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Westplan Investors biedt 

particuliere investeerders 

en family offices de mogelijkheid 

om een bovengemiddeld rendement 

te behalen door te investeren 

in het zuidoosten van de VS. 
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VAN DE PARTNERS 
Wie zijn wij? Een vraag die zich als volgt 
laat beantwoorden: Westplan is een zelf-
standige, Amerikaanse vastgoedontwik-
kelaar die zich richt op het bouwen van 
huurwoningen. Geen vakantiewoningen, 
geen studentenwoningen, maar reguliere 
huurwoningen voor gewone Amerikanen. 

Zodra de huurwoningen gebouwd 
en stabiel verhuurd zijn, verkopen we 
de complexen aan een eindbelegger. 
De kopers van onze complexen zijn 
grotendeels institutionele partijen, zoals 
vastgoedfondsen en verzekeraars. Ons 
werkgebied is het zuidoosten van de 
Verenigde Staten, omdat dit gebied 
qua bevolkingsgroei en economische 
ontwikkeling ons meer dan goede 
mogelijkheden biedt  om woningen te 
bouwen. 

Momenteel bouwen we aan 1.308 huur-
woningen in de steden Charleston, 
Athens, Nashville en Atlanta die gro-
tendeels dit jaar worden opgeleverd en 
verhuurd. Twee nieuwe projecten, met 
in totaal 540 huurwoningen, zijn net van 
start gegaan in de steden Nashville en 
Charlotte. 

De werkvoorraad van nieuwe projecten staat er goed 
bij. Onze verwachting is dat wij dit jaar drie nieuwe 
projecten kunnen starten met een totaal van 900 
huurwoningen.  

Aangezien de oorsprong van ons bedrijf in Nederland 
ligt, verschillen wij op een belangrijk punt van 
andere Amerikaanse ontwikkelaars. Wij funden het 
benodigde eigen vermogen voor onze investeringen 
voornamelijk bij Nederlandse investeerders. Vanuit 
een spreidingsoogpunt funden we overigens ook 
voor een klein deel in de VS zelf. Doordat wij 
samenwerken met Nederlandse investeerders biedt 
Westplan als  een van de weinige partijen, beleggers 
de mogelijkheid om rechtstreeks te investeren in de 
ontwikkeling van huurwoningen.  

Wij mogen dus niet verward worden met een 
syndicator die geld bijeenbrengt en investeert bij 
derden of in een beleggingsfonds, zoals een REIT. 
Bij Westplan investeert u samen met de ontwikkelaar 
in nieuw te bouwen huurwoningen. Doordat wij zelf 
ontwikkelen en altijd zelf investeren in onze projecten 
zijn we bij alle facetten van de investering optimaal 
betrokken. Dit kan overigens alleen als je permanent 
vertegenwoordigd bent in de VS en het team 
voornamelijk uit Amerikanen bestaat. 
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Westplan heeft de “build, fill & sell” strategie, 
zoals het in de VS genoemd wordt, verder 
ontwikkeld. Onze investeringen zijn namelijk zo 
gestructureerd dat, indien dit nodig is, een 
complex ook langer aangehouden kan worden 
als verkoop even geen optie is. De huurinkomsten 
generen voldoende om in alle rust te wachten op 
betere tijden.

De goede ontwikkelingen op de Amerikaanse 
huur-markt, de structuur van onze investeringen 
alsmede onze eigen inbreng zijn wat ons betreft de 
basis ingre-diënten van ons succes. 

Wilt u meer weten over onze projecten maar ook over 
onze fouten die we in het verleden hebben gemaakt 
en dus niet meer zullen maken, neem dan gerust 
contact met ons op in Nederland of in de VS. 

Met vriendelijke groet,

Rob Carter
Robert Klok
Brad Johnson
Ewoud Swaak 
Taco Ulrich 

V.l.n.r. Rob Carter, Ewoud Swaak, Brad Johnson
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AMERIKAANSE 
HUURMARKT 2020
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FACTOREN DIE 
HUURMARKT IN 2020 

BEÏNVLOEDEN

• Verwachte huurgroei 2,75% en een stabiele,   
 gemiddelde bezetting van 95%. 

• Nieuw aanbod Class A appartementen wordt   
 zonder problemen opgenomen door de markt. 

• Secundaire en tertiaire markten meer in trek bij   
 eindbeleggers. 

• Kosten voor ontwikkeling en bouw van 
 appartementencomplexen zullen verder stijgen. 

• Betaalbaarheid huurwoningen steeds meer een   
 zorg. 

• Koopwoningen blijven onbereikbaar voor 
 veel huurders door gestegen prijzen en beperkte  
 mogelijkheid voor verkrijgen hypotheek. 
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TRACKRECORD 
WESTPLAN 
INVESTORS
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BESTAAN SINDS 

1994
MANAGEMENTTEAM WERKT GEMIDDELD SAMEN

> 14 JAAR 
OMVANG TEAM
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Aantal projecten

Aantal appartementen

Totaal $ uitgekeerd aan investeerders

Cash on cash

Gem. IRR p/j

Gem. IRR projecten gestart in laatste 10 jaar

Gem. IRR projecten gestart in laatste 5 jaar

Totaal eigen vermogen geïnvesteerd

Totaal $ geïnvesteerd

 

Afgerond Huidige portefeuille  Totaal sinds start 

52 11* 63

14.278 2.765* 17.043

  

$555.556.406  

1,70  

17%

26%

25%

    

$326.457.622  $163.126.022  $489.583.644

$1.335.647.617   $387.921.392  $1.723.569.009 

 * inclusief appartementen in aanbouw 

HUURWONINGPORTEFEUILLE
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VERKOCHT IN 2019: 
900 

HUURWONINGEN 

20 21



In 2019 zijn in totaal 900 huurwoningen 

verkocht aan institutionele eindbeleggers. 

Het complex The Ellis werd sneller 

gebouwd en verkocht dan geprognotiseerd. 

Het complex West Midtown is succesvol

verkocht, maar in verband met 

een schadeclaim op de aannemer 

is de hoogte van het rendement 

nog niet vast te stellen.   

22 23

Project Locatie # woningen  IRR Cash-on-cash
    p/j rendement

The Ellis Savannah, Georgia 235 28% 147%  

Accent Waterworks Atlanta, Georgia 181 - -

Cortland Portfolio Apartments Diverse locaties 1.435* 16% 172%

 Newport on the Lake Houston, Texas 234 

 Harbor View Houston, Texas 250 

Totaal    900

* Oorspronkelijk aantal woningen, telt niet mee voor totaal aantal woningen die verkocht zijn in 2019.
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THE ELLIS 
SAVANNAH, GEORGIA 

•  Status: verkocht 

•  Stichtingskosten: $34.800.000

•  Verkoopprijs: $48.200.000 ($205.000 per woning)

•  Aantal appartementen: 235 

•  IRR per jaar: 28%

•  Cash-on-cash rendement: 147%

Investeringsdetails
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NEWPORT 
ON THE LAKE, 

HOUSTON TEXAS   

•  Status: verkocht 

•  Stichtingskosten: $31.188.000

•  Verkoopprijs: $37.400.000 ($160.000 per woning)

•  Aantal appartementen: 234

•  Dit project maakt deel uit van Cortland Portfolio 
 Apartments, zie voor rendement p. 23. 

Investeringsdetails



28 29

HARBOR VIEW
HOUSTON, TEXAS    

•  Status: verkocht 

•  Stichtingskosten: $25.000.000 

•  Verkoopprijs: $34.800.000 ($139.000 per woning)

•  Aantal appartementen: 250

•  Dit project maakt deel uit van Cortland Portfolio 
 Apartments, zie voor rendement p. 23. 

Investeringsdetails
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ACCENT 
WATERWORKS

ATLANTA, GEORGIA 

•  Status: verkocht, afronding loopt

•  Stichtingskosten: $28.284.913

•  Verkoopprijs: $38.000.000 ($210.000 per woning) 

•  Aantal appartementen: 181

•  A Kapitaal: 10% p/j 

•  B Kapitaal IRR p/j: vaststellen na schadevergoeding verzekering 

•  Prognose cash-on-cash rendement: 150%

Het project is weliswaar verkocht, maar voor Westplan en een deel van de 
investeerders nog niet afgelopen. Pas als de schade is afgerond, kunnen we het 
definitieve resultaat vaststellen. Voorlopig hebben de investeerders hun inleg 
terug met een opslag van 15%. 

Investeringsdetails
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INVESTERING 
UITGELICHT
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ACCENT 
CHESHIRE BRIDGE

ATLANTA, GEORGIA   
Locaties
Adressen: 1989 Cheshire Bridge Road NE, Atlanta, GA 30324 en 
2050 Cheshire Bridge Road NE, Atlanta, GA 30324. 

Ontwikkeling 
Westplan Cheshire Bridge Apartments betreft de ontwikkeling van 
twee Class A appartementencomplexen: Accent Morningside en 
Accent 2050. De complexen zijn schuin tegenover elkaar gerealiseerd 
aan Cheshire Bridge Road in Atlanta, Georgia. In totaal 437 woningen. 
Cheshire Bridge Road is een transitiegebied en ligt tussen twee 
populaire en economisch sterke wijken.  

 Kerngegevens 

Ontwikkelaar:  Westplan Investors 
Investeringsdatum:  29 december 2016 
Stichtingskosten:  $76,8M
Financiering:  $29,5M Synovus
 $24,7M Renasant Bank   
Geïnvesteerd Eigen Vermogen: $28,3M 
Oorspr. rendement:  14,5% IRR p/j
Oorspr. looptijd:  3 jaar 



Uitdagingen 
• Sanering
• Brownfield programma/fiscale sanering regeling
• Uitplaatsing huurders, waaronder restaurants en 
 uitgaansgelegenheid 
• Herontwikkeling en separate verkoop bedrijfshallen
• Bestemmingsplan wijzigingen met veel buurtoverleg
• Financiering banken (2x)

Resultaat 
Het project Accent Morningside is inmiddels afgebouwd en geheel 
verhuurd. Na ongeveer 3 jaar is het complex verkocht voor ruim $54 
miljoen wat neerkomt op een verkoopprijs per woning van $230K. Bij 
aanvang van de investering gingen we uit van een verkoopprijs van 
$214K per woning. Zodra het complex Accent 2050 verhuurd is, zal 
deze ook worden verkocht. De rendementsprognose ligt op schema. 
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IN AANBOUW 
IN 2020: 

1.308 
HUURWONINGEN 

38 39



40 41

ACCENT 
WOODLAWN PARK

CHARLOTTE, 
NORTH CAROLINA  

•  Status: naar verwachting bouw in maart 2022 afgerond   

• Aantal Class A appartementen: 304

• Eigen vermogen: $17.000.000 

• Verwacht rendement:
 • Class A: 8% enkelvoudig p/j
 • Class B: ca. 17% IRR p/j 

Investeringsdetails
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ACCENT 
NOLENSVILLE PIKE 

NASHVILLE, 
TENNESSEE   

•  Status: start bouw in maart 2020  

• Aantal Class A appartementen: 236

• Eigen vermogen: $16.900.000

• Verwacht rendement:
 • Class A: 7% enkelvoudig p/j
 • Class B: ca. 13% IRR p/j 

Investeringsdetails
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ACCENT 
DANIEL ISLAND

CHARLESTON, 
SOUTH CAROLINA

•  Status: naar verwachting bouw in september 2021 afgerond  

• Aantal Class A appartementen: 283

• Eigen vermogen: $19.100.000

• Verwacht rendement:
 • Class A: 7,5% enkelvoudig p/j
 • Class B: tussen 11% en 15% IRR p/j

Investeringsdetails
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ACCENT 
LAKEWOOD

ATHENS, GEORGIA 

•  Status: naar verwachting bouw in april 2020 afgerond  

• Aantal Class A appartementen: 200

• Eigen vermogen: $10.050.000

• Verwacht rendement: 
 • Class A: 8% enkelvoudig p/j 
 • Class B: ca. 14% IRR p/j 

Investeringsdetails
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ACCENT 
METROCENTER 

NASHVILLE, 
TENNESSEE  

•  Status: oplevering eerste woningen mei 2020  

• Aantal Class A appartementen: 282 

• Eigen vermogen: $17.875.000

• Verwacht rendement: 
 • Class A: 8% enkelvoudig p/j  
 • Class B: ca. 14,6% IRR p/j

Investeringsdetails



NIEUWE 
INVESTERINGEN
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Binnen ons werkgebied in het zuidoosten 

van de Verenigde Staten werkt Westplan 

continu aan nieuwe huurwoninginvesteringen. 

Deze projecten bevinden zich in 

verschillende fases van het ontwikkelingsproces. 

Van de huidige 6 projecten die wij 

in de pijplijn hebben, verwachten wij 

2 à 3 projecten in 2020 te kunnen introduceren. 

De overige investeringen volgen in 2021.

Nieuwe projecten in de pijplijn 

Staat  # woningen 

Canton (GA)  263   

Duluth (GA)   320

Charlotte (NC)  200 + 190 

Raleigh (NC)  220

Savannah (GA)  250 

Acworth (GA)  250



OVER WESTPLAN 
INVESTORS
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Westplan Investors biedt particuliere investeerders 
en family offices de mogelijkheid om een 
bovengemiddeld rendement te behalen door te
investeren in huurwoningprojecten in het zuidoosten 
van de VS. Jaarlijks introduceert Westplan 2 à 3
fondsen. Deelname in onze fondsen is mogelijk vanaf 
$50.000.

In totaal bezit Westplan 2.765 huurwoningen in 
de VS met een waarde van circa 380M miljoen US 
dollar. Hiermee is Westplan een van de grootste 
niet-beursgenoteerde vastgoedinvesteerders van 
Nederland. In de afgelopen jaren hebben wij vele 
vastgoedprojecten in de VS succesvol afgerond.

WESTPLAN, EXPERT 
OP DE AMERIKAANSE 
HUURWONINGMARKT 

56



58 59



Onze kernwaarden 

zijn geen loze kreten. 

We gedragen ons hiernaar, 

dag in dag uit. 

Houden aan onze afspraken, vertragen niet 
Wat we doen is wat we zeggen en we zeggen wat we doen.

Consistent en betrouwbaar bij elke inspanning  
Onze reputatie is gebouwd op de disciplines consistentie en 
betrouwbaarheid. De markt, onze investeerders en onze partners 
houden niet van verrassingen.

Eerlijkheid en transparantie in elke relatie  
Overeenkomsten - en relaties - moeten voordelig zijn voor alle 
partijen. Geen spelletjes, niets wordt verborgen of is misleidend.

Samenwerking, partners  
We werken voor en met mensen, niet tegen hen. 
“Litigation is a Last Resort”.
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Vanuit onze kantoren 

in Atlanta en Valkenburg (ZH) 

werken wij met een 

stabiel, gedreven kernteam. 
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Ewoud Swaak
Partner
Kantoor USA

TEAM
Taco Ulrich 
Partner
Kantoor Nederland 63

Robert Klok
Partner en 
Chief Financial Officer
Kantoor Nederland

Rob Carter 
Partner
Kantoor USA

Brad Johnson
Partner
Kantoor USA



Mark van Weegen 
Non-Executive Board Member

Annette Stawasz 
HR Coördinator en 
Management Assistent 
Ewoud Swaak 
Kantoor USA

Kate Edmonds 
Investment Manager 
Kantoor USA

Onno Breur 
Non-Executive Board Member

Annemiek van den Bosch 
Marketingmanager  
Kantoor Nederland

Sharon Chandler 
Controller 
Kantoor USA64

Daniëlle van den Berg 
Officemanager
Kantoor Nederland

Tyler Hogan
Directeur US Relaties 
Kantoor USA

Todd Cooper
Vice President Bouw
Kantoor USA 65

Barbara Strang 
Staff Accountant  
Kantoor Nederland

Paul Cables 
Development Manager
Kantoor USA

Christopher Forde 
Investment Manager 
Kantoor USA
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Kantoor Nederland 

Voorschoterweg 29 D

2235 SE  Valkenburg ZH

+31 (0) 252 433 455

info@westplan.nl 

Westplan.nl

Kantoor USA

3715 Northside Parkway, NW

Building 400, Suite 375

Atlanta, GA  30327

+1 770 390 9378

info@westplan.com

Westplan.com

CONTACT
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