
 

  

1Beleggingen kunnen in waarde dalen na verloop van tijd en winst is niet gegarandeerd. U wordt verzocht de risico’s en onzekerheden die omschreven worden in het Prospectus door te nemen 

alvorens een beslissing om te beleggen aan te gaan.  
2
Prestatie in USD, andere valuta zullen tot een verschil in rendement leiden. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde 

resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dienovereenkomstig zijn dergelijke cijfers zuiver indicatief en niet bindend. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere 

valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt 

omgerekend naar uw lokale valuta. HJCO Capital Partners staat onder toezicht van de AFM en wordt gecontroleerd door De Nederlandsche Bank. 
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Windmill Connected Income Fund 

Het Windmill Connected Income Fund (WCIF) biedt beleggers efficiënt toegang tot een breed gespreide portefeuille van leningen aan 

MKB bedrijven en leningen aan particulieren. Deze portefeuille van leningen zijn beperkt gevoelig voor marktvolatiliteit en hebben 

een lage correlatie met obligatie- en aandelenmarkten. Op basis van de actuele data van de platforms en de kredietfondsen en de 

doelsamenstelling van de portefeuille wordt het volgende gemiddelde rendement op jaarbasis verwacht: 4 – 8% p.a.  

Alternatieve vastrentende mogelijkheden 

De beheerders van de kredietfondsen en platformen zijn gespecialiseerd in de 

kredietverstrekking aan MKB bedrijven en particulieren. Deze verstrekken 

relatief kortlopende leningen in verschillende landen, regio’s en sectoren (in het 

geval van bedrijven). U belegt derhalve in een gespreide portefeuille van 

leningen.  

Kredietfondsen en -platforms hebben de afgelopen jaren een belangrijkere rol 

gekregen in de kredietverstrekking omdat banken zich meer terugtrekken of een 

te duur kredietproces hebben voor specifieke kredieten aan bepaalde groepen 

bedrijven en/of particulieren. Dit is het gevolg van nieuwe technologie (Peer-to-

Peer Lending platformen) of bepaalde specialisering en schaalgrootte in 

bepaalde klantengroepen.   

Belangrijkste voordelen van het Fonds 

 Toegang tot een breed gespreide leningenportefeuille  

• Een jaarlijks positief doelrendement met een lage volatiliteit1 

• Beperkte samenhang met markten  

• Beperkte rentegevoeligheid 

Spreiding en een alternatief voor obligaties en sparen  

Rendementen zijn gebaseerd op rentebetalingen en de kredietkenmerken van 

de kredietnemers; een vastrentend alternatief dat lage samenhang heeft met 

traditionele obligatie- en aandelenmarkten. Op basis van de actuele data van de 

kredietfondsen en -platforms en de samenstelling van de portefeuille wordt het 

volgende gemiddelde rendement op jaarbasis verwacht: 4 – 8% p.a.  

Diverse factoren zorgen voor bescherming in dalende markten 

Bij stijgende rente 
▪ Kortlopende leningen       duration is laag 
▪ Voortdurend herbeleggen in leningen met hogere rentes 
 

 

In slechte economische tijden 
▪ lage correlatie met aandelen 
▪ wanbetaling zal toenemen en rendement zal afnemen maar klappen worden 
deels opgevangen door buffers 
 

Wat is de beleggingsstrategie? 
Doel: selecteren en monitoren van een portefeuille van consumentenleningen 

en/of kredietfondsen die krediet verstrekken aan MKB bedrijven en 

particulieren. 

 Het Fonds bestaat uit een portefeuille van consumentenleningen van 

Prosper en een aantal gespecialiseerde kredietfondsen die krediet 

verstrekken aan MKB bedrijven en particulieren. 

 De beleggingen zijn gespreid over een grote hoeveelheid 

onderliggende leningen over diverse doelgroepen en regio’s. 

 Spreiding over veel leningen is de belangrijkste factor om negatieve 

rendementen te vermijden. Er zal geen vaste verhouding toegepast 

worden wat betreft de verdeling tussen de platforms en 

kredietsfondsen. 

 Er wordt geen gebruik gemaakt van vreemd vermogen. 

Verwacht rendement
1 

Op basis van de hierboven genoemde beleggingsstrategie wordt een gemiddeld  

jaarlijks rendement na kosten verwacht tussen de 4 en 8%. Het historische 

rendement op het Fonds tot en met september 2018 is behaald met uitsluitend 

een portefeuille in P2P leningen. Vanaf september 2018 is de beheerder van het 

fonds geleidelijk kredietfondsen in specialistische kredietverlening gaan 

toevoegen.  

Jaar Historisch rendement van het 
Fonds 

Rendement US S&P 
Treasury Bond index 

2016 3,95% (vanaf april 2016) 0,60% 

2017 3,43% 2,12% 

2018 0,33% -0,81% 

Historische USD2 data . 

Meest belangrijke risicofactoren 

 Toename wanbetaling op leningen: leidt tot een lager en soms zelfs 

negatief 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. 

 Valutarisico: beleggers kunnen een negatief valuta-effect 

ondervinden omdat wordt belegd in USD.  

 Liquiditeitsrisico: het fonds kent een maandelijkse verhandeling, 

uittreden kan aan beperkingen onderhevig zijn. 

 

Zie het Prospectus voor meer informatie omtrent de risicofactoren. 

 



 

 
 

Disclaimer 
De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. HJCO Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, 
meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is 
van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Het Fonds is nog niet operationeel en niet aangemeld bij de toezichthouder. De 
genoemde kosten en kenmerken zijn voorlopig en kunnen nog wijzigen. 
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dienovereenkomstig zijn dergelijke cijfers zuiver indicatief en niet bindend. 
Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de 
wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.  
 
HJCO Capital Partners en Privium Fund Management zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 
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Verhandelbaarheid en liquiditeit  
In het geval dat het Fonds bijzonder veel instroom kent, kan een maximale inschrijving worden gehanteerd omdat het Fonds haar liquiditeiten in een korte periode wil 

beleggen om rendementsdruk te voorkomen. Het gehanteerde maximum is afhankelijk van de capaciteit van de kredietfondsen en/of P2P platforms. In het geval dat 

bijzonder veel beleggers willen verkopen wordt een minimale inkoop gehanteerd die ervoor zorgt dat beleggers gefaseerd uitstappen zonder dat andere beleggers 

worden benadeeld. Het gehanteerde minimum is afhankelijk van de kasstroom uit de portefeuille. Zie het Prospectus omtrent de verhandelbaarheid. 

Beleggersprofiel 
Deze belegging is geschikt voor 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 Investment Manager 

HJCO Capital Partners (‘HJCO’) is investment manager van het Fonds. HJCO is in 2003 opgericht en is een toonaangevende beleggingsonderneming in Nederland voor 

actieve en alternatieve beleggingen, alsook specialist op het gebied van beleggingen in specifieke kredietverstrekking waaronder Peer-to-Peer lending (P2P). Sinds 2014 

is HJCO actief met een P2P leningenportefeuille.   

Productkenmerken 

Minimale inschrijving  Tegenwaarde van EUR 100.000,-  

NAV Maandelijks 

Handelsfrequentie Maandelijks, in- en uitstap kan aan beperking onderhevig zijn 

Notificatie periode uitstap 35 dagen 

Denominatie 100 USD, overige valuta op aanvraag 

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

Instapvergoeding 0,70%  

Uitstapvergoeding 0,70%  

Structuur Fonds voor Gemene Rekening 

ISIN code  NL0011779954 

 

Inschrijvingen in Windmill Connected Income Fund  
Neem contact op met uw vermogensadviseur of plaats uw inschrijving direct 

via www.windmillfunds.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

 

http://www.windmillfunds.nl/
mailto:info@hjco.nl
http://www.hjco.nl/

