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Windmill P2P Income Bond 5yr 

Windmill P2P Income Bonds (‘de P2P Bonds’) bieden beleggers toegang tot portefeuilles van hoogrentende kredietwaardige 

consumentenleningen met een korte looptijd, verstrekt via Peer-to-Peer (‘P2P’) Lending Platforms. Deze beleggingscategorie is minder 

gevoelig voor marktvolatiliteit dan andere beleggingen en heeft een lage correlatie met obligatie- en aandelenmarkten. Kredietverlening 

aan consumenten bestaat al decennialang en die jaar na jaar winst produceert voor een beperkte groep banken en 

creditcardmaatschappijen. Door de rol en kosten van deze traditionele financiële partijen te elimineren, kan de belegger via P2P 

kredietverlening een aantrekkelijk rendement behalen. 

P2P Lending 
De grootschalige kredietverlening uitgevoerd  via de online markt, geeft 

beleggers de mogelijkheid om aantrekkelijke rendementen te behalen door de 

rol en kosten van banken te elimineren. De platforms gebruiken hoogwaardige 

technologie die de kosten van afsluiting, onderhoud en financiering van leningen 

sterk verminderen. In de Verenigde Staten zijn tientallen jaren aan data 

beschikbaar over consumentenkrediet voor onderzoek. Deze gegevens laten een 

positief renteresultaat zien gedurende volatiele economische en rentecycli. De 

Bonds bieden toegang tot deze stabiele beleggingscategorie. 

Belangrijkste voordelen van Windmill P2P Income Bonds 

 Goed gespreid (>250 leningen) 

• Verwacht gemiddeld jaarlijks rendement: 7 - 8%, lage volatiliteit1 

• Volledige transparantie 

Profiel: Hoog rendement & korte looptijd – P2P Bonds bieden een aantal 

voordelen, waaronder inkomen en een gering renterisico. 

Vastrentend alternatief: Een beleggingscategorie met consistente positieve 

rendementen. 

Cashflow: De P2P Bond zal in de eerste twee jaar een vaste rente uitkeren, de 

resterende kasstroom wordt herbelegd in nieuwe leningen met een looptijd van 

36 maanden. Na jaar 2 ontvangen beleggers elk kwartaal uitkeringen die bestaan 

uit  aflossingen van de hoofdsom plus rente die eenvoudig herbelegd kunnen 

worden. 

 
Diversificatie: Rendementen zijn gebaseerd op rentebetalingen en de 
kredietkenmerken van de kredietnemers; een vastrentend alternatief dat een 
lage correlatie heeft met traditionele obligatie- en aandelenmarkten. 
 
 
 
 

 

Wat is de beleggingsstrategie van P2P Bonds? 
Doel: portefeuilles bouwen van kredietwaardige consumentenleningen 

 De Bonds zullen bestaan uit portefeuilles van leningen van Prosper 

en/of Lending Club, de toonaangevende P2P-platforms die momenteel 

voldoen aan onze selectiecriteria. 

 De beleggingen worden gespreid over meerdere leningen en 

risicograden. 

 Diversificatie over meerdere leningen is de belangrijkste factor om 

negatieve rendementen te vermijden. Volgens meerdere analyses 

moet de belegger zijn belegging spreiden over minimaal 200 leningen 

– de portefeuilledrempel is 250. 

 Er zal geen vaste verhouding toegepast worden wat betreft de 

verdeling tussen de platforms omdat de allocatie afhankelijk is van de 

beschikbare leningen op de platforms. 

 Er zal geen gebruik worden gemaakt van vreemd vermogen. 

Verwacht rendement van de P2P Bonds
1 

Economische 
groei 

Werkloosheids- 
percentage 

Kans Gemiddeldewa
nbetaling 

Verwacht 
rendement 
(IRR)* 

Sterk < 5% ≈25% 4% 12.3% 

Gemiddeld 5 - 7% > 50% 6% 8.6% 

Negatief 7 - 12% ≈10% 10% 2.4% 

Crisis  >12% < 5% 20% -13.5% 

 

Berekeningen op basis van historische USD2 data en huidige risicodata, bron: Prosper en 

Lending Club. 

Het rendement op P2P Bonds is afhankelijk van het wanbetalingspercentage: het 

deel van de leningen dat kredietnemers niet terugbetalen. Dit wordt sterk 

beïnvloed door de economische groei en de samenhangende werkloosheid in de 

regio’s waarin P2P-platforms actief zijn (i.e. de VS). Daarom wordt het verwachte 

rendement berekend in een aantal economische scenario’s met bijhorende 

geschatte verschillende werkloosheids- en wanbetalingspercentages. 

* De Internal Rate of Return (IRR) wordt gebruikt om het effectieve rendement op het 

gemiddeld geïnvesteerd vermogen van de Bonds te berekenen. De berekening is gebaseerd 

op de volgende aannames: 

1) de gemiddelde rentes op de leningen zijn consistent; 

2) de portefeuilleverdeling over risicograden blijft gelijk; 

3) wanbetaling hangt samen met de ontwikkeling van de werkloosheid. 
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Meest belangrijke risicofactoren 

 Toename wanbetaling van P2P leningen: afname rendement.  

 Faillissement van een platform: de leningen behoren niet tot de activa van de platforms, maar diensten en betalingen gekoppeld aan de P2P leningen zouden 

negatief beïnvloed kunnen worden. 

 Nieuwe regulering: kan leiden tot hogere kosten en een lager rendement. 

 Concurrentie: rente op P2P leningen kan afnemen door concurrentie waardoor rendementen afnemen. 

 Valutarisico: beleggers kunnen een negatief valuta-effect ondervinden. Indien Bonds in EUR worden uitgegeven zal de inleg worden afgedekt voor valuta-effecten. 

Dit heeft tot gevolg dat het rendement afneemt met de kosten voor het afdekken van het valutarisico.  

Zie de Prospectus voor meer informatie omtrent de risicofactoren. 

Beleggersprofiel 
Deze belegging is geschikt voor gekwalificeerde beleggers met een beleggingshorizon van middellange tot lange termijn die bovendien een deel van hun portefeuille beleggen in 

minder liquide beleggingsinstrumenten met een lage correlatie met traditionele liquide markten. 

Informatie omtrent de manager van de Bonds 

HJCO Capital Partners (‘HJCO’) is in 2003 opgericht en is een toonaangevende beleggingsonderneming in Nederland voor actieve en alternatieve beleggingen, alsook specialist 

op het gebied van Marketplace Lending. HJCO wijdt zich aan het uitvoeren van due diligence op P2P platforms, de voortdurende monitoring van leningen, P2P-

portefeuillemodellering en leningselectie. HJCO heeft service-relaties opgezet met P2P platforms, waaronder Prosper en Lending Club, en beheert een eigen P2P-

leningportefeuille sinds 2014. 

Productkenmerken  
Minimale inschrijving  EUR 100.000,-  

Looptijd 5 jaar (gemiddelde duur 3.65 jaar) 

NAV Maandelijks 

Handelsfrequentie Niet gegarandeerd, maandelijks op een ‘best-effort’ basis minus een vervroegde uitstapvergoeding 

Denominatie 100 USD/EUR, overige valuta op aanvraag 

Kasstroom Jaar 1 - 2: 5% per jaar 
Jaar 3 - 5: op kwartaalbasis, hoofdsom & variabele rentebetalingen 

Rente Vast (jaar 1 en 2) en variabel (na jaar 2) 

Kosten 1,26% op NAV, berekend op maandbasis (1,26%/12 x maandelijkse NAV) 

Uitstapvergoeding Jaar 1-3: 5%, Jaar 4: 3%, Jaar 5: 2% maandelijks op een ‘best-effort’ basis 

Structuur Asset-Backed Security 

ISIN code  TBD 

Inschrijvingen in Windmill P2P Income Bonds  

Neem contact met ons op of plaats uw inschrijving direct via https://mijn.hjco.nl 

 

 

 

Contactgegevens 

HJCO Capital Partners B.V. 

Beurs-World Trade Center 

PO Box 30007 

3001 DA ROTTERDAM 

Tel.: +31 (10) 205 1260 

Email: info@hjco.nl   Web: www.hjco.nl

 

 

 

The materials and information contained and described herein are proprietary to HJCO Capital Partners B.V. and may not be reproduced, distributed or shared with any third 

party in any fashion without HJCO’s written consent. These materials do not constitute an offer to buy or sell, or a solicitation of an offer to buy or sell, any security or 

instrument in any jurisdiction, or to participate in any particular trading or investment strategy, and no representation or warranty is given with respect to any future offer or 

sale. Nothing herein should be regarded as investment or tax advice, an investment recommendation or a recommendation as to the suitability of any product or security for 

any specific individual, or an offer to sell or provide investment advice or any related investment service to any person in any jurisdiction.These materials have been prepared 

solely for informational purposes, and the information contained herein is subject to change without notice. HJCO does not undertake to update information previously 

distributed. The information contained herein is generally believed to be reliable, but no representation or warranty is given with respect to its accuracy or completeness.  

 

Past performance is no guarantee of future results. It should be noted that any grades or scoring attached to P2P Loans are assigned by P2P Platforms and not an independent 

third party, and such grades or scores are not independently verified. 
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