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Columbus Exclusive Resorts (CER); Naam van het complete resort;
Columbus Resorts International (CRI); Holding van participaties in onroerend goed;
Columbus Beach & Golf Resort (CBGR); Eigenaar van de grond & verkoper van de woningen in
de 1e fase;
Real Estate Investment Title (REIT); Benaming voor het te kopen onroerend goed;
Apartementsrecht (AR); Benaming van de investeringseenheid in het Columbus Beach & Golf
Resort prospectus;
Construction, Inc. (Construction); Initiatiefnemer van het project;
DR Marketing aandelen (DRM); aandelen gerelateerd aan de verkoop van het onroerend goed
binnen het project;
Break-Even-Punt 1 & 2 (BEP); het moment waarop wordt begonnen met de ontwikkeling van het
project;
Caribbean Comfort (CC); ex-verkooporganisatie voor het project in Nederland.

1 Waarom heeft de voorbereiding van het project zoveel langer
geduurd als was gepland?
1.1 In de Zomer van 2002 is het benodigde aantal inschrijvingen bijna
gehaald. Plotseling, in de herfst van 2002, wordt er een proces tegen
Caribbean Comfort en TMF gestart door o.a. de heren Van Nieuwburg en
Laan met medewerking van de heer Augustin, ex directeur van CC. In
2004 wordt het proces volledig door CC en TMF gewonnen, waarna Van
Nieuwburg cs. in maart 2005 in hoger beroep gaan omdat er zogenaamd
nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen. Resultaat: nog meer vertraging
en kosten. Op 12 november 2007 dient eindelijk het hoger beroep,
waarbij echter geen enkel nieuw feit naar voren is gebracht; uitspraak 13
december 2007, uitgesteld naar 24 januari 2008. DE uitspraak zal
worden gecomminiceerd via www.columbusexclusiveresorts.com .

Door het proces heeft CC niet veel kunnen doen en heeft het juridische team in
2002 CC aangeraden absoluut geen communicatie te voeren. Wat we echter niet
konder bevroeden was dat de uitspraak zo lang op zich heeft laten wachten, en
dat daarna nog eens een hoger beroep zaak zou worden aangespannen die
eveneens weer onnodig veel tijd heeft gevergd. Al met al is er een vertraging
opgelopen van niet minder dan 5 jaren en een nog niet te calculeren financiele
schade. De schatting beloopt echter in de vele miljoenen! Om nog maar niet te
praten over persoonlijke (imago) schade die is toebedeeld aan de betrokkenen!

2 Ik heb ingeschreven onder andere condities als die nu gelden. Kan ik
kiezen tussen de verschillende aanbiedingen? De 3 aanbiedingen
zijn:
2.1.1

Macao Beach (1); Columbus Golf & Beach Resort (2); Columbus Exclusive Resorts (3)

2.1.1.1 Inschrijvers onder de voorwaarden (1) kunnen onder deze en de voorwaarden van (3)
kiezen;
2.1.1.2 Inschijvers onder de voorwaarden (2) kunnen onder deze en de voorwaarden van (3)
kiezen;
2.1.1.3 Inschrijvers onder de voorwaarden (3) kunnen alleen onder deze voorwaarden kopen.

3 Wat is het verschil tussen een appartementsrecht (AR) en een Real
Estate Investment Title (REIT)?
Een appartementsrecht (AR) en een Real Estate Investment Title (REIT) zijn volkomen identiek.
Beiden hebben hun basis in het (deel)eigendom van een woning. Het enige verschil zit in de wijze
waarop de prijs is opgebouwd. Het eindresultaat, het rendement dat wordt behaald op de
investering, is echter in beide gevallen gelijk, tot iets hoger bij de REIT. Het belangrijkste verschil
bestaat uit het feit dat er bij de REIT na de eerste betaling geen bijbetalingsrisico meer is gedurende
de looptijd omdat dit volledig wordt overgenomen door CGBR.

4 Ik wil eigenlijk helemaal geen woning. Ik wil gewoon een belegging
zonder complicaties en met een bovengemiddeld rendement!
Gezien de locale wetgeving in Nederland met betrekking tot beleggingen is het uitsluitend mogelijk
om in Nederland onroerend goed in de vorm van REIT’s aan te bieden. Internationaal worden
echter ook aandelen aangeboden. Deze aandelen kunnen echter alleen worden gekocht indien dit
direct op de Dominicaanse Republiek gebeurd, zonder tussenkomst van adviseurs in Nederland.

De aandelen hebben uiteraard dezelfde basis als de REIT, echter met minder complicaties en een
iets hoger rendement en flexibiliteit. Doelstelling is om de aandelen t.z.t. naar de beurs te brengen
of te verkopen aan een internationale hoteloperator. Dit is gemakkelijker en goedkoper uitvoerbaar
met aandelen dan met REITS’s.

5 Hoe wordt mijn betaling gegarandeerd? Vroeger werd dit
gegarandeerd door TMF.
Op dit moment is er nog geen administrateur aangesteld. Deze aanstelling zal plaatsvinden
gedurende de tijd dit het vergt om BEP 2 te realiseren. In tegenstelling tot TMF, die niet of
nauwelijks bekendheid geniet, zal worden gezocht naar een administrateur die internationaal
geaccepteerd is en de opgedragen taak op een juiste en betrouwbare wijze kan uitvoeren. Tot aan
het moment dat deze administrateur is gevonden zullen de aanbetalingen worden gestort op
rekening van Construction van F. Van Lanschot Bankiers, en onder beheer staan van een nog aan te
stellen internationale administrateur en een bouwdirectie.

6 De meeste partners zijn weg. Wat is er gebeurd?
Gezien de lange tijd die het geduurd heeft om te starten hebben zich binnen diverse
ondernemingen die behoorden tot de strategische partners van het project veranderingen
voorgedaan. Hierdoor is besloten om een volledige nieuwe lijst van ColumbusProjectTeam leden
samen te stellen. Uiteraard kunnen hiertoe opnieuw ‘oude’ teamleden gaan behoren. Uitgaande
van het belang van het project en haar deelnemers, zal de nieuwe lijst zo optimaal mogelijk worden
samengesteld.
Deze lijst zal worden gepresenteerd gedurende het proces dat het behalen van BEP 2 bestrijkt. Op
het moment dat we alle contracten hebben getekend kan er effectiever worden onderhandeld over
de voorwaarden waaronder wordt meegedaan wat weer ten goede komt aan de rendementen voor
de deelnemers.
In de tussentijd zullen alle aanbetalingen worden gestort op de rekening van Construction, Inc. Bij
F. Van Lanschot Bankiers NV te Amsterdam of een nader te benoemen bancaire instelling door
Construction, Inc., totdat er een nieuwe administrateur is aangesteld. Tot aan dit moment blijven
alle (aan)betalingen op de rekening staan.

7 Wie heeft de cijfermatige onderbouwing gecontroleerd? In het vorige
prospectus ‘Macao Beach’ was dit KPMG Accountants NV.
KPMG Accountants heeft het prospectus Macao Beach gecontroleerd met betrekking tot de
rendementsberekeningen voor het hotel. Dit prospectus voldeed in die tijd volledig aan de eisen
van de toenmalige STE (nu AFM). Hiervan is een verklaring afgegeven door KPMG Accountants NV,
welke is deze prospectus is bijgevoegd. In de latere prospecti, Columbus Golf & Beach Resort en
Columbus Exclusive Resorts is dezelfde berekeningswijze 1-op-1 overgenomen die toenertijd met

KPMG Accountants is ontwikkeld. Gezien de uitermate kostbare en tijdrovende ontwikkeling van
het model is ervoor gekozen dit niet nogeens over te doen omdat de uitkomst vanzelfsprekend
gelijk zal zijn. Op de latere prospecti is dus geen accountantsverklaring afgegeven zoals op de
eerste, maar de uitkomsten zijn uiteraard wel in lijn met de werkelijkheid.

8 Wie is verantwoordelijk voor de fiscale onderbouwing? In het vorige
prospectus ‘Macao Beach’ was dit KPMG Meijburg?
Evenals met KPMG Accountants NV is er door KPMG Meijburg onderzoek gepleegd naar de fiscale
effeten van een belegging in onroerend goed door een Nederlands ingezetene in de Dominicaanse
Republiek op basis van de nieuw ingevoerde wet Belastingherziening 2001. Deze is in het
prospectus Macao Beach toegevoegd. Vanwege dezelfde reden is er bij de latere prospecti niet
opnieuw naar de mening van KPMG Meijburg gevraagd vanwege het feit dat we al weten wat het
antwoord is.

9 Hoe komt het Columbus Exclusive Resort eruit te zien?
‘The Beach’ , ‘The Park’, ‘The Country’ en “The Hill’ vormen de zogenaamde BACK-BONE structuur
van de hoteloperatie. In dit gebied zal een kamercapaciteit worden gerealiseerd van circa 3.500
kamers. Buitenom deze BACK-BONE worden golfbanen aangelegd met langs de holes luxe villas.
Aan het strand (‘The Beach’) wordt een exclusive Beachclub ontwikkeld met een hotelcapaciteit van
circa 350 kamers.In het heuvellandschap, uitkijkend over het gehele resort en de baai wordt een
luxe ‘retreat’ ontwikkeld voor diegenen die exclusiviteit, rust en luxe verkiezen boven alles.

10 Hoe gaat de kontraktondertekening in zijn werk?
Allereerst wordt er een voorkontrakt ondertekend (promesse de venta) tussen de koper en CGBR.
Met de ondertekening van dit kontrakt wordt US$ 50.000 per REIT betaald op de tussenrekening
van Construction;
Zodra het onroerend goed wordt opgeleverd dient de resterende US$ 100.000 per REIT te worden
betaald. Er vindt overdracht van de titel plaats. In het geval van een uitgestelde eindbetaling vindt
de overdracht van de titel plaats op het moment van deze eindbetaling.

11 Wanneer ben ik aan de beurt om het kontrakt te tekenen?
Gezien het grote aantal deelnemers (1.065) vergt het enige tijd om een en ander af te werken. We
verwachten hiervoor circa 6 maanden nodig te hebben. Alle houders van een inschrijfnummer
hebben tot 30 juni 2008 de tijd hun beslissing te nemen. Door het adviesteam in Nederland zal zo
spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor een afspraak.

12 Hoe zit het met mijn inschrijfkorting?
De prijs van een REIT is US$ 225.000. Voor ALLE houders van inschrijfnummers geld de hoogste
korting van US$ 75.000 per REIT indien ze hun inschrijving omzetten in een definitieve koop voor 30
juni 2008. Voor niet-houders van een inschrijfnummer geldt een startprijs van US$ 175.000.

13 Hoe zit he met de boete van de AFM?
De boete van de AFM, opgelegd aan CC, is vanwege te late informatieverstrekking. Dit heeft niets
te maken met het niet mogen aanbieden van ons product. CPC biedt onroerend goed aan aan
particulieren en ondernemingen over de gehele wereld. Hiervoor is geen vergunning vereist.
Vroeger bood CPC tevens een financiering aan om het onroerend goed te kunnen kopen. Sinds
januari 2007 is tevens dit verwijderd uit het aanbod. CC heeft alle informatie inmiddels verstrekt
aan de AFM, waarmee we verder in afwachting zijn van de ontwikkelingen.

14 Ik heb ook nog PrestaMaxx. Wat gebeurd daarmee?
PrestaAIP klanten kunnen, zoals overeengekomen, hun saldo gebruiken voor de (aan)betaling van
hun investering in het Columbus Exclusive Resort (CER). Voor de PrestaMaxx klanten die niet van de
toenmalige aanbieding gebruik hebben gemaakt, kunnen die met terugwerkende kracht alsnog
doen indien ze het saldo gaan gebruiken voor de aankoop van onroerend goed binnen het CER. In
dit geval neemt Columbus Construction Company S.A. (CoCoCoSA) de wachttijd over.

15 Door de rechtzaak, aangespannen door F. Van Nieuwburg cs. en
Frank Laan, hebben we veel vertraging opgelopen en daardoor veel
schade geleden. Gaan we daar nog wat aan doen?
Zie hiervoor. Door een advocatenkantoor zal een plan van aanpak worden opgesteld en een
inschatting worden gegeven van de haalbaarheid van een proces. Is er kans van slagen zal hiermee
zeker worden gestart.

16 Ik heb destijds aandelen DRM gekocht. Wat gebeurd daarmee? En
wat zijn ze thans waard?
Het aantal uitgegeven aandelen DRM is 10.000 stuks. De inkomsten van de DRM aandelen is
vastgesteld op 5% van het verkoopvolume, verdeeld over 10.000 aandelen. Bijvoorbeeld bij een
verkoop van 2,500 REIT’s, appartementsrechten of aandelen is het volume US$ 18.125.000. Per
aandeel betekend dit een dividend van US$ 1.812,50, welke wordt uitgekeerd over een periode van
8 jaren.
Aan een ieder die minimaal één REIT koopt (of een equivalent in appartementsrechten) wordt door
CPC, Inc. een aanbieding gedaan om de aandelen DRM terug te kopen na jaar 2 nadat de verhuur is
gestart tegen US$ 3.500 netto per aandeel.

17 Ik heb destijds ingeschreven via mijn adviseur. Hoe gaat het contact
nu verder?
Alle contacten zullen nu verlopen via het verkoopkantoor op de Dominicaanse Republiek. In
Nederland zullen we echter een aantal aanspreekpunten hebben waarmee u te allen tijde in
kontakt kunt treden. Het voornaamste communicatiemiddel zal zijn de electronische snelweg (email en web-site). Het mail adres is info@columbusexclusivberesorts.com en de site
www.columbusexclusiveresorts.com ;

18 Waarom zijn de rendementen zo hoog? Meestal gaat dit gepaard met
enorme risico’s!
Omdat CGBR de woningen tegen kostprijs aan de deelnemers verkoopt (CGBR maakt hierbij geen
winst) is de basis van de investering relatief laag. De inkomsten uit verhuur zijn echter indentiek als
die wanneer de woning wordt gekocht tegen de ‘marktprijs’. De marktprijs van een REIT in
vergelijkbare resorts is circa US$ 350.000, terwijl het bij CGBR slechts US$ 150.000 voor de houders
van een inschrijfnummer en US$ 175.000 voor nieuwe investeerders kost. Hierdoor komen de
winsten voor de deelnemers uit op ruim 200% meer dan in vergelijkbare resorts. CGBR heeft
hiermee besloten om dezelfde risicos te lopen als de deelnemers, namelijk die van de operationele
bedrijfsvoering vanuit verhuur. CGBR ontvangt haar ‘winst’ uit de deelname in de winst op verhuur.
Wordt hier geen winst behaald ontvangt CGBR ook niets. Wordt veel winst gegenereerd ontvangt
CGBR, evenals de deelnemers, eveneens veel winst.

