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Geachte relatie, 

Op naar een mooie afsluiting van 2019! Voor u ligt het vierde exemplaar 

van ons Vastgoed Magazine.

Hierin presenteren we een greep uit ons aanbod en spraakmakende 

transacties. De inhoudelijke artikelen brengen u op de hoogte van de 

ontwikkelingen op commercieel vastgoed in de Regio Eindhoven.

2019 is een jaar van veel transacties, zelfs op een dusdanige schaal dat 

het aanbod in gebieden begint op te drogen. Denk hierbij aan de succesvolle 

verhuren op Strijp T, BIC, High Tech Campus. Op deze terreinen gaat de 

verhuur zo hard dat er zelfs wachtlijsten ontstaan. Maar ook het kantorenpark 

Flight Forum heeft een succesvol jaar achter de rug. Met name ASML heeft 

daar veel beschikbare vierkante meters gehuurd ten behoeve van hun 

explosieve groei. En uiteraard het centrum van Eindhoven. Waar gelukkig 

in 2020 wordt begonnen met de eerste nieuwbouwprojecten in het gebied 

Lichthoven (projecten AM en EDGE). 

Met de nieuwbouw van de Bunkertoren is inmiddels gestart. Op deze locatie 

is nog circa 3.500 m2 beschikbaar. Nog interesse? Snelheid is geboden om 

deze unieke locatie te verwerven.

Zijn hiermee de grenzen van het bestaande vastgoed bereikt? Niet in 

Eindhoven.  Alle campussen zijn inmiddels druk bezig met nieuwbouwplannen 

om de toekomstige vraag te huisvesten. De grootschalige centrumplannen 

Knooppunt XL, VDMA-terrein, Distrikt E, Dutch Mountains en de ontwikkelingen 

rondom het Stadhuisplein liggen op de tekentafel. Bijzondere ontwikkelingen 

zoals het Campina-terrein en het Koelhuis en de oplevering van The Core 

zorgen er voor dat aantrekkelijk vastgoed niet alleen in het stationsgebied 

wordt aangeboden, maar ook aan de randen van het centrum een vitale en 

bruisende omgeving gevonden kan worden. 

In 2020 zal wereldwijd de groei iets lager zijn dan in 2019, maar de onrust 

en onzekerheid omtrent de uitkomsten van de stikstof problematiek kunnen 

meer schade veroorzaken dan verwacht. Er zijn gelukkig (juridische) oplossingen, 

zoals de ADC-toets en de saldering.

Maar 2020 wordt voor ons kantoor in ieder geval een bijzonder jaar. Want 

dan bestaat Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars 20 jaar!

Op 1 maart 2000 begonnen Frank Verschuuren & ik aan een bedrijf dat 

met enthousiasme, hard werken en een topteam in al die jaren een mooie 

positie heeft verworven in de vastgoedmarkt, niet alleen regionaal, maar 

ook landelijk. Dat moet gevierd worden!

Iets wat we met z’n allen vaker moeten doen. Niet alleen in december. 

Ons team wenst u en uw naasten hele gezellige feestdagen!

Leon Schreppers
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LIVE AND KICKING!

Wij hebben een nieuw jasje! Onze vernieuwde website is ‘live’. Sneller 

en overzichtelijker dan voorheen, zodat wij u nog beter kunnen helpen.
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LICHTSTAD VAN HET ZUIDEN EN ALTIJD IN ONTWIKKELING. 

GETEKEND DOOR INDUSTRIE, DESIGN, HISTORIE EN CULTUUR.  

DE STAD DIE IEDEREEN KENT ALS DE LELIJKSTE, DE GEKSTE EN 

DE SLIMSTE. DE STAD WAAR IEDEREEN WEL IETS VAN VINDT 

MAAR WAAR OOK IEDEREEN WELKOM IS EN ZICH THUISVOELT. 

STAD VAN BOEREN EN VAN EXPATS, DE STAD DIE ALTIJD EEN 

BEETJE ALS EEN DORP VOELT.

Wees welkom en ontdek Eindhoven...  

EINDHOVEN



ERIC DE HOOGT | Nadat de eigenaar van het bedrijfscomplex aan 

de Spaarpot 3-3a in Geldrop compleet gerenoveerd had, werden wij 

ingeschakeld om dit fraaie bedrijfscomplex te verkopen. Het totaal van circa 

2.228 m² bedrijfs- en kantoorruimte op een perceel van 3.830 m² kreeg 

echter in eerste instantie weinig belangstelling vanuit de markt. 

Toen zich een huurder aandiende voor alleen het achterste deel (totaal ca. 

1.226 m²), werd toch een huurovereenkomst gesloten ondanks dat verhuur 

niet direct de voorkeur genoot. Dit gaf immers de nodige financiële ruimte om 

de markt verder te verkennen voor verkoop. 

Er diende zich vervolgens een eigenaar-gebruiker aan, die net zijn 

aandelenbelang in een groot productiebedrijf had verkocht. Hij wilde op 

kleine schaal opnieuw beginnen en dit complex paste perfect. Bovendien 

was nog niet het gehele complex nodig en het reeds verhuurde gedeelte 

leverde voor nu een mooie huuropbrengst op en bood een toekomstige 

uitbreidingsmogelijkheid. Er was een goede klik tussen de koper en de 

verkoper, zodat wij een en ander op een plezierige en vlotte manier 

konden afronden. Wij zijn onze opdrachtgever zo op meerdere vlakken 

van dienst geweest en hebben een mooie verkooptransactie tot stand 

gebracht.
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LEON SCHREPPERS | Op de locatie van het voormalige postkantoor 

wordt binnenkort een volgende stap gezet in de grootschalige ontwikkeling 

van het gebied. Na de ontwikkeling van The Student Hotel werd er druk 

gewerkt aan de verdere ontwikkeling van Lichthoven I. Een kwalitatief 

hoogwaardige ontwikkellocatie, direct in het KnoopXL gebied. Onlangs 

hebben wij -in samenwerking met ontwikkelaar AM -Vodafone ZIGGO als 

huurder gecontracteerd voor 7.000 m². Eind 2020 zal gestart worden met 

de bouw van gebouw A, in totaal 12.000 m². De ontwikkeling wordt een 

high-end, duurzaam en gezond kantoorgebouw met flexibele werkplekken en 

horecafaciliteiten in de plint. Toren C en D (een kantoor- en een woongebouw) 

zullen naar verwachting dan ook niet lang op zich laten wachten. 

Op het naastgelegen Lichthoven II start ontwikkelaar OVG/EDGE volgend jaar 

met de bouw van 21.000 m2 kantoorruimte en 15.000 m² woonoppervlak. Het 

kantoorgebouw zal voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en is gebaseerd 

op de nieuwste technologieën.

Met de ontwikkeling van deze twee locaties worden er eindelijk weer 

nieuwbouw kantoren aan de kantorenvoorraad in het centrum van Eindhoven 

toegevoegd. Logischerwijs is er veel animo vanuit de zakelijke dienstverlening 

voor beide projecten. We zijn er dan ook van overtuigd dat we spoedig 

meer huurders kunnen committeren. 

DIRK VERBERNE | Onlangs deed ik een mooie transactie die alleen 

maar winnaars opleverde; van vastgoedfonds NSI kregen wij opdracht 

op zoek te gaan naar een nieuwe huurder voor één grote etage in het 

kantoorgebouw Kennedyplein 101 naast Eindhoven CS. In diezelfde 

periode bleek een verhuurd kantoorgebouw van eigenaar gewisseld te zijn. 

De koper is een snelgroeiend technologisch bedrijf waarvan vaststond dat 

zij de huurovereenkomst met de zittend huurder in de toekomst niet meer 

zou verlengen omwille van eigen gebruik. Wij hebben de zittend huurder, 

ingenieursbureau Brink Groep, benaderd, maar er  was nog geen aanleiding 

om reeds in de markt te gaan oriënteren. Daarop hebben wij op eigen 

initiatief een marktinventarisatie gemaakt van actuele mogelijkheden en 

te verwachte opties bij einde huurtermijn. Op basis van onze presentatie 

en een vrijblijvende rondgang in Eindhoven-centrum overtuigde ik hen 

van de voordelen van een voortijdige relocatie. Dit zou op korte termijn 

een forse kwaliteitssprong betekenen, de droomlocatie voor de toekomst 

en dat alles nog met een gunstig financieel plaatje. Uiteindelijk boden wij 

aan Brink Groep een aantrekkelijke huuraanbieding voor het Kennedyplein 

101 en werd tegelijkertijd een gunstige regeling voor vroegtijdig vertrek 

uit onderhandeld. Resultaat: NSI kreeg snel een nieuwe huurder, Brink 

Groep per direct de geambieerde huisvesting op de ideale locatie en de 

verhuurder in Son kon versneld haar activiteiten naar een eigen gebouw 

verplaatsen. Een mooi voorbeeld van een win-win-win situatie!  

JOS DAMS | Toen wij een tandtechnieker adviseerde bij de aanhuur van 

praktijkruimte, viel het oog op het object aan de Parklaan 66 te Eindhoven. 

Een prachtige villa uit 1934 met ca. 530 m² verdeeld over drie bouwlagen 

met 20 parkeerplaatsen op het achtergelegen terrein. 

Na een in eerste instantie succesvolle aanhuur ging de tandtechnieker 

ongelukkigerwijs onverwachts failliet. Heel spijtig voor de ondernemer, 

maar vooral ook heel vervelend voor de eigenaar van de villa, die met lege 

handen stond. We hebben daarop alles op alles gezet om een nieuwe invulling 

te vinden voor de villa. De zoekvraag van InsingerGillissen Bankiers, een 

solitair gebouw van allure gelegen in een lommerrijke omgeving waar 

vermogende particulieren privacy geboden kan worden, leek perfect te 

passen. En dat deed het ook. Na de eerste bezichtiging was er voldoende 

basis voor concrete uitwerking van de business case. De betrokkenheid 

van de diverse adviseurs aan beide kanten van de tafel heeft uiteindelijk 

geresulteerd in een koop/verkoop van de villa aan de Parklaan 66. Wat 

begon met een verlies, eindigde in een win-win voor iedereen. 
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Tekst: Jenneke de Roij | Fotografie: Kees Bennema

HIGH CARE

De dorpsaannemer van weleer, groeide uit tot een bouwbedrijf dat van A 

tot Z alles regelt. Rinus: ‘Wij regelen echt alles, van eigendomssituatie tot 

de bouw. Financiering, ontwerp, belegging en ga zo nog maar even door. 

Van high care tot low care productieprocessen in de maakindustrie. Of dat 

nou voor de foodsector is of voor een andere industrie. Voor elke branche 

werken wij volgens de geldende regels. We brengen het proces van de klant 

eerst in kaart, zodat de meest optimale lay-out en de juiste materiaalkeuzes 

gemaakt kunnen worden.’

HIGH POTENTIALS SPOTTEN

Zoals elke ondernemer in de bouw weet, het valt niet mee om voldoende

en goed personeel te vinden. ‘Gelukkig trekken we genoeg jongeren aan 

om bij ons te komen werken. We zijn een innovatief bedrijf, dat spreekt 

aan. We maken volop gebruik van social media en we zitten bij scholen om 

kennis uit te wisselen. En natuurlijk kijken we dan meteen met een kritisch 

oog of we high potentials spotten’, vertelt Job.    

INZET VAN DATA 

Of Job en Rinus voorbeelden kunnen geven van hoe innovatief het bedrijf 

is? De manier waarop Heembouw virtual reality inzet? De ‘materialen-bank’? 

Het circulair DC? Heembouw werkt met data om de ondernemer geld te 

besparen.’ Rinus: ‘Wij hebben zelfs een data-analist in dienst, die aan de 

hand van big data onze klanten adviseert wat de beste plek is om zich te 

vestigen. Best ongebruikelijk voor een bouwbedrijf.’    

Trots. Dat is wat je voelt als je bij Heembouw in Breda binnenloopt. 

Prachtige foto’s van nog prachtigere panden aan de muur. Een 

warm onthaal, de koffie geserveerd met een grote glimlach. Dit is 

een bouwbedrijf, maar dan nét even anders.      

Job Kuijpers (commercieel manager) en Rinus Verhey (commercieel 

directeur) zeggen het niet met zoveel woorden, maar dat eerste gevoel 

wordt alleen maar sterker als zij met een twinkeling in hun ogen over 

Heembouw praten. Hier werken mensen die trots zijn op hun bedrijf, hun 

projecten, hun klanten en hun collega’s. Job: ‘Dat heeft denk ik te maken 

met onze roots. We zijn een echt familiebedrijf, en dat familiegevoel, het 

Heembouw-DNA, dat heerst hier nog steeds.’

NEXT LEVEL

Heembouw is verder hard bezig om circulair te bouwen en duurzaam te zijn. 

Rinus: ‘Wij gaan ervoor om het eerste circulaire DC neer te zetten. De markt 

is er misschien nog niet aan toe, alhoewel klanten echt wel bezig zijn om 

hun CO2 footprint te verlagen, maar wij zijn er al wel mee bezig. Er komt een 

next level duurzaamheid aan en daarin lopen we voorop.’

Tekst: Jenneke de Roij | Fotografie: Kees Bennema

HEEMBOUW
NET EVEN 
ANDERS

Rudonk 7 

 4824 AJ Breda

T 076-5481300 

E info@heembouw.nl 

www.heembouw.nl
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LARIXPLEIN 6 | EINDHOVEN

•      Circa 1.309 m² representatieve kantoorruimte op eerste verdieping.

•      Deelverhuur mogelijk vanaf circa 555 m².

•       Totaal 44 parkeerplaatsen op het eigen terrein beschikbaar 

         (parkeerratio circa 1:30!).

•      Zeer herkenbare ligging binnen dé kantoorlocatie  aan de Rondweg, 

         “Beukenlaan”, tegenover het Evoluon.

•      De hotspots Strijp-S en Strijp-T op slechts vijf minuten  loopafstand.

•      Uitstekende bereikbaarheid per auto door aansluiting op N2/A2 op 

        slechts 500 meter afstand.

•       Geweldig bereikbaar met openbaar vervoer dankzij HOV-halte met 

         elke 7 minuten aansluiting naar CS Eindhoven.

•       Uniek floorplan dankzij de opvallende Y-vorm van het kantoorgebouw.

•       Het object is al voor de toekomst  verduurzaamd met o.a. zonnepanelen 

        en nieuwe led-verlichting.

•       De centrale entree, het trappenhuis en de kantoorruimtes zijn onlangs 

         volledig vernieuwd en voldoen aan de eisen van deze tijd.

Huurprijs: € 125,00 per m² per jaar, te vermeerderen met btw

Het kantoorgebouw is eigendom van NSI Kantoren B.V., een beursgenoteerde 

onderneming met een focus op de Nederlandse kantorenmarkt. Door 

middel van proactief asset management en het herinvesteren van kapitaal, 

ondersteund door een sterke balans, wordt waarde aan de portefeuille 

toegevoegd.

PRACHTIGE KANTOORVLOER OP STEENWORP AFSTAND VAN STRIJP-S, STRIJP-T EN HET EVOLUON

wachtkamer ben je meestal maar een paar minuten, maar in die stoel lig ik 

wel een tijd (de paro-preventieassistente verricht grondig werk) naar het 

plafond te staren. Zou het niet een beter idee zijn geweest om het geld van 

de renovatie niet te besteden aan de wachtkamer, waar mensen maar heel 

even verblijven, maar aan het plafond, waar de klanten/patiënten vaak best 

een tijd naar liggen te staren? 

Mijn achterliggende gedachte is: als je je bedrijfspand gaat inrichten of gaat 

renoveren, kijk dan niet vanuit je eigen perspectief als ondernemer maar 

probeer je te verplaatsen in de klant. Wat ziet de klant, waar komt de klant en 

waar doe je de klant een plezier mee? Wat wil je met je inrichting uitstralen; 

het leggen van kamerbreed tapijt waar de klant tot zijn/haar enkels in zakt 

communiceert een andere boodschap dan een ouderwetse eiken betimmering 

of een strakke gietvloer. 

In een tandartspraktijk heb je, naar mijn stellige overtuiging, meer 

aan een mooi plafond, of iets anders waar de patiënt naar kan kijken 

tijdens de behandeling, dan aan een mooie wachtkamer. Zelfs als er een paro-

preventieassistente met lente in haar ogen rondloopt!

Hugo Nieuwenhuizen

… in de ogen van de tandartsassistente. Althans, dat zong Peter de Koning 

in 1996. Mijn tandartsassistente (volgens de website is haar functie paro-

preventieassistente. Iemand anders is sterilisatie assistentie. Wat zij precies 

doet als ik in de stoel lig durf ik mij niet af te vragen) heet Eva en heeft 

hele heldere blauwe ogen. Als je wilt weten hoe de lente in de ogen van de 

tandartsassistente eruit ziet, moet je bij Eva zijn.

Wat heeft dit te maken met vastgoed, zult u zich afvragen? Ik kom erop omdat 

de tandartspraktijk waar zij werkt, en ik voor het regulier onderhoud heen 

ga, enige tijd geleden helemaal is opgeknapt. De wachtkamer is donderblauw 

geverfd, de oude leestafel is vervangen door een moderne nieuwe bank, 

het ziet er allemaal weer schitterend uit. Toch hoop je als patiënt/klant zo 

kort mogelijk in de wachtruimte te verblijven en snel geholpen te worden. Je 

streeft er dus naar zo min mogelijk tijd in deze mooie ruimte te besteden. 

De behandelkamers zijn niet gerenoveerd. Als je in de stoel zit, of beter 

gezegd: ligt, kijk je tegen het plafond aan. Dat plafond is een ouderwets 

wit systeemplafond; niets mis mee, maar nogal standaard en vrij saai. In de 

HET IS 
ALTIJD 
LENTE. . .
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NICE TO MEET YOU,
WIJ ZIJN GARY... WIJ BLIJVEN INNOVEREN! NAAST ONZE VERNIEUWDE WEBSITE 

GAAN WE BINNENKORT OOK OVER OP EEN NIEUWE MANIER OM 

ONS AANBOD TE PRESENTEREN.

                                   

DIT DOEN WIJ VIA GARY.

Gary geeft beeld aan een object en onze vastgoedportefeuille. In de eigen 

applicatie van Verschuuren & Schreppers creëert Gary zo eenvoudig een 

digitale brochure en zijn bovendien alle beschikbare documenten, zoals 

foto’s, plattegronden, meetstaat, kadastrale kaart etc. direct beschikbaar.

Ieder object krijgt hiermee een eigen domeinnaam (.nl), zodat deze altijd 

makkelijk te vinden is en ook voor verdere marketingdoeleinden ingezet kan 

worden.

Door diverse slimme koppelingen is Gary en dus de objectinformatie altijd up-

to-date. De app is binnenkort te downloaden in de Google Play Store & App 

Store. Wij brengen u hierover tezijnertijd uiteraard op de hoogte.

VERSCHUUREN & SCHREPPERS BEDRIJFSMAKELAARS | WWW.BEDRIJFSMAKELAAR.NU | INFO@VERSCHUUREN-SCHREPPERS.NL | 040 211 11 12 | 2019
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UITNODIGEND
EN FIJN 

BEZOEK EVENTS, ONTMOET ONDERNEMERS

Voordat op het Campinaterrein wordt gewoond, kom je naar het gebied om 

evenementen te bezoeken en ondernemers te ontmoeten. Het tijdelijke 

karakter van de eerste fasen op het Campinaterrein waar design, maakwerk 

en talent de boventoon voeren zorgt ervoor dat het gebied vrijwel continu in 

beweging gaat zijn. Genoeg mogelijkheden voor ondernemers die zich in deze 

inspirerende omgeving thuis voelen om te ondernemen of een evenement te 

organiseren. 

Het Campinaterrein leeft weer. Met de komst van de Dutch Design Week (DDW) 

naar het Campinaterrein met tijdelijke exposities en creatieve exposanten 

is gestart met de ontwikkeling van de nieuwe hotspot van Eindhoven. Van 

een voormalig fabrieksterrein voor zuivelproducten verandert dit gebied aan 

het Eindhovens Kanaal in een levendige stadswijk met veel aandacht voor 

duurzaamheid en circulariteit. Oude fabrieksgebouwen blijven behouden en 

krijgen door nieuwe functies een nieuwe toekomst.

Al duurt het nog 3 tot 5 jaar voor er gewoond kan worden op het 

Campinaterrein; vanaf nu wordt het gebied in gebruik genomen. In de 

tijdelijkheid zullen werkplekken, evenementen en horecaconcepten landen 

van partijen die passen bij de visie voor het gebied voor nu naar straks en later 

middels een geleidelijke transformatie. Uiteindelijk wordt het Campinaterrein 

een nieuw stedelijk gebied waar wonen, werken en verblijven centraal staat. 

En alles op loopafstand van het centrum van Eindhoven, met het mooie 

groene buitengebied in de buurt.

“We zijn er als BPD super trots op dat we het avontuur op het Campinaterrein 

aangaan met een scala aan creatieve partijen. De locatie is wederom 

opgenomen in het programma van de DDW 2020 voor het derde jaar op rij. In 

2018 is een vliegende start gemaakt met de komst van de Graduation Show 

van de Design Academy naar het Campinaterrein waarmee het karakter 

en de identiteit van de locatie vorm krijgt. Spannend is het wel, maar het 

resultaat mag er nú al zijn ! Gevestigde namen maar ook ‘new kids on the 

block’ zijn al naar het Campinaterrein gekomen. Waar de Graduation Show 

een keer per jaar voor een week aanwezig is, zorgen de eerste ondernemers 

(Bottle Distillery, PHOOD, Foundation We Are, OKER Vintage Furniture en de 

WaterAmbassade (vanderPolloffice) voor activiteit op het Campinaterrein. En 

dit jaar zal het Campinaterrein nog een aantal ondernemers gaan huisvesten. 

Een fantastische boost waar BPD een gezonde dosis inspiratie uithaalt voor 

de volgende fasen” aldus Timon van der Horst – Senior Ontwikkelingsmanager 

bij BPD.

Bezoek www.nieuwbouw-campinaterrein.nl voor meer informatie 

over ondernemen, evenementen organiseren en wonen.

Het Campinaterrein zal de komende jaren langzaam getransformeerd worden tot een nieuwe buurt. De dromen en ambities hiervoor zijn al 

duidelijk. Maar let op: het is nog niet zeker hoe het Campinaterrein er straks uit komt te zien. De voorbereidingen zijn hiervoor nog in volle 

gang. En bovendien: hoe het hier straks wordt, is deels afhankelijk van de invulling en het gebruik de eerstkomende tijd.



mr. Aukje van Griensven drs. Moniek Ruitenbeek MRICS

Kandidaat-notaris   Manager Transacties & Support

avangriensven@akd.nl moniek@verschuuren-schreppers.nl

In een tijd van grote vraag en steeds schaarser wordend aanbod, zien we 

steeds vaker dat eigenaren kiezen voor een verkoop bij inschrijving. Maar er 

zijn ook andere redenen om te kiezen voor deze verkoopmethode. 

Bijvoorbeeld omdat het object uniek of karakteristiek is, of omdat de verkoper 

de wens heeft om te komen tot versnelde verkoop van het object (tijdsdruk), 

vanwege de waarschijnlijke alternatieve bestemmingsmogelijkheden 

(transformatie) of vanwege de gewenste transparantie van het verkoopproces.

Vaak wordt ook gesteld dat verkoop bij inschrijving wordt ingezet vanuit 

opbrengstmaximalisatie. Maar is dat ook zo? Nee, zeker niet altijd.

Een verkoop bij inschrijving kan openbaar zijn of gesloten. Een openbare 

inschrijving houdt in dat in principe iedereen kan inschrijven op het object 

en voor koop in aanmerking zou kunnen komen. Bij een gesloten proces 

worden alleen vooraf geselecteerde partijen uitgenodigd om aan het proces 

deel te nemen. 

Alle geïnteresseerden krijgen de beschikking over dezelfde informatie over 

het object en hebben ook dezelfde biedingsmogelijkheid. Alle relevante 

stukken van het object worden daartoe verzameld in een digitale dataroom, 

die voorafgaand aan de start van het traject zo volledig mogelijk is ingericht. 

Wij maken hierbij gebruik van onze eigen digitale dataroom, Dynamis Virtual 

Data Room (www.dynamis.cloud). De tool biedt een continu inzicht in en de 

mate van activiteit van een gegadigde. 

Een verkoop bij inschrijving vindt volgens een vastomlijnde procedure 

plaats in samenwerking met een projectnotaris. De projectnotaris stelt het 

inschrijvingsformulier, de inschrijvingsvoorwaarden en de conceptakte van 

levering op en laat deze documenten in de digitale dataroom opnemen. Dit 

vergroot de professionaliteit en betrouwbaarheid van de verkoper, het 

proces en de belanghebbenden. De projectnotaris waakt over de objectiviteit 

en onafhankelijkheid van de procedure tot en met de juridische levering van 

het object.

In de inschrijvingsvoorwaarden kan zijn opgenomen dat het proces wordt 

ingestoken met een vraagprijs of een bieden vanaf-prijs, maar vaak wordt 

de procedure ingezet zonder prijsindicatie. Ook kan zijn bepaald dat de 

biedingen onvoorwaardelijk dienen te worden uitgebracht; vaak zijn 

voorwaardelijke biedingen echter ook toegestaan.

De inschrijvingsvoorwaarden bepalen op welke uiterste datum en tijdstip 

de gegadigden een bod op het object (in een gesloten envelop) dienen uit 

te brengen bij de projectnotaris.

Het is een misverstand om te denken dat een verkoop bij inschrijving 

gebruikt wordt om kopers tegen elkaar uit te spelen: biedingen zijn strikt 

vertrouwelijk en worden nooit naar buiten gebracht.
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In de inschrijvingsvoorwaarden kan aan verkoper de mogelijkheid worden 

voorbehouden om niet tot gunning over te gaan.

Bij een verkoop bij inschrijving krijgt iedereen gelijke kansen en iedereen 

mag meedoen. Dat kan dus een projectontwikkelaar zijn maar ook de eigenaar 

van het buurpand. Logischerwijs kunnen de biedingen fors uit elkaar liggen. 

Een overweging om niet bij inschrijving te verkopen kan zijn dat de meest 

gerede partijen alleen het maximale willen bieden als ze exclusiviteit ver-

krijgen en als gevolg van het ontbreken daarvan lager, voorwaardelijk of 

helemaal geen bieding uitbrengen. Dit is echter een overweging die de 

verkoper zelf moet maken omdat in de meeste gevallen met de methode 

van inschrijving wel daadwerkelijk een verkoop plaatsvindt binnen een 

gestelde termijn. 

Een en ander kan dus impliceren dat niet de maximale prijs behaald wordt. 

Het is een prijs die tot stand komt op basis van marktwerking, maximaal 

haalbaar gezien de gestelde randvoorwaarden. 

Een verkoop bij inschrijving is vooral een zaak van goede procesbegeleiding. 

Het betrekken van een projectnotaris is naar ons oordeel een belangrijk 

onderdeel van het succesvol verloop van het proces. Gezamenlijk vormen 

we zo een objectief en deskundig projectteam dat namens de verkoper 

optreedt als managing agent en procesbegeleider.

VERKOOP  BIJ INSCHRIJVING
OPBRENGSTMAXIMALISATIE OF GEWOON MARKTWERKING? 
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Uiteindelijk dient per object beoordeeld te worden wat de beste

 verkoopmethode is. Wij adviseren u daar graag bij. Meer informatie?



DR HOLTROPLAAN 5D | EINDHOVEN

•      Allerlaatste huurmogelijkheid in modern multi-tenant kantoorgebouw. 

•      Penthouse-kantoor op de 4e etage van circa 463 m² met mogelijkheid 

         van eigen dakterras.

•      Zeer herkenbare ligging aan de A2 / N2  met reclamemogelijkheid.

•      Optimale eigen parkeerfaciliteiten (parkeerratio van 1:30!).

•       Centrale ontvangsthal op begane grond wordt vernieuwd.

•      Optimaal indeelbare vloer met royale daglichttoetreding en comfortabel 

        binnenklimaat.

•     Het gebouw beschikt al over energielabel B en na toepassing 

        LED-verlichting naar A-label.

•      Uitstekend bereikbaar dankzij ligging direct bij A2 en N2 op slechts luttele 

        minuten van op-/afritten.

•     Slechts twee minuten lopen van HOV-halte met elke 10 minuten 

        aansluiting naar Eindhoven CS.

Huurprijs kantoorruimte: € 120,00 per m² per jaar, te vermeerderen 

met btw
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KANTOORHOUDEN OP DIRECTIENIVEAU OP ZICHTLOCATIE AAN A2
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Domus Interieur                                                                                   Guillaume DesignWWW.PGA.NL 

ONTWERP  &  REALISATIE  VAN  EXCLUSIEVE INTERIEURS

PGA 
TOTAALINRICHTERS

2318 19

PGA Totaalinrichters - Technoluce Lichtadvies - Domus Interieur - Guillaume Design
www.pga.nl



•    Totaal ca. 7.704 m² verdeeld over 14 bouwlagen.

•    Representatieve entree met receptie.

•    Vergaderruimtes en auditorium.

•    High-end afwerking.

•    Bedrijfsrestaurant met ruim terras.

•    Centraal station op 600 meter gelegen.

•    Alle voorzieningen van de binnenstad op loopafstand.

•    Zichtlocatie tegenover de TU/E.

•    Het object is met het eigen vervoer goed te bereiken.

•    Separate toegang voor toeleveranciers.

•    Alle verdiepingen zijn voorzien van een balkon.

•    Espressobar.

•    Energielabel A.

•    Mobiliteitsplan in samenwerking met Amber Mobility.

•    84 parkeerplaatsen beschikbaar in ondergrondse

      parkeergarage.

•    6 bezoekersparkeerplaatsen op maaiveld.

HUURPRIJZEN:

Kantoorruimte vanaf: € 160,00 per m²

Archiefruimte vanaf: € 75,00 per m²

Parkeerplaatsen: € 1.250,00

Genoemde prijzen per jaar, exclusief BTW.

2120
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MODERNE KANTOORMETERS IN EINDHOVEN CENTRUM!

VERHUUR VIA:
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DE SLAGINGSKANS VAN (JONGE) GROEIENDE TECHNOLOGIEBEDRIJVEN VERGROTEN. DAT IS WAAR TWICE VOOR STAAT!

COMMUNITY    +100 gevestigde innovatieve bedrijven

HIGH-LEVEL Voorzieningen op het hoogste niveau; 

                                van vergaderruimten tot serverruimte.

FULL-SERVICE    Geen omkijken naar energie, afval, ICT,                        

                               telefonie, post, koffie, printers, etc.

FLEXIBILITEIT Doorlopend 4 maanden opzegtermijn en   

  groeimogelijkheden van 25m² tot 500m². 

ADVIES          Experts helpen je bedrijf verder, 

    van samenwerking tot  financiering. 

TU/e Campus | Twinning en Catalyst

De TU/e Campus is de thuisbasis van ca. 100 bedrijven, 

onderwijsinstellingen en organisaties. Catalyst en Twinning zijn dé 

locaties om hier te ondernemen en de samenwerking op te zoeken.

High Tech Campus Eindhoven | Bèta en Mµ

Meer dan 10.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers werken – 

op de slimste m² - aan de technologieën en producten van morgen. Bèta 

en Mµ vormen een ideale plek om hier de samenwerking op te zoeken.

BUILDING HIGH TECH SUCCESS

Al vanaf € 650,00 per maand incl. energie en servicekosten (kantoor tot 4 personen) werk je in een stimulerende omgeving, 

wordt je volledig ontzorgd en maak je onderdeel uit van een uniek ecosysteem.

Bij Drees & Sommer creëren wij ‘lekker werkend vastgoed’. 

Gebouwen die anticiperen op de verwachtingen en wensen van 

de eindgebruikers. Vastgoed als een ‘total experience’ waarbij 

technologie samenwerkt met dienstverlening, functionaliteit, 

ontwerp en branding.

DIGITALITEIT VERSMELT MET REALITEIT

De smartphone en de veelzijdigheid van internet veranderen de manier 

waarop gebruikers naar onder andere vastgoed kijken. Succesvolle 

gebouwen hebben een vibe; ze bieden long lasting positive emotions. Net 

zoals technologie intuïtief, gemakkelijk en voorzienend is, moet dit ook zo zijn 

voor de inrichting en de (facilitaire) dienstverlening van de werkomgeving. 

HUISVESTING IS MEER DAN EEN GEBOUW

Er zijn echt wel mooie kantoren, maar vaak zonder identiteit, zonder 

verhaal erachter. Dan voel je je niet echt herkend en erkend als gebruiker. 

Want natuurlijk zijn het klimaat, het licht, de veiligheid in een kantoor belangrijk. 

En uiteraard speelt duurzaamheid bij bouwen en bij hergebruik een essentiële 

rol. Maar als je meer wilt in deze tijd gaat het erom dat je het interieurontwerp, 

de gastvrijheid en de techniek en digitalisering in samenhang laat bijdragen 

aan het verhaal.

POSITIEVE IMPACT

Een gebouw bestaat niet alleen maar uit specificaties. Het gaat om individuele 

behoeften. Het voorzien in deze behoeften is het creëren van positieve 

emoties. Hoe focus je op de verwachtingen van de eindgebruiker als 

drie generaties zich op de werkvloer bevinden? Van de kennisgeneratie 

die vlak voor hun pensioen zitten tot nieuwe generaties die gewend 

zijn aan individualisering van diensten die het leven makkelijker maken. 

Voor alle gebruikers een positieve impact creëren op het gebied van beleving, 

gezondheid en productiviteit. Dat is de uitdaging die wij vanuit vastgoed- 

en huisvestingsadvies, projectmanagement en facility management 

aangaan. 

INTERNATIONALE PARTNER

Drees & Sommer is uw innovatieve partner voor advies, planning, bouw en 

exploitatie. Wij verlenen huisvestingsadvies, projectmanagement en facility 

management services aan (internationale) opdrachtgevers. Drees & Sommer 

is wereldwijd actief met ruim 40 kantoren, waaronder twee locaties in 

Nederland (Nieuw-Vennep en Eindhoven). Voor meer informatie, bel Kurt 

van Dijk (managing director, 06-26434505) of bezoek www.dreso.nl.

 

VAN EEN PLEK WAAR JE MOET WERKEN 
NAAR EEN PLEK WAAR JE WILT WERKEN

Om als innovatief bedrijf succesvol te kunnen groeien dien je te beschikken over een stimulerende omgeving die je bedrijf echt vooruit brengt.  Twice biedt jouw 

bedrijf die omgeving. Vier unieke hubs en een bijzonder netwerk van technologiebedrijven, ambassadeurs en onze aandeelhouders (BOM, Brainport Development, 

Rabobank regio Eindhoven, Gemeente Eindhoven en TU/e), waarin je geholpen wordt met business development, netwerken en financiering.       

www.twice.nl
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De stoere stevige Bunker – ooit dé plek van een bruisend studentenbestaan 

in Eindhoven – krijgt een tweede leven in de vorm van BunkerToren; een mix 

van luxueuze koop- en huurappartementen, een grand café en moderne 

kantoorruimte, gelegen temidden van een prachtig park. En met eerste klas 

bedrijven in de directe omgeving en het Centraal Station op steenworp afstand 

is de ligging uitstekend. BunkerToren is het toppunt van bereikbaarheid.

In de BunkerToren vindt een natuurlijke integratie van functies plaats, een 

plek waar mensen wonen, werken en ontspannen. De kantoorfunctie, die 

zich op de begane grond en eerste verdieping van de oorspronkelijke Bunker 

bevinden, geven ondernemingen en organisaties de mogelijkheid zich te 

vestigen en hun bedrijf te laten bloeien. Het grand café tezamen met het 

park bieden volop kansen om medewerkers, klanten, medebewoners van 

de BunkerToren en buurtgenoten te ontmoeten. BunkerToren staat voor 

grootstedelijk genieten.

De kantoorruimte bestaat uit ca. 2.737 m² verdeeld over de kelder, begane 

grond en eerste verdieping. Het grand café is gelegen in de kelder, begane 

grond, eerste en tweede verdieping. Het ruime terras, uitkijkend over het 

omliggende park, biedt mogelijkheid tot ontmoeten en ontspannen. De 

kantoorruimte en het grand café zijn zowel te huur als te koop, in één geheel 

of separaat. 

www.bunkertoren.nl

BUNKER
TOREN

                kantoren (VVO)       Grand café 

(VVO)

Kelder   69              303

Begane grond  1.741              438

1e verdieping  927               227 

2e verdieping                    14

TOTAAL   2.737               982

MODERN KANTOORHOUDEN OP EEN HISTORISCHE 

PLEK IN EINDHOVEN

BIJZONDER WONEN EN WERKEN IN EEN UNIEK GEBOUW

Iconisch |  grootstedelijk |  | centraal |  hoogwaardig |  | groen |  diversiteit
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BOND EINDHOVEN

Bond Eindhoven is een kantoorverzamelgebouw met een uniek concept 

voor werken en verblijven op maat in een inspirerende omgeving. Bond 

Eindhoven beschikt over mooie kantoorruimtes, flexplekken en verschillende 

vergaderruimtes. In het Bond Lunchcafé kunt u heerlijk lunchen en bij mooi 

weer kunt u gebruik maken van het buitenterras. Bond Eindhoven ligt dicht 

bij de afslag A2/N2 (afslag Eindhoven Airport). Bond beschikt over een eigen 

parkeerterrein en uw klanten mogen hier uiteraard kosteloos parkeren. In een 

straal van 200 meter is er een bushalte en het vliegveld aanwezig. Kortom 

Bond Eindhoven heeft alle faciliteiten in huis en is de ideale werkplek voor 

ondernemers.

MICROLAB EINDHOVEN

Microlab is een co-working/makerspace met momenteel ruim 900 

members. Er zitten ondernemingen van verschillende soorten en maten. 

Beginnend bij éénpersoons ondernemingen tot ondernemingen van 

zestig personen. Deze members verschillen van medische start-ups, 

meubelmakers, hardware ontwikkelaars, lassers tot aan escape room-

bouwers, een tattooshop en grafisch ontwerpers.

NOORDKAAP | ANDERLECHTSTRAAT 15 EINDHOVEN

Het zéér markante kantorencomplex is gelegen op een zichtlocatie aan de 

Anderlechtstraat 15 waardoor het een hoge attentiewaarde heeft. Op de 5e 

verdieping van het pand bevinden zich de Smart Office kantoorruimtes. De 

ruimtes zijn turn-key ingericht en ook voor internet en koffie is gezorgd. 

Smart Office huurders maken gratis gebruik van de aanwezige vergaderruimte 

en de gezamenlijke lunch/lounge ruimte. 

SMALL WORKSPACES FOR BIG BUSINESS

PARKLAAN

Ondernemen en werken op een TOP locatie aan de prachtige Parklaan ligt 

op loopafstand van het station een prachtige monumentale villa “Huize de 

Gooren” op nummer 54, zodra u daar het parkeerterrein betreedt, merkt u 

het moderne highclass pand op waar luxe kantoorunits te huur zijn vanaf 

2-4 werkplekken. Het concept staat er met name voor dat alle “zorgen 

op het gebied van huisvesting uit handen wordt genomen”. De luxe 

kantoorunits worden opgeleverd met strak, wit en highclass meubilair. Dit 

alles bevindt zich in een stijlvolle omgeving met een omliggend park. Veel 

licht en transparantie in de units en door het hele gebouw.

ONS AANBOD



AMBITIEUS

Op mijn vraag waar de dames over vijf jaar staan, moeten ze het antwoord 

schuldig blijven. “We zijn nog jong en kunnen nog alle kanten op,” lacht 

Rina. “De vastgoedwereld trekt ons allebei enorm, dus daarbuiten zul je 

ons niet zo snel vinden. Eerst maar eens zorgen voor een verdere groei 

van het platform voor kleinschalig bedrijfsonroerendgoed. Zolang Eindhoven 

booming is, kunnen wij ook groeien.”

www.thekey.nl

Zoë Fliervoet:   06 13 59 78 25

Rina Hooft:   06 42 61 90 60

Koen van den Biggelaar :  06 46 06 57 66

Bron: pion media | Tekst: Tekstbureau Drukletters

ZOË EN RINA BRENGEN MET ‘THE KEY’ DÉ 
PERFECTE HUISVESTINGSMATCH TUSSEN 
HUURDER EN VERHUURDER TOT STAND

Rina liep stage bij Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars en 

schreef haar scriptie over de Small Workspaces in de regio Groot Eindho-

ven. “Ik kwam er al snel achter dat hier een grote markt voor was, maar 

vrijwel geen aanbodplatform. Voor veel collegakantoren zijn de marges 

in dit kleinere segment te laag. Toen ik mijn stage had afgerond, mocht ik 

bij Verschuuren & Schreppers aan de slag. Samen met Zoë ben ik invul-

ling gaan geven aan de toenemende vraag naar kleine werkplekken. The 

Key, het zusje van Verschuuren & Schreppers, was geboren.”

Informeler en laagdrempeliger

Het grote verschil met de reguliere vastgoedmakelaars is de benadering 

van de huurders en verhuurders. “In de reguliere vastgoedwereld is deze 

formeel en zakelijk. Wij zijn informeler. Zo appen we veel met onze klan-

ten en zetten we social media kanalen als Instagram en Facebook regel-

matig in voor marketing,” legt Zoë uit. “Wij zijn voor deze doelgroepen 

laagdrempeliger. Mensen waarderen onze belangstelling en inzet. Ze 

raden ons aan bij anderen en komen hier vaak weer terug als ze uit hun 

jasje groeien. Dat is het leuke van deze job, dat je hen blij kunt maken met 

een nieuwe werklocatie waar ze optimaal kunnen presteren.”

DRIE TYPEN DIENSTVERLENING

The Key werkt met drie typen dienstverlening. Een verhuurder die kiest 

voor module A, krijgt enkel de leads toegestuurd per e-mail. Het contact 

opnemen met de kandidaat en het plannen van een bezichtiging, pakt de 

verhuurder zelf op. Module B is identiek aan A, maar de makelaars van 

The Key stellen in het geval van een match wel een huurovereenkomst 

op conform het ROZ-model. Module C is een full service dienstverlening, 

waarbij het team van The Key de verhuurder alles uit handen neemt. 

TAAKVERDELING

De taakverdeling tussen beide dames is helder. Rina houdt zich bezig 

met de verkoop en verhuur van kleinschalige bedrijfs-, kantoor- en win-
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kelruimtes, terwijl Zoë zich richt op de flexkantoren (co-working spaces). 

Ook neemt ze de marketing voor haar rekening. “Parallel aan mijn werk 

bij Verschuuren & Schreppers volgde ik een marketingopleiding, waar ik 

ook binnen The Key nog dagelijks profijt van heb.” 

CONCURRENTIE

Nu de zaken zo goed gaan en binnen een jaar trainee Koen van den Biggelaar 

(23) als derde persoon kon worden toegevoegd aan het team, begint ook 

de concurrentie in te zien dat de markt van kleinschalige huisvestingsop-

ties potentie heeft. “In andere grote steden zijn nog volop mogelijkheden, 

maar in deze regio heeft The Key al behoorlijk voet aan de grond gekregen,” 

aldus Zoë. “We hebben een voorsprong van ruim anderhalf jaar op de 

concurrentie en een sterke connectie met Verschuuren & Schreppers. 

Dat heeft geresulteerd in een groot netwerk en een stevige positie in 

Eindhoven en omgeving.”

Een hip kantoor in de Admirant, een van de hotspots in Eindhoven. De 25-jarige Zoë Fliervoet en haar vier jaar oudere collega Rina Hooft 

maken zich hier dagelijks sterk voor dé perfecte huisvestingsmatch tussen huurder en verhuurder op de commerciële vastgoedmarkt. De 

twee ambitieuze dames doken anderhalf jaar geleden in een gat dat in vastgoedland nog niet eerder was opgevuld: dat van de verhuur 

van kleinschalige, zakelijke huisvestingsopties.

“We hebben een voorsprong van ruim anderhalf jaar op de concurrentie en een sterke connectie met Verschuuren & Schreppers. 

Dat heeft geresulteerd in een groot netwerk en een stevige positie in Eindhoven en omgeving.”



Mijn naam is Sandra Kanters en sinds een klein jaar mede-eigenaar van 

dit nieuwe concept in Eindhoven. Wij zijn met 1 locatie begonnen en inmiddels 

zijn er twee locaties die draaien en een derde in ontwikkeling.

Met Stadskamers proberen wij iets anders te brengen binnen de branche 

van locatie verhuur en vergaderlocaties. 

Bij Stadskamers zijn wij vooral gericht op het bieden van een beleving 

waarbij wij als basis onze mooie locaties verhuren aan bedrijven die willen 

vergaderen of een training willen geven maar ook aan particulieren die op 

zoek zijn naar iets bijzonders en net even anders voor bijvoorbeeld een 

diner of borrel. 

De basis is verhuur maar regelen ook graag een heerlijke lunch, diner of 

borrel. Alles kan op de persoonlijke wensen van de huurder afgestemd 

worden.

EEN PLEK DIE INSPIREERT 
ACTIVEERT! DAT IS WAT WIJ 
PROBEREN TE BEREIKEN! 

SMALL WORKSPACES FOR BIG BUSINESS

UNIEK AAN STADSKAMERS?  Alle locaties liggen op loopafstand van 

elkaar in hartje stad en allemaal gevestigd in mooie oude historische panden. 

Extra bijzonder is dat de locaties los te huur zijn maar ook heel goed ingezet 

kunnen worden als heidagvenue waarbij groepen verspreidt over de drie 

locaties, Dommelhof, Bieb en Atelier kunnen werken. 

Vanaf onze locatie Dommelhof, mooi en statig aan de Fazantlaan loop je naar 

DE uitgaansstraat van Eindhoven waar op het Stratumseind, onze locatie 

de Bieb ligt. Deze ligt op de eerste verdieping van de Oude Rechtbank. De derde 

locatie, het Atelier (bijna klaar) ligt op de Paradijslaan en is gevestigd in 

een voormalige sigarenfabriek. Alle locaties zijn uniek met een eigen sfeer 

en een bijzonder verhaal.

WAAROM VERGADEREN OP LOCATIE? Wij zijn van mening dat een 

andere omgeving dan de dagelijkse kantooromgeving veel kan betekenen 

voor zowel creativiteit als het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Daarmee 

hopen wij met Stadskamers iets unieks te kunnen bieden. 

Er is namelijk niks leukers dan het creëren van een beleving! Wat ooit begon 

als een vaag idee staat nu als een huis.

Naast een inspirerende plek bieden wij net dat beetje extra waarbij 

vergaderen huiselijk en ongedwongen aanvoelt en zorgt voor een juiste 

open blik!

STADSKAMERS: de huiselijkheid waar iedereen zich thuis voelt.

WILT U MEER WETEN OVER STADSKAMERS? 

Neem dan een kijkje op www.stadskamers.nl. Hebt u interesse in het 

huren van een inspirerende ruimte? Bel dan naar (+31) 402 407 023 of 

stuur een e-mail naar: info@stadskamers.nl.
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ONZE DIENSTEN:
Real Estate Consulting 
UX/Workplace Consulting 
Facility Management Consulting 
Project/Construction Management

WHERE 
YOU WORK, 
MEET AND 
CONNECT

,,De keus voor het pand aan de Luchthavenweg was snel gemaakt” aldus Commercieel Manager van Bond Concepts Maurice Vermeulen. ,,Bond staat voor 

verbinden. We zijn voor onze locaties dan ook op zoek naar panden die goed bereikbaar zijn. Met slechts enkele minuten van de A2 en op steenworp afstand van 

Eindhoven Airport voldoet Bond Eindhoven hier volledig aan. 

De ruime parkeergelegenheid voor huurders en bezoekers is voor onze locaties nabij snelwegen ook een belangrijk unique selling point.   Verder onderscheiden 

we ons met extra faciliteiten als een restaurant (Bond Lunchcafe), gezamenlijke receptie, vergaderzalen / conferentieruimtes en fitness. Al deze faciliteiten waren 

reeds aanwezig in dit pand en gaan we  net als het gebouw zelf verder upgraden. Zo worden het restaurant en de fitness groter en gaan we het pand voorzien van 

veel meer groen en een industriële look aan de binnenkant. Met zelfs een kapper in het pand voelt je kantoor of werkplek veel meer “als een tweede thuis “ Een 

gevoel wat we bij al onze panden willen bereiken” aldus Vermeulen. 

Bond Concepts heeft met Bond Park (naast de A16/E19), Bond Towers (nabij A27) en Bond City Center (tegenover CS Breda) ook drie locaties in Breda. In deze 

locaties zitten huurders van regionale advocaten of vermogensbeheerder tot en met hoofdkantoren van multinationals als bijvoorbeeld Exxon Mobil, ZEISS, 

en Johnson & Johnson. Ook voor Eindhoven mikken we op een dergelijke mix van huurders. Vermeulen: ,,We opereren op een ‘corporate’ niveau maar hebben we een 

warme uitstraling verwijzend naar het thuisgevoel. Bovendien geldt dat als je huurt bij Bond je bij Bond hoort. Niet alleen kun je als huurder van Bond bij alle panden 

terecht voor de vergaderzalen en flexplekken maar organiseren we ook meerdere events per jaar om de huurders met elkaar te verbinden”. 

De succesvolle kantorenformule Bond Concepts is recent onder de naam Bond Eindhoven van start gegaan  in het voormalige confectiecentrum 

in Eindhoven.   Reguliere kantoorruimte, flexplekken, All-in Offices, vergaderen, lunchen; het is allemaal mogelijk bij Bond Eindhoven.

USER EXPERIENCE USER EXPERIENCE 
IN REAL ESTATEIN REAL ESTATE
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Yolanda (Office manager) & Maurice (Commercieel manager)

www.dreso.nl

Drees & Sommer Nederland - kantoor Eindhoven Kastanjelaan 400 (Microlab, Strijp S)

Dus zoekt u een inspirerende werkplek van klein tot groot informeer dan 

bij  Bond Eindhoven | info@bondeindhoven.nl | 040 - 255 05 30



De BATA-fabriek ondergaat momenteel een ingrijpende metamorfose, 

van een oude industriële fabriekslocatie naar een levendige, hippe en 

creatieve werkomgeving met shared services! MKB-bedrijven, ambacht, 

design, starters, ICT, maakindustrie of dienstverlening? Voor iedereen

is er onderscheidende kantoor- en bedrijfsruimte op maat beschikbaar 

in een monumentaal jasje en prachtige groene omgeving.

HIGHLIGHTS

• Na de succesvolle verhuur van hoofdgebouw 21 (100% verhuurd) 

komt vanaf 2e kwartaal 2020 gebouw 31 deels beschikbaar!

• Ca 966 m² op de 1e etage of de volledige 2e etage van ca 1.601 m². 

Deelverhuur mogelijk vanaf 300 m².

• Deelverhuur, indeling en afbouw geheel op maat mogelijk.

• Grote open vloeren met monumentaal industrieel karakter en 

schitterende lichtinval.

• Geheel gemoderniseerd basis-opleveringsniveau, o.a. nieuw sanitair, 

verwarming, koeling en tapijt.

• In 2020 geheel nieuwe hoofdentree met ontvangsthal en nieuwe 

personenlift.

• C’park Bata biedt tevens hospitality, koffiebar en lunchroom, fitness, 

vergader- en conferentieruimte, uitstekende parkeerfaciliteiten!

Neem contact op voor een van de meest betaalbare werkconcepten in de 

Brainport regio!

HIPPE HUISVESTING OP MAAT
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WOENSELSE MARKT 24

•    De mooie hoekligging op de Woenselse Markt / Verwerstraat zorgt voor 

       een markante zichtlocatie.

•    De winkelruimte is circa 274m² groot en beschikt over een glazen pui 

       met elektrische schuifdeuren alsmede een nooddeur/bevoorra

      dingstoegang vanaf de Verwerstraat.

•   In de nabije omgeving bevinden zich vele ondernemingen zoals dienst

      verleners, zelfstandige winkeliers, multiculturele (food)winkels, horeca  

      en landelijke filiaalbedrijven (AH, Hema, Kruidvat, Zeeman, Bruna e.d).

•    De bereikbaarheid is uitstekend te noemen door de nabije ligging van 

       de rondweg en het Centraal Station. 

•    Het winkelgebied is vanaf het Centraal Station binnen 5 minuten lopen                         

       bereikbaar. 

Tevens kan in de directe omgeving betaald geparkeerd worden aan de 

Woenselse Markt of aan de Kruisstraat. 

Huurprijs € 49.500,00 per jaar te vermeerderen met btw.

PROMINENT GELEGEN WINKELOBJECT, MIDDEN OP DE OUDSTE WINKELSTRAAT VAN EINDHOVEN GESITUEERD
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Eerder dit jaar heeft projectontwikkelaar EDGE een nieuwe ontwikkeling 

aangekondigd voor Eindhoven. Na het prijswinnende EDGE Olympic 

in Amsterdam en tal van andere EDGE-gebouwen in Europa zal de 

ontwikkelaar nu ook in Eindhoven een EDGE-gebouw ontwikkelen. EDGE 

Eindhoven is gelegen aan de Stationsweg naast Eindhoven CS en zal met 

41.000 m2 diverse functies bieden. 

Het gebouw dat voor ruim 26.000 m2 bestaat uit kantoorruimte 

is met vloervelden tot wel 2.700 m2 geschikt voor verschillende 

kantoorgebruikers. 

Naast een uiterst vooruitstrevend en duurzaam karakter staan EDGE-gebouwen 

steeds meer bekend om de implementatie van baanbrekende technologie. 

Sensoren en slimme plafonds zorgen voor een optimaal binnenklimaat, 

gebruikerscomfort en een gezonde werkomgeving. Tevens kunnen 

gebruikers met een mobiele EDGE-applicatie werkplekken eenvoudig 

personaliseren door verlichting, temperatuur en zonwering aan te 

passen. Ook stelt de technologie de gebruiker in staat om gemakkelijk 

ruimtes te reserveren, collega’s te vinden en toegang te krijgen tot het 

gebouw.

EDGE EINDHOVEN
EEN GEBOUW ALS LEVENDIGE OMGEVING

Het gebouw is op de lagergelegen verdiepingen toegankelijk gemaakt voor 

publiek middels een natuurlijke wandelroute door het gebouw. Naast een 

café en restaurant zal er middels de EDGE concept space gemeenschappelijke 

werk- en vergaderruimtes worden aangeboden. Zowel huurders, bezoekers 

en omwonenden maken zo samen onderdeel uit van de unieke community 

in de levendige omgeving die EDGE Eindhoven biedt. 

WELCOME 
TO THE 
FUTURE

OVER EDGE 

EDGE is een vastgoedtechnologiebedrijf dat gebouwen ontwikkelt die een 

actieve bijdrage leveren aan de gezondheid van mens en milieu. We beschikken 

over decennialange ervaring binnen de vastgoed- en technologiesector. Ons 

team streeft er met een klantgerichte aanpak naar de bebouwde omgeving 

groener, slimmer en gezonder te maken. Het bedrijf maakt gebruik van 

een technologisch platform dat de beste gebouwen en oplossingen aan 

ambitieuze klanten wereldwijd levert.

FACTS & FIGURES
           41.000    300  2023
            SQUARE METERS          PARKING SPACES    Q1 2023 COMPLETION
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WWW.EDGE-EINDHOVEN.COM.



HOOGSTRAAT TE EINDHOVEN 

In het project Hooghwerf bevinden zich twee commerciële ruimtes met 

daarboven 9 appartementen. Het project wordt gerealiseerd op het voor-

malige adres Hoogstraat 116 in Eindhoven. De commerciële ruimtes op de 

begane grond zijn nog beschikbaar voor verhuur. 

 

•     De twee commerciële ruimtes komen op een zichtlocatie aan 

        de Hoogstraat te liggen.

•     In de ruimtes kan kantoor gehouden worden maar detailhandel is ook 

        mogelijk.  

•     Het betreft twee zelfstandige ruimtes op de begane grond van ca. 

        85 m² en ca. 92 m².

•    De Hoogstraat kenmerkt zich door een grote diversiteit aan horeca, 

       winkels en dienstverlenende ondernemingen.

•     Verwachte casco oplevering: augustus 2020.

•     Huurprijs commerciële ruimtes: € 1.000,00 per maand per unit ex. btw;

•     Koop van de commerciële ruimtes is bespreekbaar. 

   

VERHUUR UNITS: 

IN DE HOOGSTRAAT TE EINDHOVEN WORDT IN AUGUSTUS  2020 HET PROJECT “HOOGHWERF” OPGELEVERD. 
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T: 040 209 50 50 

W: www.thekey.nl
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GET IN 
THE ZONE

RUIMTE VOOR GROEI

Bij Flexizone huur je een werk,- opslag, of kantoorruimte voor een tijdelijk 

of juist langere periode. Zo krijg je de flexibiliteit om je bedrijf te laten 

groeien maar staan we ook voor je klaar in moeilijkere tijden. Bij Flexizone 

krijg je altijd de mogelijkheid om van ruimte te wisselen, te groeien of te 

krimpen.

INSPIRERENDE OMGEVING

Bij Flexizone vind je een creatieve, informele werksfeer. De een loopt 

met een laptop onder zijn arm, de ander met een hamer of camera. 

De bedrijvigheid van al die verschillende ondernemers werkt super-

inspirerend.

PLUG-AND-PLAY

Flexizone houdt rekening met de wensen en behoeften van creatieve 

bedrijven. Daarom bieden we flexibele werkruimtes met verschillende 

functies. Volledig ingerichte kantoorruimtes, eigen werkplaats met 

roldeur en goed beveiligde opslagruimten. En dat alles onder één dak.

NETWERK VAN BEDRIJVEN

De diversiteit en unieke mix van bedrijven binnen Flexizone zorgt voor 

een bijzonder netwerk waar bedrijven en ondernemers kennis met 

elkaar delen en hun bedrijf laten groeien. Samen vormen onze members 

een community. Ze helpen elkaar, geven feedback en zorgen voor een 

gevoel van saamhorigheid. Door de synergie wordt je werk alleen maar 

beter. 



Deze prachtige monumentale kantoorvilla heeft in het verleden ruimte 

geboden aan een pastorie. De kantoorvilla ondergaat momenteel een flinke 

renovatie waarbij alle hedendaagse kantoorbehoeften voorzien worden, 

zoals hoge kwaliteitsvloeren in zowel tapijtuitvoering als PVC-uitvoering, 

gestucte en geschilderde wanden, systeemplafonds met ledverlichting, 

airconditioning alsmede volledig nieuw sanitair en pantry’s. 

Desondanks zijn er in deze kantoorvilla diverse unieke karakteristieke 

elementen terug te vinden, waaronder glas in lood, handgemaakte raam- en 

deurlijsten, een statige entree en een prachtige voorkamer met erker en 

originele kluis. De renovatie wordt uitgevoerd met behoud van zoveel 

mogelijk originele elementen.

Naast een prachtig exterieur en interieur beschikt de kantoorvilla ook 

over een eigen buitenterrein met maar liefst 22 parkeerplaatsen en een 

fietsenstalling. Het buitenterrein is afgesloten middels elektrisch hekwerk 

dat gedeeld wordt met het naastgelegen kantoorgebouw.

Bent u nieuwsgierig naar het opleveringsniveau? Wij nodigen u 

vrijblijvend uit voor een sneak peak! 

SNEAK PEAK

•     COMING SOON

•     PRACHTIGE KANTOORVILLA ZOEKT 

      NIEUWE HUURDER

•     

FAZANTLAAN 3 EINDHOVEN

COMING SOON
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GORGEOUS VILLA LOOKING FOR A WONDERFUL TENANT
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VERHUURD: 7.000 M2 
KANTOORRUIMTE AAN VODAFONEZIGGO 

AAN STATIONSPLEIN IN EINDHOVEN

AM ontwikkelt op het Stationsplein in Eindhoven een multi-tenant 

kantoorgebouw van circa 11.200 m². Het kantoorgebouw is 

onderdeel van de gebiedsontwikkeling Lichthoven van AM en 

ligt direct op KnoopXL, het nieuwe woon- en werkdistrict van 

Eindhoven. De ontwikkeling wordt een high-end, duurzaam 

en gezond kantoorgebouw met flexibele werkplekken en 

horecafaciliteiten. VodafoneZiggo gaat 7.000 m² in het gebouw 

huren.

Raymon van Miltenburg, directie AM: “We zijn blij met de komst van VodafoneZiggo 

naar Lichthoven omdat hiermee een eerste belangrijke stap is gezet in een 

nieuw zakelijk gebied midden in het centrum van Eindhoven waar voor veel 

jonge mensen een nieuwe dynamische werkomgeving wordt geboden.”

VodafoneZiggo: “Eindhoven is een belangrijke regio voor ons en wij zijn OV-

georiënteerd. Daarmee is deze locatie in het stationsgebied een perfecte 

mogelijkheid om onze werknemers een werkplek te bieden die goed 

bereikbaar is en zal inspireren.”
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BILDERBEEK & PARTNERS,
ÚW TAXATEUR IN DE REGIO’S
DEN BOSCH, EINDHOVEN, 
TILBURG EN VENLO

•     Uw zeer ervaren specialist als het gaat om complexe en omvangrijke taxaties

•    Zelfstandige en onafhankelijke onderneming met landelijk netwerk en 

      lokaal geworteld

•   Taxaties conform de vereisten van de meeste financiële instellingen 

      (preferred supplier)

•    Wij hanteren korte doorlooptijden en u bent verzekerd van een

      kwalitatief en compleet rapport wat wordt geaccepteerd door de 

      verschillende instanties

WIJ VERTALEN TAXATIES NAAR MARKTWAARDE

Er zijn diverse redenen waarom u een taxatie van een onroerende zaak 

nodig kunt hebben, bijvoorbeeld een aan- of verkoop, een (her)financiering 

of voor fiscale doeleinden. Professionele opdrachtgevers verlangen inzage 

in de waarderingsgrondslagen die de taxateur heeft toegepast. Dit betekent 

dat wij de uitgangspunten en aannames in transparante rekenmodellen 

presenteren en onderbouwen in een uitgebreid taxatierapport.

BILDERBEEK & PARTNERS IS IN TE SCHAKELEN VOOR EEN UIT-

GEBREID TAXATIERAPPORT TEN BEHOEVE VAN ONDER MEER:

•      aan- en verkoopbeslissingen;

•      aan- en verhuurbesluiten;

•      financiering (onder hypothecair verband);

•      projectontwikkeling;

•      jaarrekening;

•      waarderingen ten behoeve van fiscale doeleinden;

•      arbitrage, zoals huurgeschillen;

•      grondwaardebepalingen;

•      contra-expertise;

•      WOZ-geschillen.

Wij kennen de lokale markt in de regio’s Den Bosch, Eindhoven en Venlo 

door-en-door en zijn bekend met de lokale bedrijven en de mensen. 

Persoonlijk contact staat bij ons voorop. 

Bilderbeek & Partners
Vastgoedtaxaties

Bilderbeek & Partners is een taxatiebureau in samenwerking met HRS Bedrijfsmakelaars en 

Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars en onderdeel van Dynamis.

Bilderbeek & Partners Vastgoedtaxaties

taxaties@bilderbeekenpartners.nl  |  085-7820082

www.bilderbeekenpartners.nl  



m
k

in

m
k

in

m
k

in

gebouw A

bvo ca. 1400m2

gebouw B

bvo ca. 2498m2 gebouw C `PEIL +500mm (!?)

bvo ca. 2010m2

i
n

i
n

i
n

i
n

i
n

i
n

in in

i
n

i
n

i
n

i
n

in

in

0 m 10 m

mk

i
n

m
k

in

mk

in

Rogier van der Weydenstraat

Q
u

in
te

n
 M

at
sy

sl
aa

n

K
an

aa
ld

ijk
-N

o
o

rd

U
it

vo
e
ri

n
g

 e
n

 m
at

e
ri

al
is

e
ri

n
g

 in
ri

tt
e
n
 i.

o
.m

. 
G

e
m

. 
E

in
d

h
o

ve
n

U
it

vo
e
ri

n
g

 e
n

 m
at

e
ri

al
is

e
ri

n
g

 in
ri

tt
e
n
 i.

o
.m

. 
G

e
m

. 
E

in
d

h
o

ve
n

Uitvoering en materialisering inritten i.o.m. Gem. Eindhoven

fietsen

fietsen

150124

1
1
0
1
1
3

5
1
7
8
0

5
8
1
7
3

5
2
0
5
2

3
5
9
5
0

2
1
8
6
2

15183 6750 27000 87750 6750 6470

fietsen

m
k

in

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

C1

C2

alle producties van COM_zone_ARCHITECT zijn auteursrechtelijk beschermd, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van COM_zone_ARCHITECT mogen ze niet worden gebruikt door derden, op alle opdrachten van COM_zone_ARCHITECT is de DNR 2011 van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen
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VANAF 2020 VOLOP KEUZE IN DUURZAME NIEUWBOUW 

BEDRIJFSUNITS OP MAAT!

•     Op bedrijventerrein ‘de Kade’ start in de loop van 2020 de 

         bouw van een zeer fraai nieuwbouw project: ‘Kanaalpark Eindhoven’.

•      Dé allerlaatste nieuwbouwlocatie dichtbij het stadscentrum en 

         slechts 500 m van de Eindhovense rondweg.

•      Enkele kleinschalige units van ca. 285 m² (mogelijkheid 

        inbouwkantoor) of ca. 360 m² + ca. 106 m² kantoorruimte.

•      Middelgrote units vanaf ca. 600 m² tot 1.100 m² bedrijfsruimte met 

         ca. 156 m² tot 366 m² kantoorruimte.

•       Grotere compartimenten door samenvoeging units mogelijk! 

•       Ideaal ten behoeve van groothandel, productie, assemblage, (stads)

        distributie of opslag.

•     Vestiging tot en met milieucategorie 3.2 mogelijk.

•     Duurzaam, energiezuinig en compleet: o.a. VRV-installatie  installatie 

          met warmtepomp, zonnepanelen, optimale isolatiewaarde en LED-verlichting.

•     Specifieke wensen qua indeling en afwerking op maat mogelijk!

•     Uitgebreide parkeerfaciliteiten op het bijbehorende terrein.

•     Optimale zichtbaarheid reclamemogelijkheid door situering aan 

       rotonde of hoek bij het kanaal.

44 45

HUURPRIJZEN: 

Va.€ 21.000,00 per jaar, te vermeerderen met btw (unit van ca. 285 m²) 

Va. € 78.000,00 per jaar, te vermeerderen met btw (units vanaf 1.156 m²)

‘KANAALPARK’ 
EINDHOVEN 
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Zodra de economie weer gaat draaien, willen meer bedrijven 

zich in een monumentaal kantoorpand vestigen. Terwijl de 

hele kantorenmarkt in 2014 nog aan het kwakkelen was, vond 

onder monumenten al een sterke opleving plaats. ‘Een brede 

groep gebruikers waardeert deze unieke panden, ondanks de 

belemmeringen van een monumentstatus’, aldus Rick van Zwet, 

Research Manager bij Dynamis. 

TIJDENS EEN CRISIS LATEN BEDRIJVEN MONUMENTALE PANDEN 

LINKS LIGGEN

Ten tijde van een economische crisis kent de vraag naar monumentale 

kantoren diepere dalen dan bij reguliere kantoorruimte. Bij het aantrekken 

van de economie groeit de interesse in deze karakteristieke panden juist 

sneller, doordat er ruimere budgetten voor huisvesting beschikbaar zijn. 

Naast juristen vestigen dan ook hippere bedrijven zoals reclame- en advies-

bureaus zich in monumenten. 

BEDRIJFSIMAGO BELANGRIJKER DAN COMFORT VAN PERSONEEL

Doordat de uitstraling van een monumentaal kantoor het bedrijfsimago 

versterkt, zijn huurders bereid om € 14 per vierkante meter meer te betalen. 

De werknemers ondervinden echter in de dagelijkse praktijk de belemmeringen 

van een monument. Ouderwetse koelings- en verwarmingssystemen, 

onpraktische indelingen en een gebrek aan parkeerplaatsen verminderen 

het werkcomfort. 

ARNHEM MEEST GEWILDE MONUMENTENSTAD

In geen enkele stad vormen monumenten zo’n belangrijk deel van de 

kantorenmarkt als in Arnhem. In de afgelopen tien jaar had maar liefst een 

op de zes verhuurde of verkochte kantoren in de Gelderse hoofdstad 

een Rijksmonument-status. Ook in Groningen, Deventer en Assen hebben 

monumenten een belangrijke rol. Transacties van monumenten zijn door de 

kleinere omvang van deze kantorenmarkten bepalender dan in de vier grote 

steden.

Voor meer informatie:

Rick van Zwet (Research Manager Dynamis)

Rick.vanzwet@dynamis.nl

030 307 8930

 

VEEL INTERESSE IN MONUMENTALE 
KANTOREN BIJ  ECONOMISCHE GROEI
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