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Over Meerdervoort®

Meerdervoort is een snelgroeiende vastgoedonderne-
ming. Ons succes wordt behaald door anders naar de 
markt te kijken en daar ook op in te spelen. We leggen 
onze investeringsmogelijkheden direct bij u als eindbe-
legger neer, zonder tussenkomst van een bank. Door vast 
te houden aan deze filosofie hebben we een bestendige, 
duurzame en omvangrijke vastgoedportefeuille met een 
gezonde cashflow opgebouwd. 



Investeren in commercieel vastgoed

Terwijl woningen flink in waarde zijn gestegen, zijn de 
prijzen van zakelijk vastgoed achtergebleven. Het ren-
dement op de verhuur van zakelijk vastgoed is daardoor 
in de nabije toekomst groter dan het rendement op 
woningen. Daarom investeert Meerdervoort in multi- 
tenant bedrijfsverzamelgebouwen en winkels op stra-
tegische zichtlocaties. 

Hoewel online winkelen razend populair en gemakke-
lijk is, betekent dit ook dat de concurrentie groot is en 
dat online adverteren vaak onvoldoende effectief blijkt. 
Daarnaast houden consumenten behoefte aan ‘het 
eerst zien’ van producten, voordat ze kopen. Winkels 
zullen dus nooit verdwijnen. Veel grote winkelketens 
maken daarom tegenwoordig gebruik van parallelle ver-

koopkanalen, een zogeheten ‘onmni-channel strategie’, 
waarbij on- en offline verkoopkanalen perfect op elkaar 
worden afgestemd. Denk aan het grote succes: ‘click- 
and-collect’ van Coolblue, waarbij mensen online kopen 
en de spullen in de winkel ophalen en/of ruilen. 

Wij verwachten daarom dat na een milde daling door de 
COVID-19 pandemie, de verhuur van winkelvastgoed een 
vlucht zal nemen. Dit is mede te danken aan de behoef-
te die mensen blijven houden aan essentiële winkels 
zoals: woonwinkels, eetgelegenheden en supermarkten. 
Maar ook grote winkelketens die starten met een ‘omni- 
channel strategie’ hebben behoefte aan winkelruimte.  

4



5

Winkelcentrum Bloemendaal te Gouda

Winkelcentrum Bloemendaal is een van de slechts drie 
winkelcentra in Gouda. Naast de supermarkten ‘Lidl’, 
‘Albert Heijn’ en ‘Jumbo’ zijn ook ‘Hema’, ‘Beter Horen’, 
‘Casa’ en ‘Zeeman’ gesitueerd in het winkelcentrum. Het 
winkelcentrum is volledig overdekt en biedt de meeste 
voorzieningen aan in Gouda-Noord. Met meer dan 65 
winkels heeft het een gevarieerde mix van lokale onder-
nemers en (inter-) nationale retailers. Het is mogelijk 
om gratis te parkeren. De parkeerplaats telt zevenhon-
derd parkeerplekken. Ook is de bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer erg goed. 



666

Investeringsmogelijkheid

‘Meerdervoort® Flex B.V.’ heeft een koopovereenkomst 
gesloten ten behoeve van de aankoop van het winkel-
centrum ‘Bloemendaal’ te Gouda. Het gekochte vastgoed 
bestaat uit tien verhuurde winkelruimten van in totaal 
1.079,42 m2.
De tien winkelruimten variëren in grote van 24,72 m2 tot 
aan 286,19 m2. De huurders zijn onder andere ‘Ter Stal’, 
‘Robo Kappers’ en ‘Top Vis Gouda’. De objecten worden 
casco verhuurd en hebben energielabel A. 

 • De taxatiewaarde: € 3.600.000,-
 • Koopsom + verwervingskosten: € 3.900.000,-

Het object wordt geheel particulier gefinancierd met 
een eerste recht van hypotheek voor alle financiers. U 
kunt dus investeren zonder tussenkomst van een bank. 
De huidige huurinkomsten bedragen € 300.589,-. 

Het rentepercentage van deze investeringsmogelijkheid 
is vastgesteld op 4,5% jaarlijks. De rente uitkering wordt 
maandelijks voldaan gedurende de hele looptijd. We 
streven ernaar het aantal investeerders voor dit project 
beperkt te houden, daarom is de minimale inleg vast- 
gesteld op € 200.000,- per deelnemer. Echter zijn er 
beperkte inschrijvingsmogelijkheden vanaf € 100.000,-

Samenvatting investeringsmogelijkheid 
 • Taxatiewaarde: € 3.600.000,-
 • Benodigd kapitaal: € 3.900.000,-  
 • Rentepercentage: 4,5 % 
 • Looptijd: 7 jaar 
 • Boetevrij aflossen na 5 jaar toegestaan
 • Uitkeringen: maandelijks
 • Minimale deelname: € 200.000,- (beperkte  
inschrijvingsmogelijkheden € 100.000,-)

 • Zekerheden: 1e recht van hypotheek op het gekochte; 
Sluitingsdatum inschrijving: 8 april; Ingangsdatum 
rente: 15 april;

 • Transactie: via Bart Lotgerink (Dirkzwager legal & tax 
te Arnhem) 

Bekijk onze projectbegrotingen voor meer inzage in de 
exploitatiekosten en huurinkomsten van dit project.
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Huurders

Een belangrijk voordeel van dit project is de spreiding 
van het aantal huurders. De verworven plint kent tien 
huurders. Veel van deze huurders zijn al een lange tijd 
gevestigd op de huidige locatie. Ter Stal Textiel is de 
grootste huurder binnen het aangekochte vastgoed. Ter 
stal textiel huurt al sinds 1998. Het huurcontract loopt 
tot en met eind 2029. De tien verhuurde winkelruimten 

zijn gesitueerd rondom de Albert Heijn. De Albert Heijn 
is een publiekstrekker binnen winkelcentrum Bloemen-
daal. Dankzij de aantrekkingskracht van Albert Heijn zijn 
er veel passanten in dit gedeelte van het winkelcentrum 
hierdoor zijn is de verworven winkelplint zeer populair 
onder de huurders. Hierbij een volledige huurderslijst:

Locatie Oppervlakte m² Huurder Huursom per jaar Expiratiedatum contract

Lekkenburg 3 ABC 178,83 Robo V.O.F. € 57.028,68 16-08-2026 

Lekkenburg 3 DE 135,73  Aya Banketbakkerij € 34.578,84 30-04-2024 

Lekkenburg 5 65,99 Elias Supermarkt € 16.800,00 01-10-2023 

Lekkenburg 7 66,62  YK TEX Kledingreparatie € 21.169,92 31-05-2024 

Lekkenburg 59A 51,34 De Kreatief € 8.168,04 31-08-2025 

Lekkenburg 59B 24,72 Dönerkebab Express € 7.999,56 31-01-2023 

Lekkenburg 61-65 286,19 Ter Stal Textiel B.V. € 81.456,72 31-10-2029 

Lekkenburg 67 95,26 Indo-Toko € 25.200,00 31-12-2024 

Lekkenburg 69 65,11 Top Vis Gouda € 20.686,56 01-04-2025 

Lekkenburg 71 109,63 Bloemendaal Nails & Spa € 27.500,04 30-11-2023 



Gouda heeft een centrale ligging. Het is een stad in het 
oosten van de provincie Zuid-Holland. De steden Rotter-
dam, Utrecht en Den haag liggen allemaal op ongeveer 
een half uur rijden van Gouda. Ook heeft Gouda een 
regiofunctie binnen het Groene Hart, waar het qua inwo-
ners de grootste stad is. Afgelopen jaar heeft Gouda 
een bevolkingsgroei van maar liefst 4,6% gehad aldus 
het CBS. 
 
Gouda
 • Aantal inwoners: 73.681
 • Aantal huishoudens: 33.744
 • Bevolkingsgroei: 4,6% in 2021 

 
Winkelcentrum ‘Bloemendaal’ ligt centraal in Gouda. 
Zowel het station als het oude stadscentrum liggen op 
ongeveer twee kilometer afstand.

Locatie en kadastrale gegevens
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Financieel

Het winkelcentrum Bloemendaal te Gouda zal worden 
aangekocht door Meerdervoort® Flex B.V. Deze entiteit 
heeft meer vastgoedprojecten lopen. Wanneer u als 
finan cier aan dit project wilt deelnemen, dan zal leenover-
eenkomst en hypotheekakte notarieel worden opgesteld. 

Meerdervoort Flex B.V. heeft naast het nieuwste project 
in Gouda drie andere vastgoedprojecten in exploitatie. 
Dit zijn de overige projecten van Flex B.V.:

Zonnebaan, Utrecht
Taxatiewaarde: € 3.600.000 (april, 2019)
Projectomvang: € € 3.300.000,- 
Huurinkomsten: € 292.329,- / jaar
Exploitatiekosten: € 218.252,- / jaar

Corbulo te Voorburg
Taxatiewaarde: € 4.690.000,-
Projectomvang: € 4.350.000,-
Huurinkomsten: € 363.000,- / jaar
Exploitatiekosten: € 290.000,- / jaar

Boris & Victor te Zwijndrecht
Taxatiewaarde € 6.950.000,-
Projectomvang: € 7.000.000,-
Huurinkomsten: € 758.500,- / jaar
Exploitatiekosten: € 690.000,- / jaar

De kasstroom van deze portefeuille is verantwoordelijk 
voor het uitkeren van de rentes. Naast de financieel 
gezonde entiteit bevat de financiering een extra zeker-
heidsrecht in de vorm van een hypotheekrecht (1e in rang).



Deelnamemogelijkheden en proces

Momenteel werven wij financiers voor de aankoop van het 
winkelcentrum ‘Bloemendaal’ te Gouda. Hiervoor hebben 
wij een doelkapitaal van € 3.900.000,- begroot. 

 • Deelnemen kan vanaf €200.000, - met een eerste recht 
van hypotheek op het registergoed (beperkte inschrij-
vingsmogelijkheden € 100.000,-).

Indien u wilt deelnemen kunt u dit kenbaar maken mid-
dels een volledig ingevuld deelnameformulier. Wanneer u 
een nieuwe relatie van Meerdervoort bent, dan ontvangen 
wij graag een kopie legitimatie en wanneer u wilt deel-
nemen met een BV ook een kopie van uw KvK-uittreksel. 
Na ontvangst van uw deelnameformulieren geven wij uw 
gegevens door aan onze projectnotaris. Bart Lotgerink is 
de aangewezen projectnotaris voor het opstellen van de 
hypotheekaktes en de leenovereenkomsten. 

Bart Lotgerink zal contact met u opnemen om de lega-
lisatie 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 derdengel-
denrekening van het notariskantoor. 

De voorlopige transactiedatum van dit project staat 
gepland op 15 april 2022. Wij streven ernaar het deel-
nameproces 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 uiter-
aard 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.
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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

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

Meerdervoort® Group BV
Edisonweg 12A
2952 AD Alblasserdam

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