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Over Meerdervoort  
Wij geven onze investeerders een financieel onafhankelijk gevoel zonder zorgen, door een periodiek 
extra inkomen te genereren met hun investering. Wij zoeken, selecteren en kopen vastgoed in 
stedelijke gebieden waarvan we zeker weten dat deze goede verhuurmogelijkheden hebben. 
Meerdervoort biedt een vaste periodieke rente uitkering met vastgoed als onderpand. Deze unieke 
combinatie geeft de zekerheid van een bank, maar dan met de rentepercentages van een 
vastgoedbelegging. Wij ontzorgen onze cliënten volledig in het genereren van een passief inkomen. 
Voor ons staat persoonlijk contact, vertrouwen en transparantie voorop als we zaken met u doen. 
 
 
Investeren in zakelijk vastgoed  
De voordelen van thuiswerken zijn de afgelopen jaren nóg beter zichtbaar geworden en de behoefte 
onder werknemers om werktijden flexibeler in te delen groeit. De rol van het kantoor lijkt daarmee 
structureel te zijn veranderd. De herinrichting van de kantooromgeving naar een locatie waar het 
sociale contact/overleg belangrijker is dan de fysieke werkplek, stimuleert de vraag naar kwalitatieve 
kantoorruimten. Met de versterkte focus op duurzaamheid en mobiliteit is de verwachting dat ook 
het aantal satellietkantoren de komende periode sterk zal toenemen. Meerdervoort® heeft de 
afgelopen jaren al volop ingespeeld op deze ontwikkelingen door haar vastgoedportefeuille uit te 
breiden met kantoorpanden die al gebruikt worden als multi-tenant omgeving of geschikt zijn voor 
een flexibele herinrichting van de werkomgeving. Vanwege tijdelijke leegstand of het afstoten door 
institutionele beleggers kunnen we bedrijfsverzamelgebouwen tegen een scherpe prijs aankopen en 
dit type vastgoed een toekomstgerichte invulling geven. Het grote voordeel voor u als belegger is 
dat voor duurzame, kwalitatieve kantoorruimten meestal meerjarige huurcontracten worden 
afgesloten. Dit biedt de zekerheid van een vaste rente uitkering die we u op basis van de 
maandelijkse huurinkomsten kunnen uitbetalen.  
 
 
Lorentzlaan IJsselstein  

Het gebouw is gelegen op het bedrijventerrein “Over Oudland”. De afstand tot de rijksweg A2 
bedraagt enkele autominuten. Per openbaar vervoer is het pand goed bereikbaar via diverse bus- 
en/of tramverbindingen, buslijn 104 bevindt zich op slechts 500 meter van het pand. Het gebouw 
heeft drie verdiepingen met aan de voor- en achterzijde een dakterras. Het gebouw is volledig 
verhuurd aan twee huurders.  



 

Het project ‘’Lorentzlaan’’  

 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 

Het in 2001 gerealiseerde half vrijstaande moderne gebouw is gunstig gelegen aan de entree van het 
bedrijventerrein “Over Oudland/Lagedijk” te IJsselstein. Het gebouw is totaal circa 2.655 m2 BVO en 
bestaat uit bedrijfs-/opslagruimten, en een drielaagse kantoorruimte. Het object is geheel verhuurd 
aan een tweetal huurders. De bedrijfs- en kantoorruimten zijn modern en deels onder architectuur 
ingericht. Het “kantoorpenthouse” beschikt naast de directiekamer, spreekkamer, kantine, 
kantoortuin, eigen sanitaire voorzieningen over een tweetal dakterrassen aan beide zijden. Het 
gebouw is recent gerenoveerd en heeft een representatieve uitstraling.  

 

Investeringsmogelijkheid  
Meerdervoort Group heeft een koopovereenkomst gesloten ten behoeve van de aankoop van het 
zakelijk vastgoed ‘Lorentzlaan 4, IJsselstein.  
 
De koopsom van ‘Lorentzlaan 4 IJsselstein’ bedraagt € 2.150.000,-. Het complex heeft een totale 

oppervlakte van 2.445,4m2. De koopsom per vierkante meter ligt daarmee onder € 900. Dit is een 

bijzonder aantrekkelijke prijs voor dit segment vastgoed.  

• De taxatiewaarde: € 2.500.000,- 

• Koopsom + verwervingskosten: € 2.500.000,- 



• De Loan-to-Value (LTV) is 100 % 

 
De huidige huurinkomsten bedragen € 203.160, - op jaarbasis.  
 
 
Het rentepercentage van deze investeringsmogelijkheid is vastgesteld op 4,5% jaarlijks, deze worden 
voldaan volgens een maandelijkse uitkering gedurende de hele looptijd. De minimale inleg is 
vastgesteld op € 200.000, - per deelnemer.  
 
 
Kenmerken 

Bedrijfsruimte 
ü Gasheaters (deels 2019) 
ü 2 elektrische overheaddeuren 
ü Monoliet afgewerkte betonvloer  

ü Vloerbelasting circa 2.000 kg/m2  

ü Het object heeft een Energielabel B en voldoet het hiermee aan de (toekomstige) 
milieueisen. 

ü Tl verlichtingsarmaturen 
ü Hoogte bedrijfshal circa 6 meter  

 

Kantoren 
ü Vloerbelasting circa 400 kg/m2 
ü gezamenlijke entree v.v. intercominstallatie 
ü centraal alarmsysteem  
ü keycard toegangssysteem 
ü liftinstallatie 
ü centrale verwarming 
ü diverse airconditioningunits te schakelen per unit 
ü mechanische ventilatie 
ü brandslanghaspels 
ü collectieve brandmeldinstallatie 
ü noodverlichting 
ü pantry v.v. vaatwasser en koelkast 
ü kabelgoten voorzien van elektra en databekabeling 
ü systeemplafond v.v. inbouw (tl-)verlichtingsarmaturen  

ü dubbele toiletgroep per verdieping 
ü deels voorzien van binnen zonwering (luxaflex) 
ü deels te open ramen v.v. dubbel glas 
ü huidige vloerbedekking 
ü huidige scheidingswanden 
ü serverruimte 
ü laadpaal ten behoeve van elektrische auto’s beschikbaar  



 
 
 
Financieringsopzet  
Projectomvang: € 2.500.000,- 
Taxatiewaarde: € 2.500.000,- 
Looptijd: 5 jaar 
Maandelijkse rente uitkeringen 
Transactie via gerenommeerde notaris via Dirkzwager legal & tax te Arnhem (Bart Lotgerink) 
 
Minimale deelname: € 200.000,- 
Rentepercentage: 4,5% 
Loan to Value: 100%  
Zekerheden: 1e recht van hypotheek op het gekochte; Sluitingsdatum inschrijving: 18 maart; 
Benodigd doelkapitaal € 2.500.000,- 
 

 

Huurdersoverzicht 
 
Het pand is voor 100% verhuurd aan twee huurders. Aan de huurder ‘Spruyt Hillen B.V.’ zit een mooi 
sociaal-maatschappelijk aspect gekoppeld. Spruyt Hillen werkt samen met de stichting Reinaerde. 
Deze stichting zet zich in voor mensen met een beperking. Deze huurder geeft mensen met een 
beperking de gelegenheid om lichte werkzaamheden te verrichten.  
 
Spruyt Hillen is al 125 jaar leverancier voor de gezondheidszorg.  Begonnen als een 
inkooporganisatie tussen twee apothekers en is uitgegroeid tot een onderdeel van de 
beursgenoteerde Omega Pharma N.V. Deze huurder heeft meerdere vestigingen. De afgelopen jaren 
is er bij zorg gerelateerde ondernemingen een enorme opwaartse trend zichtbaar. Deze wordt naar 
alle waarschijnlijkheid de komende jaren doorgezet.  
 
Diks Verzekeringen zijn al meer dan vijftig jaar actief in het verzekeringswezen. Op het moment 
heeft deze huurder 48 werknemers in dienst.  
 
Beide huurders hebben kenbaar gemaakt content te zijn met de huidige huursituatie.  
 
De huidige prijs voor de bedrijfshal die verhuurd is aan Spruyt Hillen bedraagt € 67,- per m2 en de 
prijs voor de kantoorruimte die verhuurd is aan Diks verzekeringen bedraagt € 105,- per m2. Gezien 
de ontwikkelingen en de huidige krapte op de kantorenmarkt kan hier een mooie up-side in zitten.  
De totale huurinkomsten bedragen € 203.160, - per jaar. De huurders vindt u in de lijst hieronder. 
  
Lorentz           
Huurder Verdieping  Expiratiedatum Verlengingsperiode Jaarhuur m2 

Spruyt Hillen B.V. 

Begane 
grond + 1e 
verdieping  

 

31-07-2024 5 jaar / 1 jaar opz. 
 €                 

115.571 1643 
Diks 
Verzekeringen B.V. 

2e 
verdieping  

 
31-08-2023 5 jaar / 1 jaar opz.  €                    312 

Diks 
Verzekeringen B.V. 

Begane 
grond 

 
31-08-2023 5 jaar / 1 jaar opz.  €                   70 



Diks 
Verzekeringen B.V. 

1e 
verdieping 

 
31-08-2023  5 jaar / 1 jaar opz.  Totaal €87.590  420 

 
 
Locatie 
 

Het kantoor-/bedrijfsgebouw is op zicht gelegen aan de entree van het bedrijventerrein “Over 
Oudlaan” te IJsselstein. Dit goed bereikbare, strategisch gelegen bedrijventerrein “Over 
Oudland/Lage Dijk” ligt direct aan de Rijksweg A2, afslag Nieuwegein/IJsselstein. De afstand tot de 
Rijksweg A2 (Amsterdam- Utrecht-Maastricht) bedraagt slechts circa 850 meter.  

Het object is per openbaar vervoer tevens redelijk goed bereikbaar via diverse busverbindingen. Een 
bushalte, lijn 106, bevindt zich op circa 100 meter loopafstand.  

Dit bedrijventerrein is bestemd voor middelzware en zwaardere vormen van bedrijvigheid tot en 
met milieucategorie 4 (categorie 5 indien gelijkwaardig aan 4) en vooral productiebedrijven en VAL 
(Value Added Logistics).  

Op dit terrein treft men middelzware bedrijvigheid aan zoals groothandel en productie. Dit terrein is 
geschikt voor zwaardere bedrijvigheid. De gemeente heeft geen gronden meer beschikbaar voor 
uitgifte.  

 
Deelnamemogelijkheden en proces 
 
Thans werven wij financiers voor de aankoop van het zakelijk vastgoed ‘Lorentzlaan 4, IJsselstein. 
Hiervoor hebben wij een doelkapitaal van € 2.500.000, - begroot.  
 
Deelnemen kan vanaf € 200.000, - met een eerste recht van hypotheek op het registergoed.  
 
Indien u wilt deelnemen kunt u dit kenbaar maken middels een ingetekend deelnameformulier. 
Wanneer u een nieuwe relatie van Meerdervoort bent, dan ontvangen wij graag een kopie van uw 
legitimatie en indien u deelneemt met een BV wensen wij ook een kopie van het KvK-uittreksel.  
 
Na ontvangst van uw deelnameformulier geven wij uw gegevens door aan onze projectnotaris, 
Dirkzwager legal & tax te Arnhem. Bart Lotgerink is de aangewezen projectnotaris voor het opstellen 
van de hypotheekaktes en de leenovereenkomsten.  
 
Dirkzwager legal & tax neemt, wanneer u daar nog niet bekend bent, contact met u op om de 
legalisatie van uw handtekening te bewerkstelligen. Dit kan op afstand, maar mag ook op locatie te 
Arnhem of bij uw eigen notariskantoor. De notariskosten nemen wij voor onze rekening.  
 
Na de legalisatie zal het notariaat u de leenovereenkomst en hypotheekakte ter ondertekening 
toesturen waarna u uw deelnamesom kunt overmaken naar de derdengeldenrekening van het 
notariskantoor.  
 
De voorlopige transactiedatum van dit project staat gepland op 1 april 2022. Wij streven ernaar het 
deelnameproces een aantal dagen voor deze datum met u te hebben afgerond.  
 



Wij hopen u hiermee zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd. Wanneer u nog vragen heeft kunt 
u uiteraard contact met ons opnemen, de contactgegevens vindt u op de laatste pagina van deze 
brochure.  
 
We zien ernaar uit om u als financier en goede relatie van Meerdervoort te mogen verwelkomen. 
 
 
Contact 

W.F.	(Wijnand)	Groenen	Commercieel	Directeur	
+31	6	14	02	31	99	w.groenen@meerdervoort.com	 

Ph.	(Philip)	Jansen	
Directeur	Relatiebeheer	
+31	6	29	15	58	58	ph.jansen@meerdervoort.com		

K.	(Kalim)	Rahmanyar	Relatiemanager	
+31	6	57	48	02	71	k.rahmanyar@meerdervoort.com	 

088-7704444	|	info@meerdervoort.com	www.meerdervoort.com	 

Meerdervoort®	Group	BV	Edisonweg	12A	
2952	AD	Alblasserdam	 

 


