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met unieke zekerheid
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Over Meerdervoort®

Meerdervoort is een snel groeiende 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 rende-
ment op de verhuur van zakelijk vastgoed is daardoor in 
de nabije toekomst groter dan het rendement op wonin-
gen. Daarom investeert Meerdervoort in multi-tenant 
bedrijfsverzamelgebouwen en winkels op strategische 
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 verkoop-

kanalen, een zogeheten onmni-channel strategie, waar-
bij 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 be-
hoefte 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.
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Emmaplein te Zeist

Het Emmaplein in Zeist is in de jaren ’90 ontwikkeld en 
vormt een belangrijke verbinding tussen de winkelstra-
ten Slotlaan en de 1e Hogeweg. Op de begane grond zijn 
winkels gevestigd met daarboven woningen. Het in 
het kernwinkelgebied gelegen Emmaplein bestaat uit 
ca. 8.661m² winkeloppervlakte verspreid over 41 winkel-
ruimtes. Vooral de winkels aan de Weeshuislaan, de 
oostelijke zijde van het Emmaplein en de Meester de 
Klerkstraat trekken veel consumenten aan. 

De belangrijkste huurders zijn H&M, BCC, Etos en Casa. 
Door de beperkte aanwezigheid van grote winkelruimtes 
elders in Zeist, zijn grote winkelketens als deze gebon-
den aan hun vestiging aan het Emmaplein. H&M is in 
2020 een huurverlenging aangegaan voor 10 jaar tegen 
nieuwe, marktconforme voorwaarden. Het Emmaplein 
beschikt over een goede mix van winkelketens en lokale 
huurders. Daarnaast zijn er ook maatschappelijke partij-
en gevestigd zoals de gemeente. 
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Investeringsmogelijkheid

MV Next V BV heeft een koopovereenkomst gesloten ten 
behoeve van de aankoop van het winkelcentrum ‘Belcour’ 
aan het Emmaplein in Zeist. Het gekochte vastgoed be-
staat uit 5 appartementsrechten, van 5 gebouwen, waarin  
totaal 42 winkels zijn gevestigd (inclusief leegstand).

MV Next V BV heeft inmiddels verschillende vastgoed-
projecten succesvol verworven waaronder WOOON op de 
meubelboulevard te Leiderdorp, alsmede winkelcentrum 
‘De Klop’ te Utrecht.

De koopsom van het Emmaplein bedraagt € 8.400.000,-. 
Het complex heeft een totale oppervlakte van 8.661m². 
De koopsom per vierkante meter ligt daarmee onder  
€ 1.000,-. Dit is een bijzonder aantrekkelijke prijs voor dit 
segment vastgoed. 

Het Emmaplein is voor een zeer gunstige solvabiliteits-
factor verworven, namelijk: 8,9x. Dit betekent dat er een 
bruto rendement gerealiseerd kan worden van maar liefst 
11,2%. Dit is in de huidige markt zeer exceptioneel.

•  De taxatiewaarde: € 12.000.000,- 
•  Koopsom + verwervingskosten: € 10.000.000,-
•  De Loan-to-Value (LTV) is met 83,3% zeer gunstig.

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 € 1.074.958. On-
langs heeft een nieuwe huurder zich aangemeld voor 
een winkelruimte van 500m², dit betreft een onderneming 
gespecialiseerd in Aziatische producten. 

Wat dit project in het bijzonder aantrekkelijk maakt, is het 
feit, dat het bij aanvang van de exploitatie een leegstand 
kent van ca. 2.000m². Dit betekent dat de huurinkomsten 
nog gaan stijgen. Thans wordt er onderhandeld met een 
aantal gegadigden over de verhuur van deze overige ruim-
tes. Deze ruimtes worden aangeboden voor € 100/m²/jr. 
Voor (startende) ondernemers is dit een zeer aantrekkelij-
ke huurprijs. Zeker als u dit vergelijkt met de binnenstad 
van Utrecht waar de gemiddelde huurprijs ca. € 1.500 /m²/
jr. bedraagt.

Het rentepercentage van deze investeringsmogelijkheid is 
vastgesteld op 5,25% jaarlijks, die worden voldaan volgens 
een maandelijkse uitkering gedurende de hele looptijd. We 
streven ernaar het aantal investeerders voor dit project 
beperkt te houden, daarom is de minimale inleg vast-
gesteld op € 250.000,- per deelnemer. 

Samenvatting investeringsmogelijkheid
Taxatiewaarde: € 12.000.000,-
Benodigd kapitaal: € 10.000.000,-
Rentepercentage: 5,25%
Looptijd: 5 jaar
Uitkeringen: maandelijks
Minimale deelname: € 250.000,-
Zekerheden: 1e recht van hypotheek op het gekochte;
Sluitingsdatum inschrijving: 1 december 2021;
Ingangsdatum rente: 15 december 2021;
Transactie: via Van Benthem & Keulen notarissen te 
Utrecht (contactpersoon: mr. Mervyn Odink).

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

6



7

Huurders

De huurders van de beleggingsmogelijkheid aan het 
Emmaplein te Zeist zijn divers. De belangrijkste huurders 
zijn internationale- en nationale ketens, zoals H&M, BCC, 
Etos, Casa, KPN en Gall & Gall.

Lokale huurders, zoals Kipspecialist Jan Broer, Nazar 
Eethuis en Barista Café zijn belangrijk voor de huur-

inkomsten. Tevens zijn wij in een ver gevorderd stadi-
um met een Aziatische supermarktketen die een ruim-
te van ruim 500m² zal gaan huren.

De combinatie tussen internationale en nationale filiaal-
bedrijven en lokale (horeca)ondernemers zorgt voor 
een bruisende mix van retailers. Hierbij een volledige 
huurderslijst:

Locatie Huurder Huursom per jaar Expiratiedatum contract

Mr. de Klerkstraat 1 Ahold (Gall&Gall) € 55.343 31-07-2026

Emmaplein 1 V.O.F. Brasserie Bon Vivant € 33.870 31-12-2025

Mr. de Klerkstraat 7 Kipspecialist Jan Broer € 18.100 02-06-2022

Mr. de Klerkstraat 9 TIKO TopCleaning & TopReparatie €  25.418 30-06-2025

Mr. de Klerkstraat 13 Lekker op z’n Best B.V. €  23.515 31-01-2024

Emmaplein 13 Nazar 27 Eethuis VOF €  32.127 31-03-2027

Mr. de Klerkstraat 15 Prima Kledingreparatie & Stomerij €  12.500 30-06-2026

Mr. de Klerkstraat 17 D-rt Retail B.V. €  22.500 30-09-2026

Mr. de Klerkstraat 19 V.O.F. Ger Schoen Lederwaren €  23.863 31-05-2026

Mr. de Klerkstraat 20 Nazar Eethuis VOF €       600 14-10-2021

Emmaplein 21 H&M €  162.035 28-02-2031

Weeshuisplein 199 S.Sir - Compusupply €  16.273 28-02-2025

Emmaplein 206 Stichting Kunsthuis de Bilt-Zeist - -

Emmaplein 214 Ahold (Etos) € 123.642 25-08-2025

Emmaplein 216 M. Bernard (Melissimo) €     9.099 10-12-2021

Emmaplein 238 Boekenvoordeel Nederland B.V. €    22.000 31-05-2026

Emmaplein 240 M. Gijsman (Barista Café) €    29.656 31-08-2026

Emmaplein 244 R. Alberts (Handyman) €    23.000 31-05-2026

Emmaplein 248 Wayz Nourzada €    27.055 30-11-2024

Emmaplein 250 Ann d’er winkel €      2.460 02-07-2021

Weeshuislaan 1-3 KPN B.V. €    55.423 31-03-2026

Mr. de Klerkstraat 14-16 M. Van den Brink €    18.000 31-03-2026

Emmaplein 152-160 EDB Zeist B.V. €    24.000 31-03-2023

Emmaplein 218-222 BCC €    140.000 01-10-2024

Emmaplein 232-236 Casa €    105.840 31-08-2023

Emmaplein 238-240 Exterion Media €      11.004 03-06-2025

Huurderslijst

De huurpotentie binnen dit project bedraagt ca. € 200.000,- per jaar verdeeld over ca. 15 nog te verhuren winkelunits.



Zeist is een gemeente gelegen in het midden van Neder-
land in de provincie Utrecht. De gemeente ligt in het 
meest bosrijke gebied van de Utrechtse Heuvelrug en 
heeft een overwegend ‘groen’ karakter. Zeist ligt aan 
de oostzijde van de stad Utrecht en heeft een goede 
aansluiting met de snelwegen A12 en A28. 

De stad kent een bevolkingsgrootte van bijna 65.000 
inwoners. Dit stijgt naar verwachting tot boven de 
70.000 inwoners in 2035. Het aantal huishoudens neemt 
naar verwachting toe van 30.000 op dit moment tot bijna 
32.500 in 2050. Zeist heeft een winkelvoorraad van 
ongeveer 95.000m² waarmee het verzorgingsniveau per 
inwoner op 1,46m² ligt. Dit is ruim onder het landelijk- 
en provinciaal gemiddelde. Dit lagere verzorgingsniveau, 
in combinatie met de transformatie van leegstand binnen 
Zeist, zorgt voor een sterk fundament voor de toekomst.

• Locatie en kadastrale gegevens

Zeist 
• Aantal inwoners: 65.000
• Aantal huishoudens: 30.000
• Gemiddeld inkomen per inwoner: € 31.100
• Bevolkingsgroei: 10,1% in 2035

Voor nadere informatie inzake de VvE’s en de structuur 
hiervan, neemt u gelieve contact met ons op. 
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Alternatieve aanwendbaarheid

Zeist laat een sterke huishoudensontwikkeling zien. Het 
aantal huishoudens in Zeist stijgt zelfs sterker dan in 
Nederland. Hierdoor neemt ook de woningbehoefte snel-
ler toe in Zeist. De woningprijzen laten een vergelijkbare 
trend zien als voor de rest van Nederland. Wel ligt de 
woningprijs per m² in Zeist boven het gemiddelde in 
Nederland op ongeveer € 4.150/m².

Op dit moment vinden er geen grote nieuwbouwontwik-
kelingen plaats in het Centrum van Zeist, waardoor krapte 
op de woningmarkt blijft bestaan. Zeist ligt in een gebied 
waar op dit moment al sprake is van een woningtekort 
van 12.480 woningen. Door de voorziene bevolkingsgroei, 
zal dit tekort toenemen tot bijna 16.000 woningen in 2024. 
Het woningtekort neemt daarna af, maar blijft hoger dan 
gemiddeld in Nederland. Transformatie van (leegstaande) 
winkels naar woningen biedt daarom perspectief om de 
grote vraag naar woonruimte gedeeltelijk op te vangen.

De leegstand van het Emmaplein is vooral geconcen-
treerd aan de westelijke zijde van het Emmaplein. Het 
gebied is, mede dankzij het woningtekort en de centra-
le ligging in Zeist, uitermate geschikt voor transformatie 
naar woningen. Dit reduceert de leegstand en zorgt voor 
verhoging van de huurinkomsten. 

De transformatiepotentie past binnen het geldende be-
stemmingsplan. De gemeente staat hier positief tegen-
over. Er kunnen dan ca. 20 woningen worden gerealiseerd.



Technisch rapport

Naast een specialistisch onderzoek over de investerings-
mogelijkheden en solvabiliteit van de huurders, laten wij 
een bouwtechnisch onderzoek uitvoeren door een ge-
specialiseerd bedrijf. Hieronder volgt een samenvatting 
van dit onderzoek.

Het winkelcentrum ‘Belcour’ gelegen aan het Emma plein 
te Zeist, is gebouwd tussen 1991 en 1996. Het winkel-
centrum behoort tot vijf Verenigingen van Eigenaars. 
Onder een deel van de winkels bevindt zich een open-
bare parkeergarage en boven de winkels bevinden zich 
appartementen. De winkels zijn gevestigd in de plint 
van de gebouwen, waarbij een enkele winkelunit een 
kelderverdieping heeft. De winkels worden grotendeels 
casco verhuurd. Vanuit de verhuurder zal er eventueel 
blokverwarming aangeboden kunnen worden bij een 
deel van de winkelunits.

Het object verkeert in algemene zin in redelijke tot goede 
conditie. Het object lijkt een goede mate van onderhoud 
te ontvangen en de gebruikte materialen en installaties 
zijn van redelijke kwaliteit. Het object heeft een verzorgde 
uitstraling. De dakbedekking op de Emmaplein laagbouw 
naar Mr. De Klerkstraat is verouderd. Meerdervoort zal op 
korte termijn zorg dragen voor de restauratie van dit dak. 
Deze kosten zijn reeds gealloceerd in de gehele inves-
teringssom. De sprinklerinstallatie zal op korte termijn 
worden vervangen, deze valt onder de verantwoordelijk-
heid van de VvE.

Het object heeft een Energielabel A en voldoet hiermee 
aan de (toekomstige) milieueisen.
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Deelnamemogelijkheden en proces

Thans werven wij financiers voor de aankoop van het 
winkelcentrum ‘Belcourt’ te Zeist. Hiervoor hebben wij 
een doelkapitaal van € 10.000.000,- begroot. 

Deelnemen kan vanaf € 250.000,- met een eerste recht 
van hypotheek op het registergoed. 

Indien u wilt deelnemen kunt u dit kenbaar maken mid-
dels een ingetekend deelnameformulier. Wanneer u een 
nieuwe relatie van Meerdervoort bent, dan ontvangen wij 
graag een kopie legitimatie en een kopie kvk-uittreksel. 

Na ontvangst van uw deelnameformulieren geven wij uw 
gegevens door aan onze projectnotaris, Van Benthem 
& Keulen te Utrecht. De heer mr. Mervyn Odink is de 
aangewezen projectnotaris voor het opstellen van de 
hypotheekaktes en de leenovereenkomsten. 

Van Benthem & Keulen 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 Utrecht of bij uw eigen notariskan-
toor. 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 december 2021. 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 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.



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 

M. (Mark) Bloem
Makelaar O.G.
+31 6 55 82 08 43
m.bloem@meerdervoort.com
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