuille

De obligatie-financiering

➢ Maandelijkse huur (excl lasten)/eenheid :
➢ Aankoopkosten :
➢ Werkkosten :
➢ Financiële kosten :

Het eigendom

➢ 11 kamers met privative badkamer / 2 kamers met
gedeelde badkamer

➢ Verschillende co-living ruimtes:
➢ Gelijkvloers : 2 keukens/eetkamers,

2 salons, 1 bar en 1 terras
➢ Verdiep -1 : 2 speelzalen en een tuin

➢ Huurbeheerdiensten beheerd door IKOAB

De locatie

➢ Herenhuis in het centrum van Aarlen

➢ Idealiter gelegen dain een nesidentiële en commerciële wijk

➢ Tuin aan de achterzijde van het huis (zuid-west oriëntatie)

➢ Snelle toegang tot de snelwegen via de N4

➢ Dichtbij de luxemburgse en franse grenzen

De kalender

< 2022

Q3 2022

Q4 2022

Q2 2025

Aankoop en aanvang van de werken

Verkoop van het huis aan de Molièrelaan in Brussel en
terugbetaling van de obligatielening

Obligatie-lening

Einde van de werken en begin van de verhuringen

650 €
886 k€
459 k€
223 k€
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II. De projectdrager

NBourg Management 
SRL/BV

• Naam en rechtsvorm : NBourg Management SRL/BV

• Ondernemingsnummer: BE 0476.258.419

• Adres : Louizalaan 343, 1050 Brussel

• Bestuurder : Nicolas Bourg

• Activiteit : Bestuurs- en vermogensbeheerder

Nicolas Bourg

Project ‘Jeanne’

Obligatielening 100%

Juridische structuur Nicolas Bourg

Nicolas Bourg is ondernemer en investeerder.

ls Managing Partner van Telecel Group richt Nicolas zich op het transformeren
van telecommunicatiediensten om het leven van mensen over de hele wereld,
vooral in Afrika, makkelijker te maken.
Voordat Nicolas bij Telecel kwam, heeft hij verschillende startups opgericht en
verkocht. Hij richtte zijn eerste bedrijf TicTacBook S.A. op in 2002 en vervolgens
verschillende bedrijven in verschillende domeinen, zoals vastgoed, technologie,
innovatie, financiën en telecommunicatie.

Ondernemingen Functies Années

Element One, Private Equity Fund Stichter en CEO sinds 2012

Niel Group, Private Equity Holding Co-stichter en CEO sinds 2012

B.R.D.B, Real Estate Consulting Co-stichter et CEO 2006 - 2011

Auguria Residential, Real Estate Fund Co-stichter 2004 - 2011

Tictacphoto.com, Online Services Stichter en CEO 2005 - 2007

TicTacBook, Publishing Stichter en CEO 2002 – 2005

NBourg Management Stichter sinds 2002

C.P. Bourg Sales & Marketing Director 1996 - 2001

Onderwerp van 
deze nota

Project 
‘Corniche’

Project ‘Molière’
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III. De track record (niet exhaustief)

Sterrewachtlaan4

Vrijheidslaan3R Gulden Sporenlaan1

Regio Brussel-Hoofdstad

450m²

Verkocht in 2005

Winston Churchill-laan2

Volledige renovatie van een herenhuis

Provincie Vlaams-Brabant 

600m²

Marge van 25%

Volledige renovatie van een villa

Regio Brussel-Hoofdstad

280m²

Marge van 20%

Lichte renovation légère van een appartement

Regio Brussel-Hoofdstad

220m²

Aankoop en verhuur van een
appartement

Marge van 50%

Verkocht in 2011

Verkocht in 2018

Verkocht in 2022Marge van 15%
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III. De track record (niet exhaustief)

Molièrelaan6Avenue de la Corniche5

Provincie Waals-Brabant 

800m²

Aankoop en verhuur van een villa

Région de Bruxelles-Capitale

500m²

Huur van 5.000€/maand
Yield van 3,5%

Achat et location d’une maison de Maître 

In portefeuilleIn portefeuille
Huur van 6.500€/maand
Yield van 3,1%

➢ De terugbetaling van de obligatielening is gepland voor Q2/2025 dankzij de verkoop van het
pand gelegen aan de Molièrelaan, 1190 Vorst
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IV. Beschrijving van het project

Gelegen rue du Général Molitor 7 te 6700 Aarlen

Renovatie van een herenhuis met inrichting van 13 kamers en diverse
ruimtes voor ‘Co-living’

‘Jeanne’ en bref…

Gelegen op 2 percelen genummerd A1037 L3 en M3 voor een totale
oppervlakte van 670m² waarvan de woonoppervlakte 540m² bedraagt

Huurbeheersdiensten door IKOAB

NBourg Management SRL/BV streeft er in de eerste plaats naar het vastgoed in
portefeuille te houden om terugkerende inkomsten te verzekeren en liquide middelen
vrij te maken door de uitgifte van obligaties om haar vastgoedactiva te versterken

IKOAB heeft als doel gedeelde leefruimtes te bieden, volledig ingericht.

Co-living maakt deel uit van de trend 'vastgoed als dienst' en beantwoordt aan een
groeiende vraag van jonge werknemers uit alle sociale klassen. IKOAB zet projecten op
in samenwerking met investeerders.

Zo voert IKOAB vastgoedprojecten uit in de vorm van dienstverlening (sleutel-op-de-
deur), vanaf de aankoop van het onroerend goed tot de intrede van de huurders:
✓ Onderzoek en identificatie van investeringen met een hoog potentieel;
✓ De leiding nemen over de renovatie en inrichting van het pand;
✓ Optimalisering en beheer van de huurinkomsten;
✓ Onderhoud en controle van de eisen van de huurders.

IKOAB
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IV. Beschrijving van het project

➢ Verkoopakte van het eigendom vond plaats in maart 2021 ;

➢ Het pand moet gerenoveerd worden om een kwaliteitsproduct te leveren dat geschikt is voor samenwonen. De bestaande configuratie zal echter worden gehandhaafd (er is geen bouwvergunning
vereist aangezien er geen structurele verandering plaatsvindt);

➢ De werkzaamheden zijn in december 2021 begonnen en zullen in november 2022 voltooid zijn. Ze omvatten:
- Het dak van het gebouw controleren;
- Installatie van een nieuwe keuken;
- Renovatie van de badkamers;
- Renovatie van technische installaties (elektrisch, verwarming, sanitair);
- Opknappen van vloeren;
- Muren en plafonds schilderen;
- Installatie van dubbele beglazing;
- Installatie van het terras en de tuin;

➢ De aanvang van de huurperiode is gepland voor december 2022.

Source : management

Uitvoeringsplan

Planning YTD T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024 T2/2024 T3/2024 T4/2024 T1/2025 T2/2025

Acquisition

Travaux de rénovation

Travaux d'aménagement

Financement obligataire

Locations
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IV. Beschrijving van het project

‘Jeanne’ nu…
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IV. Beschrijving van het project

R +3 2 kamers
van 19m²

2 privatieve badkamers van 
14m²

R +2
4 kamers tussen
15m² en 20m²

4 privatieve badkamers
van 6m²

R +1
4 kamers tussen
15m² en 20m²

4 privatieve badkamers
van 6m²

RDC
1 kamer van 19m² 1 privatieve badkamer

van 3m²

2 salons tussen
22m² en 24m²

R -1
2 kamers tussen
19m² en 21m²

1 gedeelde badkamer
van 10m²

Co-living ruimtes op de gelijkvloers

1 tuin (zuid-west
oriëntatie) van 383m² 

Co-living ruimtes op verdiep -1 

2 speelzalen tussen
21m² en 25m²

‘Jeanne’ weldra…

➢ Volledig gemeubileerd, ingericht en uitgerust huis met mooie ruimtes, kwaliteitsmaterialen en een behouden cachet (mozaïeken, lijstwerk, marmeren schouwen, enz.)

1 bar
van 16m²

2 keukens/eetkamers
tussen 20m² en 25m²

1 terras van 19m² 1 wasplaats
van 11m²

1 fietskelder van  
22m²
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V. De ligging

Het huis is gelegen in een residentiële en commerciële wijk, in het centrum van Aarlen :

Vastgoedeigendom

De luxemburgse en franse grenzen op respectievelijk 10 en 20 min  met 
de wagen

Accessibilité

Snelle toegang tot de autosnelwegen via de N4

Parking communal devant la maison

Namen en Luik zijn op  90 min afstand met de wagen; Luxemburg-stad
en Metz liggen respectievelijk op 30 en 60 min met de wagen

Projet Jeanne

Project Jeanne

Aarlen

Lu
xe

m
b

o
u

rg

Centre-ville

N4

N82

E411

E25

N81

N4 Metz

Namur

Liège

Project Jeanne Hôpital PHC est à 5 min à pied

Bus en NMBS-station  in de nabijheid
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VII. De verwachte rentabiliteit en de financieringsaanvraag

➢ De huurprijzen komen overeen met de standaard marktprijzen voor co-living in de regio;
➢

➢ Op verzoek van het management is de BTW terugvorderbaar geacht. Dit punt is niet
gevalideerd door Deloitte;

➢ De huurkosten worden geraamd op € 100/maand/eenheid en worden door NBourg
Management SRL aan de huurders doorberekend tegen € 150/maand/eenheid, exclusief
BTW;

➢ Naast de 15.000€ administratiekosten wordt IKOAB maandelijks vergoed op basis van een
percentage van de huurbeheervergoeding (10% van de maandelijkse huuropbrengst). Noteer
dat IKOAB zich ertoe verbindt een gewaarborgd inkomen uit te keren indien het goed niet
volledig verhuurd is (+/- 75% van de geraamde huurinkomsten);

➢ De onroerendgoedbelasting wordt geraamd op 2.326 euro per jaar, te betalen door NBourg
Management SRL;
➢ Rente op bankkrediet;
✓ Rente op de obligatielening;
✓ Bankkosten voor de toekenning van de lening en financieringskosten in verband met

de obligatie-uitgifte.
* Op de financieringsperiode (YTD à T2 2025)

Bron : Management

De rentabiliteit van het project tijdens de financieringsperiode wordt sterk beïnvloed door de financiële kosten. Dankzij de uitgifte van obligaties wenst de heer Bourg evenwel een deel van de in het project
gestorte aandeelhoudersvoorschotten te herfinancieren. Dit zal hem in staat stellen zijn vastgoedactiva verder te ontwikkelen. Na deze periode zal het project een jaarlijkse rentabiliteit van +/- 85.000€
opleveren.

886

459 1.345

750

600 1.350

€ 0

€ 500

€ 1.000

€ 1.500

Acquisition Renovation et
mobilier

Total coûts Crédit bancaire Emprunt
obligataire

Total
Financement

D
u

iz
en

d
en

➢ Het pand werd in 2016 gewaardeerd op 860.000 euro;

➢ De renovatiewerken exclusief BTW komen overeen met die welke in de van IKOAB ontvangen
offertes zijn vermeld ;

➢ De obligatie-uitgifte zal worden gebruikt om het saldo van de renovatiewerkzaamheden te
financieren en een deel van de in het project gestorte aandeelhoudersvoorschotten terug te
betalen.

De rentabiliteit

De financieringsaanvraag (aankoop en werken)

Revenus * - En EUR

Prix de location Unités
Loyer mensuel 

/ unité

Loyers estimés 261.950 €       13 650 €               

Charges locatives refacturées 60.450 €         13 150 €               

Total revenu du projet 322.400 €       

Coûts du projet * - En EUR

% des coûts Coûts Unités
Coûts / unité 

HTVA

Frais de dossier et de gestion locative IKOAB 13,2% 41.195 €            13 65 €                  

Charges locatives à refacturer 12,9% 40.300 €            13 100 €               

Précomptes immobiliers 2,2% 6.979 €              

Intérêts sur crédit bancaire 11,3% 35.126 €            

Intérêts sur emprunt obligataire via BeeBonds 46,3% 144.000 €          

Frais bancaires et de financement 14,1% 43.750 €            

Total coûts du projet 311.350 €          



Cash planning - EUR YTD T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024 T2/2024 T3/2024 T4/2024 T1/2025 T2/2025 Total

Cash début de période 236.540 468.379 465.380 196.565 161.596 174.108 187.619 198.804 163.835 176.347 189.858 201.043

Coûts du projet

Acquisition (886.125) - - - - - - - - - - - - (886.125)

Travaux (141.735) (317.407) - - - - - - - - - - - (459.142)

Flux opérationnels

Loyers - - 8.450 25.350 25.350 25.350 25.350 25.350 25.350 25.350 25.350 25.350 25.350 261.950

Charges locatives refacturées - - 1.950 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 60.450

Charges locatives à refacturer - - (1.300) (3.900) (3.900) (3.900) (3.900) (3.900) (3.900) (3.900) (3.900) (3.900) (3.900) (40.300)

Frais de dossier et de gestion locative IKOAB (15.000) - (845) (2.535) (2.535) (2.535) (2.535) (2.535) (2.535) (2.535) (2.535) (2.535) (2.535) (41.195)

Précompte immobilier - - - (2.326) - - - (2.326) - - - (2.326) - (6.979)

-

Financement -

Crédit bancaire 726.907 (8.715) (8.746) (8.776) (8.807) (8.838) (8.869) (8.899) (8.931) (8.962) (8.993) (9.024) (9.056) 620.292

Emprunt obligataire via BeeBonds 600.000 - - - - - - - - - - (600.000) -

Avances actionnaires 560.000 - - (280.000) - - - - - - - - - 280.000

Vente du projet Molière - - - - - - - - - - - - 608.164 608.164

-

Frais financiers -

Intérêts bancaires (6.877) (2.523) (2.493) (2.462) (2.432) (2.401) (2.370) (2.339) (2.308) (2.277) (2.246) (2.214) (2.183) (35.126)

Intérêts sur emprunt obligataire via BeeBonds - - - - (48.000) - - - (48.000) - - - (48.000) (144.000)

Frais bancaires et de financement (630) (39.515) (15) (15) (495) (1.015) (15) (15) (495) (1.015) (15) (15) (495) (43.750)

-

Cash fin de période 236.540 468.379 465.380 196.565 161.596 174.108 187.619 198.804 163.835 176.347 189.858 201.043 174.238

Source : Management

13

VIII. Het cash flow plan

➢ De huren en de kosten zijn niet geïndexeerd;

➢ BTW en belastingen zijn niet in aanmerking genomen;

➢ De obligatie-uitgifte zal worden gebruikt om het saldo van de renovatiewerkzaamheden te financieren en een deel van de in het project gestorte aandeelhoudersvoorschotten terug te betalen;

➢ De obligatiefinanciering zal naar verwachting worden terugbetaald in Q2/2025 door de verkoop van het pand aan de Avenue Molière 82, 1190 Vorst (zie Track record)) ;

✓ Waarde van het pand (expertise dd 2019) 1.700.000 € (niet geïndexeerd)

✓ Uitstaand saldo van het aanverwante krediet op 31/05/2025 - 911.662 €
✓ Belasting (25%) op de meerwaarde - 129.174 € (behoudens eventueel hergebruik overeenkomstig artikel 47.)
✓ Honoraria (3%) vastgoedmakelaar - 51.000 €
✓ Saldo voor de terugbetaling van de obligatielening = 608.164 €

Er zij op gewezen dat, indien het bovengenoemde onroerend goed niet wordt verkocht, ook de verkoop van het project "Jeanne" in deze nota in aanmerking zou
kunnen worden genomen.
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IX. De lopende financieringen

➢ Aandeelhoudervoorschotten voor 560.000 € geïnjecteerd in maart 2021. Deze zullen terugbetaald worden ter hoogte van 280.000€ in Q1/2023.

➢ Bankfinanciering:

• Krediet : Fintro BNP

• Toekenningsdatum: 12/11/2021

• Soort krediet: Aflosbare lening

• Vervaldatum : 12/10/2040

• Bedrag : 750.000 €

• Doel : Financiering van het pand gelegen aan de rue Général Molitor 7 in Aarlen voor € 500.000 voor de aankoop en € 250.000 voor de renovatiekosten

• Rente : 1,375 %

• Zekerheden : - Hypotheek van eerste rang voor een bedrag van 27.500 € op het pand gelegen « rue Général Molitor 7 » in Aarlen
- Hypothecair mandaat voor een bedrag van 797.500 € op het pand gelegen « rue Général Molitor 7 » in Aarlen
- Hoofdelijke borgstelling van de heer Bourg Nicolas voor een bedrag van 250.000 €
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X. Toekomstige financieringen

➢ Obligatie-financiering :

• Minimum en maximumbedrag voor de lening: 500.000 € en 600.000 € ;

• Obligatie-uitgifte naar Belgisch recht;

• 3 jaar vanaf de datum van storting van de fondsen op de rekening van NBourg Management SRL/BV;

• Jaarlijkse bruto rente van 8,00% jaarlijks betaald;

• Geleende middelen volledig terugbetaald op de eindvervaldag van de investering;

• Achtergesteld aan de bankfinancieringen;

• Het doel van de fondsenwerving is de kosten die NBourg Management voor het project heeft gemaakt, gedeeltelijk te vergoeden en het saldo van de renovatiewerkzaamheden te
betalen;

• Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling mits vergoeding voor NBourg Management SRL/BV ;

• Financiering van de coupons verzekerd uit de financieringsbronnen van het project (voorschotten van aandeelhouders en nettohuur);

• Driemaandelijks rapport verstuurd naar BeeBonds.
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XI. Jaarrekeningen van NBourg Management SRL/BV – Eur

Bron : Nationale  Bank van België
Nota : de jaarrekening sluit op 31 maart

Commentaar :
➢ De materiële vaste activa bestaan uit :

✓ 1 eigendom avenue de la Corniche in Braine-L’Alleud 
✓ 1 eigendom Molièrelaan in Brussel (Vorst)
✓ 1 eigendom Sterrewachtlaan te Brussel (Ukkel) (verkocht in 2022)
✓ 1 privé wagen

➢ Diverse vorderingen bestaan uit:
✓ Een zichtrekening BTW van €12k
✓ Overige vorderingen voor € 139 k
✓ Een zichtrekening van derden van € 205k

➢ De financiële schulden gekoppeld aan de kredieten van de 4 bovenvermelde activa
➢ Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen worden gekoppeld aan een onvoltooide business (het 

bedrag zal worden heringedeeld als omzet)
➢ De diverse schulden bestaan uit voorschotten van aandeelhouders voor de verschillende activiteiten 

van NBourg Management SRL/BV

2019 2020

2.376.370 5.154.977 5.159.197

2.152.693 4.904.598 4.799.713

I. Frais d'établissement 0 0 0

II. Immobilisations incorporelles 0 0 0

III. Immobilisations corporelles 2.152.443 4.904.348 4.799.277

IV. Immobilisations financières 250 250 436

223.677 250.379 359.484

V. Créances à plus d'un an 0 0 0

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 0 0 0

VII. Créances à un an au plus 223.677 234.152 356.437

A. Créances commerciales 14.926 20.048 0

B. Créances diverses 208.751 214.104 356.437

VIII. Placements de trésorerie 0 0 0

IX. Valeurs disponibles 0 15.087 2.192

X. Comptes de régularisation 0 1.140 855

2.376.370 5.154.977 5.159.197

234.391 231.993 222.211

I. Capital 6.200 6.200 18.600

II. Primes d'émission 0 0 0

III. Plus-values de réévaluation 0 0 0

IV. Réserves 0 0 0

V. Résultat reporté 228.191 225.793 203.611

VI. Subsides en capital 0 0 0

0 0 0

VII. A. Provisions pour risques et charges 0 0 0

       B. Impôts différés 0 0 0

2.141.979 4.922.984 4.936.986

VIII. Dettes à plus d'un an 0 3.583.837 3.548.705

A. Dettes financières 0 3.583.837 3.548.705

B. Dettes commerciales 0 0 0

C. Acomptes reçus sur commandes en cours d'exécution 0 0 0

D. Dettes diverses 0 0 0

IX. Dettes à un an au plus 2.141.979 1.339.147 1.388.281

A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année 0 214.620 180.033

B. Dettes financières 955.353 0 0

C. Dettes commerciales 34.372 63.357 32.983

D. Acomptes reçus sur commandes 117.683 117.683 117.683

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 227.650 5.573 6.107

F. Dettes diverses 806.921 937.914 1.051.475

X. Comptes de régularisation 0 0 0

2021

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES

DETTES

Bilan

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

ACTIFS CIRCULANTS

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

2019 2020

-12.582 -12 -19.429

36.238 46.538 82.415

I. Marge brute d'exploitation 129.376 185.153 230.882

II. Rémunérations, charges sociales et pension 0 0 0

III. Amortissements et réductions de valeur 78.611 130.594 132.728

IV. Provisions pour risques et charges 0 0 0

V. Autres charges d'exploitation 14.527 8.021 15.739

VI. Charges d'exploitation non récurrentes 0 0 0

168 270 2.709

VII. Produits financiers récurrents 168 270 2.709

VIII. Produits financiers non récurrents 0 0 0

48.988 46.820 104.553

IX. Charges financières récurrentes 48.988 46.820 104.553

X. Charges financières non récurrentes 0 0 0

-15.768 -2.398 -22.182

XI. Impôts sur le résultat 3.186 2.386 2.753

Bénéfice de l'exercice à affecter

Produits et charges d'exploitation

Compte de résultats

Bénéfice de l'exercice avant impôts

Produits financiers

2021

Charges financières



17

XII. Disclaimer Deloitte

Deze Beschrijvende Nota is opgesteld door Deloitte Accountancy BV/SRL (hierna te noemen "Deloitte" of "Deloitte Private") op basis van documenten en informatie met betrekking tot het
toekomstige vastgoedproject (het "Project") van SRL/BV NBourg Management (de "Vennootschap" of "Emittent"), die zijn verstrekt door het bestuursorgaan of het management van de Emittent. Het
beheersorgaan is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens, documenten, veronderstellingen (geraamde timing) of andere informatie.

De analyse van het Project door Deloitte Private en de opstelling van de Beschrijvende Nota omvatten geen evaluatie of aanbeveling met betrekking tot de wenselijkheid van een investering in of de
aankoop van de door de emittent uitgegeven obligaties.

Deloitte heeft zich uitsluitend gebaseerd op de informatie die door de Emittent is verstrekt en is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van die informatie.

Het project brengt zakelijke, financiële en bouwkundige risico's met zich mee waarvoor Deloitte geen verantwoordelijkheid aanvaardt.

Het is niet de verantwoordelijkheid van Deloitte om eventuele onnauwkeurigheden in de informatie waarvan Deloitte in de toekomst kennis zou kunnen krijgen, te corrigeren of aan Investeerders
mee te delen. Het feit dat de Beschrijvende Nota door de Emittent of BeeBonds ter beschikking wordt gesteld van de Investeerders betekent niet dat Deloitte een klantenrelatie aangaat met deze
Investeerders of dat Deloitte enige verantwoordelijkheid op zich neemt ten aanzien van deze Investeerders. Bovendien is het niet de taak van Deloitte om de inhoud van andere
dochterondernemingen van de groep te verifiëren.

Deloitte aanvaardt geen verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven als gevolg van het gebruik van deze Beschrijvende Nota. Indien een belegger ervoor kiest zich
op dit document te baseren, doet hij dit op eigen risico en is hij verantwoordelijk voor het maken van zijn eigen onafhankelijke analyse.

Elke Investeerder die deze Beschrijvende Nota gebruikt, stemt ermee in geen vordering of actie tegen Deloitte in te stellen of te dreigen die voortvloeit uit (of verband houdt met) de Documenten of
het gebruik ervan.


