




Pearl Capital verstrekt tijdelijke 
vastgoedfinancieringen. Pearl Capital is een 
investeringsmaatschappij waar u naast geld 
lenen ook geld kunt investeren tegen een hoog, 
vast rendement van 5,95% per jaar.

Pearl Capital is opgericht door ervaren
project ontwikkelaars en vastgoedondernemers. 
Onze vaste kern van ervaren professionals werkt 
samen met specialisten om u zo professioneel 
mogelijk van dienst te zijn.

Pearl Capital is de verbinding tussen 
investeerders  en kredietnemers, tussen 
vastgoedprofessionals, projectontwikkelaars en 
vastgoedbeleggers. 
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Investeer in
zakelijk vastgoed
Bent u op zoek naar een veilige manier om uw vermogen te 
laten renderen? Bij Pearl Capital bent u aan het juiste adres 
voor investeringen in zakelijk vastgoed. U profiteert van een 
gegarandeerd hoog jaarlijks rendement tegen een laag risico. 
Hierdoor is een investering in zakelijk vastgoed een stuk 
rendabeler dan uw vermogen stallen op een spaarrekening. 
Door onze jarenlange ervaring zijn wij dé partij voor al uw 
zakelijke investeringen. Ontdek de mogelijkheden en neem 
contact met ons op.

U investeert al bij Pearl Capital vanaf €100.000. Over uw 
investering ontvangt u een gegarandeerd rendement van 5,95% 
per jaar, welke elk kwartaal wordt uitbetaald. Investeren in Pearl 
Capital brengt bovendien een erg laag risico met zich mee 
vanwege de hypothecaire zekerheid van het vastgoed.
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Voordelen
Gezien de huidige negatieve 

spaarrente is het niet rendabel 
om uw geld op de bank te laten 
staan. Laat uw kapitaal groeien 

met een zakelijke investering. 
Bij Pearl Capital profiteert u van 

een gegarandeerd hoog jaarlijks 
rendement van 5,95% tegen een laag 

risico. De overeenkomst tussen u 
en Pearl Capital wordt te allen tijde 

bekrachtigt bij de notaris. Bovendien 
heeft u hypothecaire zekerheid met 

vastgoed als veilig onderpand. U 
investeert al vanaf €100.000.

dé oplossing voor de 
negatieve spaarrente

minimale looptijd van
18 maanden

uitbetaling van de 
rente per kwartaal

5,95% rendement op 
jaarbasis



Zekerheden
Het investeren in zakelijk vastgoed kent vele voordelen. Zo is het 
in deze markt dé manier om uw vermogen te laten renderen. 
Het rendabel sparen van geld via een spaarrekening wordt door 
de negatieve spaarrente onmogelijk gemaakt voor u en/of uw 
bedrijf. Wij begeleiden het proces van uw investering in Pearl 
Capital van A tot Z. Wij zorgen voor volledige ontzorging.

Wanneer u geld uitleent aan Pearl Capital, sluit u een 
leningovereenkomst af met Pearl Capital BV én Stichting 
Zekerheden Pearl Capital. Dit wordt tezamen bekrachtigt door 
de notaris in één overeenkomst. 

Stichting Zekerheden Pearl Capital heeft als doel de belangen 
van de geldverstrekkende investeerder te behartigen. De 
stichting verkrijgt bij elke lening die Pearl Capital verstrekt het 
pandrecht op de hypothecaire zekerheid, welke Pearl Capital op 
haar beurt krijgt van de vastgoedprofessional.

“Hypothecaire
zekerheid”



De keuze voor
Pearl Capital
Pearl Capital is de verbinding tussen investeerders 
en kredietnemers, tussen vastgoedprofessionals, 
projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers. Door onze 
jarenlange ervaring in vastgoedfinancieringen weten wij als 
geen ander wat voor u belangrijk is. Of u nu op zoek bent naar 
een investering in vastgoed of een lening: bij Pearl Capital bent 
u aan het goede adres. Voor ondernemers, door ondernemers. 

volledige ontzorging
 Pearl Capital is de verbinding tussen kredietnemers en 
 investeerders. Wij begeleiden het proces van A tot Z.

zekerheid en transparantie
 Een gegarandeerd hoog rendement van 5,95% 
 tegen een laag risico met vastgoed als veilig    
 onderpand.

notariële vastlegging
 Onze vaste kern van ervaren professionals werkt samen 
 met specialisten zoals notarissen en advocaten.



info@pearl-capital.nl
+31(0)20 308 61 80

www.pearl-capital.nl


