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1 INLEIDING 

Accolade Zorggroep is voornemens woonzorgcentrum Arendshorst gelegen aan De Klenckestraat 6 – 40 (9402 JK) 

te Assen te verkopen. De huidige bewoners van het woonzorgcentrum zullen medio 2017 verhuizen naar 

nieuwbouwlocatie Hommesstaete (elders) in Assen.   

 

Accolade Zorggroep zet het woonzorgcentrum in de markt door middel van een verkooptender. De 

verkooptender is opgedeeld in twee fasen bestaande uit een voorinschrijving (marktoriëntatie) en een 

gunningsprocedure. Marktpartijen worden uitgenodigd deel te nemen aan deze voorinschrijving. In dit document 

worden de kaders en de te volgen procedure omschreven ten aanzien van de voorinschrijving (fase 1).  
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2 VRAAGSTELLING 

2.1 DE OPGAVE 

Accolade Zorggroep is voornemens woonzorgcentrum Arendshorst te Assen medio 2015 te verkopen en voor 

bepaalde tijd terug te huren (sale-and-lease-back). De huurperiode zal tot eind 2017 lopen waarna Accolade 

Zorggroep haar intrek zal nemen in de nieuwbouw elders in Assen.  

 

In samenspraak met het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) is gekozen om de verkoop door middel van een 

tender te realiseren. Accolade Zorggroep heeft opdracht verstrekt aan Juffer Vastgoed BV  om deze tender te 

begeleiden.  

 

De verkooptender is opgedeeld in twee fasen te weten: 

 

1. Markoriëntatie en voorselectie 

2. Gunningsprocedure 

 

Dit document heeft betrekking op de eerste fase waarbij Accolade Zorggroep zich wil oriënteren op een mogelijke 

verkoop onder voorwaarden aan een marktpartij (voorselectie). Na gebleken interesse volgt de tweede fase 

waarin de verkoop gegund wordt teneinde over te gaan tot de overdracht van de onderhavige onroerende zaken 

inclusief de terughuur voor bepaalde tijd.  

 

Accolade Zorggroep beoogd de verkoop aan een marktpartij, hetzij een natuurlijk persoon hetzij een 

rechtspersoon. Marktpartijen kunnen o.a. zijn: aannemers, projectontwikkelaars of (ontwikkelende) beleggers.  

 

2.2 VOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN 

2.2.1 MINIMALE KOOPSOM 

De minimale koopsom bedraagt € 3.250.000,-- kosten koper op basis van de in paragraaf 2.2.3 omschreven sale-

and-lease-back constructie (met een nominale waarde van € 2.025.000,--).  

 

2.2.2 OVERDRACHTSBELASTING 

Voor de goede orde merken wij op dat ten aanzien van de overdrachtsbelasting een gedifferentieerd tarief geldt. 

De tarieven zijn voor de verschillende bouwdelen als volgt: 

 

- Intramuraal:  6% - Woningen:  2% 

 

Bovengenoemd uitgangspunt is d.d. 16 december 2014 afgestemd met de Belastingdienst. Zij kunnen zich vinden 

in de conclusie dat het intramurale deel belast wordt met 6% en de aanleunwoningen met 2%. Dit betreft echter 

geen formeel standpunt. Te zijner tijd zal de voorliggende situatie geformaliseerd worden met de Belastingdienst 

door of in samenspraak met de notaris.  
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De voorgenoemde correspondentie met de Belastingdienst kunnen wij desgewenst aan u overleggen.  

  

2.2.3 SALE-AND-LEASE-BACK 

De verkoop én terughuur door Accolade Zorggroep zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De terughuur gaat 

daarbij uit van een overeenkomst voor bepaalde tijd. De (ver)huurvoorwaarden zijn op hoofdlijnen als volgt: 

 

- Duur voor bepaalde tijd te weten 27 maanden ingaande op 1 augustus 2015; 

- De huursom bedraagt € 900.000 per jaar derhalve € 75.000 per maand; 

- De huur is vrij van BTW; 

- De huurprijs wordt tussentijds niet aangepast; 

- Het preventief en correctief komt voor rekening van de huurder, het vervangingsonderhoud komt voor 

rekening van de verhuurder; 

- De overige exploitatielasten (belasting, verzekering, etc.) komen voor rekening van de verhuurder. 

 

In bijlage 6.7 is de concept huurovereenkomst voor bepaalde tijd opgenomen welke als uitgangspunt voor de 

verkooptender geldt.  

 

De terughuur vertegenwoordigt een nominale waarde van € 2.025.000,--. In de onderstaande tabel is het 

huurverloop opgenomen.  

 

  Huurverloop         

      

  
2015 2016 2017 

 

      

 
totaal       375.000        900.000        750.000  

             

      

 
januari                   -            75.000          75.000  

 

 
februari                   -            75.000          75.000  

 

 
maart                   -            75.000          75.000  

 

 
april                   -            75.000          75.000  

 

 
mei                   -            75.000          75.000  

 

 
juni                   -            75.000          75.000  

 

 
juli                   -            75.000          75.000  

 

 
augustus         75.000          75.000          75.000  

 

 
september         75.000          75.000          75.000  

 

 
oktober         75.000          75.000          75.000  

 

 
november         75.000          75.000                    -    

 

 
december         75.000          75.000                    -    
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3 PROCEDURE 

3.1 PROCEDURE VOORINSCHRIJVING 

De procedure ten aanzien van de marktoriëntatie en voorinschrijving (fase 1) is als volgt:  

 

1. Uitvraag 

2. Bezichtiging 

3. Vragen stellen (alleen schriftelijk) 

4. Publicatie antwoorden op website 

5. Inschrijving 

6. Beoordeling en selectie 

7. Uitnodiging vervolg verkooptender 

 

 

1. UITVRAAG 

De uitvraag vindt plaats door publicatie van de stukken op www.juffervastgoed.nl. Daarnaast wordt de uitnodiging 

tot voorinschrijving geplaatst op www.fundainbusiness.nl en www.zogo.nl.  

 

Voorts worden diverse regionale aannemers, projectontwikkelaars en (particuliere) beleggers benaderd tot 

deelname aan de voorinschrijving. Daarbij dient opgemerkt te worden dat geen restricties gelden ten aanzien van 

de deelnemende partij mits zij voldoet aan de inschrijvingscriteria.  

 

2. BEZICHTIGING 

Er bestaat de mogelijkheid om woonzorgcentrum Arendshorst te bezichtigen teneinde een goed beeld van de 

staat van onderhoud en de functionele indeling van het complex te krijgen. U dient zich hiervoor aan te melden 

binnen de in paragraaf 3.4 vermelde termijnen.   

 

3. VRAGEN STELLEN 

Er bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Vragen kunnen uitsluitend schriftelijk gesteld worden 

binnen de hiervoor gestelde termijnen (zie paragraaf 3.4). Het is derhalve niet toegestaan tijdens de bezichtiging 

van het complex vragen te stellen.  

 

4. PUBLICATIE ANTWOORDEN 

Alle schriftelijk ingediende vragen worden schriftelijk beantwoord in een ‘vraag- en antwoorddocument’ en 

gepubliceerd op www.juffervastgoed.nl binnen de hiervoor gestelde termijnen (zie paragraaf 3.4).  

 

5. INSCHRIJVING 

U neemt deel aan de verkooptender door het schriftelijk indienen van het ondertekende inschrijfformulier. U 

ontvangt hiervan per ommegaande een ontvangstbevestiging.  

 

 

 

 

http://www.juffervastgoed.nl/
http://www.fundainbusiness.nl/
http://www.zogo.nl/
http://www.juffervastgoed.nl/
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6. BEOORDELING EN SELECTIE 

De inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand van de onderstaande inschrijvings- en beoordelingscriteria: 

 

- De inschrijver dient akkoord te gaan met de onvoorwaardelijke toezegging van de minimale koopsom; 

- De inschrijver dient toe te zeggen dat hij zich conformeert aan de in bijlage 6.7 opgenomen concept 

huurovereenkomst;   

- Uitsluitend inschrijvingen zonder voorbehouden worden in behandeling genomen; 

- Onvolledig ingevulde of niet-ondertekende inschrijfformulieren worden uitgesloten van selectie; 

- Het ondertekende inschrijfformulier geldt als een onherroepelijke deelname aan het vervolg van de 

verkooptender (fase 2);  

- Het inschrijfformulier dient binnen de in paragraaf 3.4 opgenomen termijnen te zijn ingediend;  

- Het inschrijfformulier kan zowel digitaal als per post worden ingediend; 

- Er geldt geen maximum voor het aantal te selecteren partijen.  

 

Voorts behoudt Accolade Zorggroep zich het recht voor ten aanzien van de inschrijvers een 

kredietwaardigheidscheck uit te laten voeren door Graydon. Hierbij geldt dat de betalingswaardering van de 

inschrijvende partij voldoende moet zijn.   

 

Ten aanzien van de selectie gelden de volgende voorbehouden: 

 

- Er wordt niet overgegaan tot selectie als niet voldaan wordt aan de hiervoor genoemde 

beoordelingscriteria; 

- Accolade Zorggroep behoudt zich het recht van selectie voor en kan, zonder opgaaf van redenen, niet 

overgaan tot een selectie; 

- Indien hiertoe aanleiding bestaat, kan de selectieprocedure te allen tijde door Accolade Zorggroep 

worden beëindigd. Inschrijvingen van kandidaat-kopers komen dan van rechtswege te vervallen;  

- De selectie en gunning is onder voorbehoud van goedkeuring van het College Sanering Zorginstellingen 

ten aanzien van de verkoop alsook de terughuur. 

 

7. UITNODIGING VERVOLG VERKOOPTENDER 

Indien de inschrijving voldoet aan de hiervoor opgenomen criteria ontvangt u hiervan een geaccordeerde 

bevestiging. Voorts ontvangt u binnen de in paragraaf 3.4 gestelde termijnen een uitnodiging inclusief 

bijbehorende documentatie voor het vervolg van de verkooptender te weten de gunningsprocedure.  

 

3.2 VERVOLG FASE 2 - GUNNINGSPROCEDURE 

De verkooptender wordt na de voorinschrijving vervolgd met fase 2, de gunningsprocedure. De 

gunningsprocedure vangt naar verwachting medio mei 2015 aan. De geselecteerde partijen ontvangen de 

benodigde documentatie ten aanzien van deze procedure. De documentatie bevat onder andere de omschrijving 

en planning van de te doorlopen stappen. Partijen krijgen nogmaals de mogelijkheid om de locatie te bezichtigen 

alsmede het stellen van vragen (schriftelijk).  
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De geselecteerde partijen kunnen uiteindelijk, middels een inschrijfformulier, een onvoorwaardelijke bieding 

uitbrengen. De bieding bedraagt minimaal de in de voorinschrijving toegezegde koopsom van € 3.250.000,-- 

kosten koper.  

 

3.3 DOCUMENTATIE 

De tot deze marktoriëntatie en voorselectie behorende documentatie houdt in: 

 

- Uitvraagdocument: het voorliggende document omvat de vraagstelling, de te volgen procedure, 

achtergrondinformatie Accolade Zorggroep en achtergrondinformatie van de onderhavige locatie.  

- Bijlagen: de bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van het voorliggende document inclusief de separaat 

te downloaden documenten waar in dit document naar verwezen wordt.  

- Tekeningen: op verzoek kunnen tekeningen (schaal 1:50) toegezonden worden.  

 

 

De door de inschrijver in te dienen documentatie houdt in: 

 

- Het conform de inschrijvingscriteria ingevulde en ondertekende inschrijfformulier; 

- In geval van een natuurlijk persoon een kopie van een geldig identiteitsbewijs; 

- In geval van een rechtspersoon een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel mag niet 

ouder zijn dan één jaar.  

 

3.4 PLANNING 

In het onderstaande is de planning opgenomen van de te doorlopen procedure. De opgenomen data en 

tijdstippen betreffen uiterlijke tijdstippen. Daarnaast wordt opgemerkt dat gestreefd wordt naar een 

overdrachtsmoment medio juli 2015.  

 

  stap datum tijdstip 

        

1. publicatie documentatie voorinschrijving 18-02-15 - 

2. aanmelding voor bezichtiging 13-03-15 17:00 

3. bezichtiging | ronde 1 16-03-15 10:00 

4. bezichtiging | ronde 2 19-03-15 10:00 

5. schriftelijk vragen stellen 27-03-15 17:00 

6. publicatie antwoorden 3-04-15 17:00 

7. indienen inschrijfformulier 17-04-15 17:00 

8. bevestiging voorinschrijving 20-04-15 17:00 

9. selectie partijen vervolgprocedure 1-05-14 17:00 

10. uitnodiging en documentatie vervolg 15-05-15 17:00 
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3.5 CONTACT 

Voor nadere informatie, inlichtingen en het indienen van het inschrijfformulier kunt u contact opnemen met: 

 

 Firma:   Juffer Vastgoed BV 

 Contactpersoon:   J.F. Juffer RT 

 Adres:   Dorpsweg 4 

 Postcode en plaats: 8271 BM  IJSSELMUIDEN 

 Telefoonnummer: 038 33 159 22 

 E-mail:   info@juffervastgoed.nl 

 Website:  www.juffervastgoed.nl 
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4 ACCOLADE ZORGGROEP 

4.1 ALGEMENE GEGEVENS 

 

Naam rechtspersoon: Stichting Gereformeerde Zorg en Woonvoorzieningen 

 

Werknaam: Accolade Zorggroep  

 

Adres: Dennenweg 2 

 

Postcode: 3735 MR 

 

Plaats: Bosch en Duin 

 

Telefoonnummer: 030-6973400 

 

E-mailadres: info@accoladezorggroep.nl 

 

Website: www.accoladezorggroep.nl 

 

Nummer Kamer van Koophandel: 41180026 

 

4.2 STRUCTUUR 

4.2.1 DOELSTELLING 

Accolade Zorggroep heeft als doel: 

 

- het bieden van verantwoorde zorg aan personen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het 

behandelen, verplegen, persoonlijk en huishoudelijk verzorgen, revalideren, vervoeren, huisvesten en 

ondersteunend alsmede activerend begeleiden van personen; 

 

- het verrichten van andere diensten ten behoeve van personen behorende tot de hiervoor genoemde 

doelgroepen; 

  

- het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk 

kunnen zijn; 

  

- het samenwerken met rechtspersonen met een soortgelijk of aanverwant doel.  
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4.2.2 BESTUURSSTRUCTUUR 

Accolade Zorggroep kent de volgende organen: 

 

- De raad van bestuur, zijnde het bestuur in de zin van de wet; 

- De raad van toezicht; 

- De ondernemingsraad; 

- De centrale cliëntenraad en cliëntenraden per organisatieonderdeel.  

 

4.2.3 ORGANISATORISCHE STRUCTUUR 

Accolade Zorggroep heeft vier locaties: 

 

1. Arendshorst, centrum voor wonen en zorg te Assen; 

2. d’ Amandelboom, centrum voor wonen en zorg te Bilthoven; 

3. De Wijngaard, centrum voor verpleging en reactivering te Bosch en Duin; 

4. De Kuip, woonvoorziening voor volwassenen met niet-aangeboren-hersenletsel (NAH) te Bosch en Duin.  

 

De organisatie is opgedeeld in meerdere resultaatverantwoordelijke eenheden. Deze eenheden worden 

aangestuurd door een manager die rechtstreeks verantwoording aflegt aan de raad van bestuur.  

 

4.3 KERNGEGEVENS 

4.3.1 KERNACTIVITEITEN 

Accolade Zorggroep heeft de volgende doelgroepen: 

 

- Ouderen die (niet) zelfstandig kunnen wonen; 

- Ouderen met somatische en psychogeriatrische klachten; 

- Volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel.  

 

De stichting richt zich op de Wlz-gefinancierde functies persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende 

begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf. De zorg betreft de sectoren VV en LG waarbij de 

zorgzwaartepakketten VV 1, VV 2 en VV 3 alleen op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT) worden geleverd.  

 

Naast het intramuraal verblijf verhuurt Accolade Zorggroep in en bij Arendshorst en d’ Amandelboom 

serviceappartementen, aanleunwoningen en voormalige verzorgingshuisappartementen. De bewoners daarvan 

kunnen een serviceabonnement afsluiten en voor huishoudelijke verzorging en alarmering een beroep doen op de 

medewerkers van het verzorgingshuis. Tevens wordt hier door Accolade Zorggroep VPT en extramurale zorg 

geleverd.  

 

In 2013 bedroeg de intramurale productie van de totale stichting ruim 340 plaatsen en ruim 11 plaatsen op basis 

van VPT. Voorts werden er in dat jaar circa 2.000 extramurale uren geproduceerd.  
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4.3.2 IDENTITEIT 

Accolade betekent omarming en verbinding, woorden die uitdrukken hoe zij met hun bewoners willen omgaan. 

De identiteit van Accolade Zorggroep is gebaseerd op de Bijbel als het Woord van God. De identiteit is als volgt 

geformuleerd: 

 

Gegrepen door de liefde van God, die alle mensen gemaakt heeft, 

geven wij liefdevolle, deskundige zorg 

op een betrokken, hartelijke manier 

aan mensen die zich thuis voelen in een christelijke cultuur 

als mensen die zich daarvoor van harte in willen zetten. 
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5 LOCATIE ARENDSHORST 

5.1 KERNGEGEVENS 

 

Adres: De Klenckestraat 6 – 40, 9402 JK, Assen 

 

Type object: Woonzorgcentrum 

 

Huidig gebruik: Intramurale ouderenzorg en extramuraal wonen  

 

Oppervlakte: 8.965 m² BVO 

 

Capaciteit: 32 verpleeghuisplaatsen, 60 verzorgingshuisplaatsen, 33 

aanleunwoningen  

 

Bouwlagen: 6 (inclusief souterrain) 

 

Bouwjaar: 1967 (verzorging), 1989 (aanleun), 2004 (verpleging)   

 

Parkeren: 40 plaatsen op eigen terrein 

 

Bestemming: Woondoeleinden meergezinshuizen 

 

Bereikbaarheid: Goede ontsluiting per auto, bushalte op loopafstand 

 

 



 

Juffer Vastgoed B.V. Pagina 16 van 50 

Voorinschrijving verkooptender Arendshorst Assen-HJ-150218  

 

5.2 GEMEENTE ASSEN 

Woonzorgcentrum Arendshorst is gelegen binnen de gemeente Assen. In de hiernavolgende sub paragrafen volgt 

ten aanzien van de gemeente Assen de demografische ontwikkeling, enkele social-economische aspecten en de 

situatie op de lokale woningmarkt.    

 

5.2.1 DEMOGRAFIE 

Per 2015 wonen er circa 67.700 personen binnen de gemeente Assen. In de periode tot 2030 neemt dit aantal toe 

met 8% tot ruim 72.800. De gemeente gaat de komende jaren vergrijzen: het aantal 75-plussers neemt in de 

periode van 2015 tot 2030 toe met 64% van ruim 5.200 in 2015 tot circa 8.600 in 2030.  

 

Demografische ontwikkeling gemeente Assen (bron: AFB Research) 

  
2015 2020 2025 2030 

categorie 

0 - 15 jaar      12.355  18%      11.977  17%      12.127  17%    12.490  17% 

15 - 25 jaar       7.627  11%       7.816  11%       7.831  11%      7.431  10% 

25 - 35 jaar       7.623  11%       7.729  11%       7.947  11%      8.056  11% 

35 - 45 jaar       8.951  13%       8.173  12%       8.345  12%      8.672  12% 

45 - 55 jaar      10.368  15%      10.126  15%        9.122  13%      8.431  12% 

55 - 65 jaar       8.857  13%       9.672  14%      10.276  14%    10.139  14% 

65 - 75 jaar       6.651  10%       7.655  11%       8.197  12%      9.039  12% 

75 - 85 jaar       3.697  5%       4.194  6%       5.259  7%      6.134  8% 

85 jaar en ouder       1.524  2%       1.756  3%       2.069  3%      2.448  3% 

Totaal 67.653 100% 69.098 100% 71.173 100% 72.840 100% 

Index         100  
 

      102          105  
 

      108  

75-plussers 5.221 8% 5.950 9% 7.328 10% 8.582 12% 

Index         100  
 

      114          140  
 

      164  
 

5.2.2 SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 

Het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden bedroeg in 2012 € 32.000 en ligt daarmee onder het 

landelijke gemiddelde van € 33.600. Binnen de gemeente zijn 4.600 bedrijven gevestigd, goed voor 36.430 banen 

(bron: NVM MIDAS).  

 

5.2.3 WONINGMARKT 

De woningvoorraad binnen Assen omvat 30.183 woningen waarvan 58% binnen de koopsector en 42% binnen de 

huursector. Het aandeel corporatiebezit bedraagt 31%. De voorraad is opgebouwd uit 72% eengezinswoningen en 

28% meergezinswoningen.  

 

Woonzorgcentrum Arendshorst is gelegen in de wijk Veningerland. Het aantal woningen binnen deze wijk 

bedraagt 948 waarvan 44% in de koopsector en 56% in de huursector. De voorraad binnen deze wijk is 

opgebouwd uit 66% eengezinswoningen en 34% meergezinswoningen.   

 

In 2014 hebben er binnen de gemeente Assen in totaal 611 transacties plaatsgevonden met een gemiddelde 

verkoopprijs van € 1.447 per m². Specifiek ten aanzien van appartementen hebben er in 2014 binnen de 

gemeente Assen 108 transacties plaatsgevonden met een gemiddelde verkoopprijs van € 1.422 per m².    
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Ten aanzien van huurwoningen (niet zijnde corporatiebezit) hebben er in 2014 binnen de gemeente Assen 69 

transacties plaatsgevonden met een mediane huurprijs van € 700 per maand. Specifiek ten aanzien van 

huurappartementen hebber er in 2014 binnen de gemeente Assen 44 transacties plaatsgevonden met een 

mediane huurprijs van € 749 per maand. Het betreft hier appartementen in de bouwperiode na 1970.  

 

5.3 LOCATIE 

5.3.1 LIGGING 

Woonzorgcentrum Arendshorst is gelegen in Assen-West binnen de jaren ’50 – ’60 wijk Veningerland. 

Veningerland is een eenvoudige wijk met relatief veel ouderen (27%). De locatie wordt belend door met name 

woningen (Nobellaan en De Klenckestraat), veelal in de huursector. Ten noordoosten van het perceel is de 

Maranathakerk (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) gelegen. Enkele (winkel)voorzieningen zijn op 400 meter 

gelegen.    

 

Het perceel is per auto goed bereikbaar via de Nobellaan. De Rijksweg A28 is binnen 10 minuten te bereiken (circa 

9 km). De bereikbaarheid per openbaar vervoer is eveneens goed; op 250 meter is een bushalte gelegen. Voor 

wat betreft parkeren is er voldoende gelegenheid op eigen terrein, er zijn circa 40 onoverdekte plaatsen op 

maaiveld aanwezig. Voorts is er voldoende gratis parkeergelegenheid langs de openbare weg.   

 

Op de onderstaande afbeelding is de geografische ligging van woonzorgcentrum Arendshorst weergegeven. 
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5.3.2 KADASTRALE GEGEVENS 

De voor verkoop bedoelde percelen zijn opgenomen in de onderstaande percelen. Deze percelen zijn allen in 

eigendom van Stichting Gereformeerde Zorg en Woonvoorzieningen (Accolade Zorggroep).  

 

Kadastrale gemeente Sectie Perceel   Oppervlakte Functie 

    
 

ASSEN T 2611 13 are 95 centiare WONEN ERF - TUIN 

ASSEN T 2612 30 are 33 centiare GEZONDHEID ERF - TUIN 

ASSEN T 4676 15 are 08 centiare GEZONDHEID ERF - TUIN 

         

 

Ten aanzien van perceel 2612 geldt een recht van opstal ten gunste van de gemeente Assen voor een gedeelte 

van het perceel ten behoeve van nutsvoorzieningen.  

 

Op de onderstaande afbeelding zijn de betreffende percelen gemarkeerd. De kadastrale berichten en kadastrale 

kaart zijn opgenomen in de bijlage.  

 

 
 

5.3.3 BESTEMMING 

Het onderhavige perceel valt binnen het bestemmingsplan Assen Noord, vastgesteld op 14 oktober 2004, bekend 

onder identificatienummer NL.IMRO.010600001000. De locatie heeft de enkelbestemming ‘Woondoeleinden 

meergezinshuizen’ (WM).  
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De gronden aangewezen voor WM zijn bestemd voor: 

 

1. Woongebouwen, alsmede bijzondere woonvormen en wooneenheden; 

2. Indien en voor zover de gronden op de kaart zijn aangeduid met “kantoren toegestaan” voor de 

uitoefening van kantoren op de begane grondvloer van gebouwen; 

3. Indien en voor zover de gronden op de kaart zijn aangeduid met “detailhandel toegestaan” voor de 

uitoefening van detailhandel op de begane grondvloer van gebouwen; 

 

met daarbij horende: 

 

4. Verzorgende voorzieningen; 

5. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen; 

6. Andere-bouwwerken; 

7. Parkeervoorzieningen, al dan niet ondergronds; 

8. Tuinen en erven.  

 

Ten aanzien van de bouwvoorschriften geldt dat het aantal woongebouwen op het bouwperceel ten hoogste het 

bestaande aantal bedraagt te weten één. Voorts geldt een gedifferentieerde bouwhoogte van respectievelijk zes, 

twaalf en vijftien meter.  

 

Op de onderstaande afbeelding is een afdruk van de bestemmingsplankaart Assen-Noord deelplan 7 opgenomen. 

De volledige bestemmingsplanregels zijn opgenomen in bijlage 6.5.  
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5.3.4 BODEM 

Uit gegevens van het Bodemloket (provincie Drenthe) blijkt dat er een ondergrondse hbo-tank is gesignaleerd op 

het onderhavige perceel. Hiertoe zijn in de periode 1999 – 2010 drie onderzoeksrapporten opgesteld door 

Wubben Noord B.V. en TAUW Milieu. In het kader van het WBB-traject is de locatie voldoende onderzocht, uit het 

Rapport Bodeminformatie blijken geen (verplichte) saneringswerkzaamheden. Het Rapport Bodeminformatie is 

opgenomen in de bijlage.  

 

5.4  TECHNISCHE EN FUNCTIONELE STAAT 

5.4.1 INDELING 

Het complex bestaat uit een souterrain met daarboven vijf bouwlagen. In het souterrain zijn diverse bergingen 

gesitueerd ten behoeve van het zorgdeel alsook voor enkele aanleunwoningen. De algemene en aan de zorg 

ondersteunende ruimten zijn gesitueerd op de begane grond. De algemene ruimten omvat onder andere een 

eetzaal, keuken, magazijn, wasruimte en activiteitenruimte. 

 

Het verpleeghuisdeel bestaat uit twee bouwlagen met in totaal 32 verpleegunits. De verpleegkamers hebben 

gedeeld sanitair.  

 

De verzorgingshuisplaatsen zijn gesitueerd in het centrale bouwdeel op de eerste tot en met de vierde verdieping. 

De appartementen hebben een grootte variërend van 26 tot 35 m² GBO. De appartementen bestaan uit een zit-

slaapkamer, kitchenette en badkamer voorzien van douche, toilet en wastafel. De appartementen met uitzicht op 

De Klenckestraat zijn voorzien van een balkon, de appartementen met uitzicht op de Nobellaan zijn voorzien van 

een loggia.    

 

De aanleunwoningen zijn verdeeld over de begane grond tot en met de vierde verdieping. Er zijn twee type 

aanleunwoningen, variërend in grootte en indeling. De appartementen bestaan uit een woonkamer met 

(separate) keuken, slaapkamer en badkamer voorzien van douche, toilet en wastafel.  

 

De oppervlaktestaat van het complex, onderscheid makend in het verzorgingshuis, verpleegafdeling en de 

aanleunwoningen, is opgenomen in bijlage 6.2.  

5.4.2 BOUWKUNDIG 

Het object is opgetrokken uit beton en baksteen en een heeft een draagstructuur opgebouwd uit betonnen 

wanden en vloeren. De kozijnen zijn van hout voorzien van isolerende beglazing. De binnenwanden zijn veelal 

gemetseld en deels voorzien van glasvezelbehang en sauswerk. Het platdak is voorzien van bitumineuze 

dakbedekking.  

 

Het object verkeert voor zover visueel waarneembaar in een redelijk tot goede staat van onderhoud.  

 

Voor overige bouwkundige details verwijzen wij u naar de separaat bijgevoegde plattegronden (bijlage 6.1) en 

fotoreportage (bijlage 6.3). Voorts kunt u tekeningen schaal 1:50 opvragen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om 

het object te bezichtigen en te inspecteren (zie paragraaf 3.1).  
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5.4.3 INSTALLATIES 

Voor wat betreft de installaties is het complex voorzien van een CV-installatie, luchtbehandelingsinstallatie met 

warmteterugwinning (WTW), boiler, waterontharder, drie liften (waarvan twee beddenliften), 

brandmeldinstallatie en telefooninstallatie. De aanleunwoningen hebben een eigen bemetering. Voorts is de 

centrale keuken voorzien van diverse (koel)apparatuur.   

 

Voor overige installatietechnische details verwijzen wij u naar de separaat bijgevoegde plattegronden (bijlage 6.1) 

en fotoreportage (bijlage 6.3). Voorts kunt u tekeningen schaal 1:50 opvragen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 

om het object te bezichtigen en te inspecteren (zie paragraaf 3.1). 

 

5.5 ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN 

5.5.1 HANDHAVING BESTAANDE BEBOUWING 

Het complex kan in de huidige situatie door geëxploiteerd worden op basis van reguliere verhuur. Ten aanzien van 

de verhuur dient hierbij onderscheid gemaakt te worden tussen zelfstandige en onzelfstandige appartementen.  

 

Voorts kan het woonzorgcentrum getransformeerd worden tot een regulier appartementencomplex teneinde de 

huurwaarde te optimaliseren. Hierbij kan gedacht worden aan het samenvoegen van de onzelfstandige 

verzorgingshuisplaatsen. Op basis van de huidige structuur kunnen de 60 verzorgingshuisplaatsen omgebouwd 

worden naar 31 zelfstandige appartementen. Het totaal aantal zelfstandige appartementen, inclusief de 

aanleunwoningen, komt daarmee op 64 plus 32 onzelfstandige verpleegunits.   

 

De samenvoeging is technisch ook mogelijk voor wat betreft de verpleegunits. Echter is het gezien het recente 

bouwjaar wellicht minder voor de hand liggend. Ten aanzien van het toekomstig gebruik kan hierbij gedacht 

worden aan een beschermde woonvorm.   

 

Met het oog op het bouwvlak binnen het vigerende bestemmingsplan is horizontale uitbreiding toegestaan.    

 

5.5.2 SLOOP EN NIEUWBOUW 

De locatie biedt goede herontwikkelingsmogelijkheden waarbij de bebouwing van het verpleeghuisdeel wellicht 

gehandhaafd kan blijven. Uitgaande van handhaving van het verpleeghuisdeel en herontwikkeling van het 

verzorgingshuisdeel inclusief aanleunwoningen is het mogelijk circa 75 zelfstandige appartementen van 75 m² 

GBO te realiseren. Hierbij wordt uitgegaan van, ten opzichte van de huidige bebouwing, hetzelfde bouwvolume.  

 

Uitgaande van het maximale bouwvlak kan het bouwvolume verder geoptimaliseerd worden. In de onderstaande 

tabel is een indicatieve berekening gegeven van de bebouwingsmogelijkheden waarbij wordt uitgegaan van 

handhaving van het bestaande verpleeghuisdeel. Voorts is uitgegaan van riante appartementen met een 

oppervlakte van 100 m² GBO c.q. 130 m² BVO.  
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Oppervlaktestaat locatie Arendshorst 
  

  
bouwvlak lagen totaal BVO 

    Bouwvlak 12 meter hoog 710 m²        4  2.840 m² 

Bouwvlak 15 meter hoog 2.155 m²        5  10.775 m² 

    Herontwikkeling 2.865 m²   13.615 m² 

    Oppervlakte per appartement 100 m² GBO 
 

133 m² 

        

Aantal appartementen     102 

    

 

 

Op basis van dit rekenvoorbeeld kunnen ruim 100 zelfstandige nieuwbouwappartementen gerealiseerd worden. 

Uitgangspunten hierbij zijn: 

 

- Het maximale bouwvolume wordt optimaal benut; 

- Het bestaande verpleeghuisdeel blijft gehandhaafd; 

- De appartementen hebben een oppervlakte van 100 m² GBO.  
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6 BIJLAGEN 

6.1 PLATTEGRONDEN 

 

De plattegronden van de bestaande bebouwing zoals opgesteld door Lengkeek architecten en ingenieurs bv zijn 

separaat te downloaden op http://www.juffervastgoed.nl. De inhoud van de set tekeningen is opgenomen in de 

onderstaande tabel.  

 

 

  Tekening Projectcode Tekeningnummer Datum   

            

  Begane grond en souterrain AA003 H-P001o 25-09-07   

  1e verdieping AA003 H-P011o 25-09-07   

  2e verdieping AA003 H-P021o 25-09-07   

  3e verdieping AA003 H-P031o 25-09-07   

  4e verdieping AA003 H-P041o 25-09-07   

 

http://www.juffervastgoed.nl/
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6.2 OPPERVLAKTESTAAT 

             Ruimte   bruto oppervlakte hoogte   inhoud   per plaats 

           
  Verzorgingshuis (60 units)                 

  kelder 1 200 m² 2,40 m¹ 480 m³   

  kelder 2  20 m² 2,40 m¹ 48 m³   

  begane grond 1.290 m² 3,57 m¹ 4.605 m³   

  1e verdieping 795 m² 2,80 m¹ 2.226 m³   

  2e verdieping 795 m² 2,80 m¹ 2.226 m³   

  3e verdieping 795 m² 2,80 m¹ 2.226 m³   

  4e verdieping 720 m² 2,80 m¹ 2.016 m³   

  liftopbouw 1 25 m² 2,80 m¹ 70 m³   

  liftopbouw 2 25 m² 2,80 m¹ 70 m³   

 
Totaal 

 
4.665 m² 

  
13.967 m³ 78 m² 

        
 

  

        
 

  
  Verpleegafdeling (30 plaatsen)               

  begane grond 775 m² 3,57 m¹ 2.767 m³   

  1e verdieping 800 m² 2,80 m¹ 2.240 m³   

 
Totaal 

 
1.575 m² 

  
5.007 m³ 53 m² 

        
 

  

        
 

  
  Aanleunwoningen (33 woningen)               

  kelder   420 m² 2,40 m¹ 1.008 m³   

  begane grond 410 m² 2,80 m¹ 1.148 m³   

  1e verdieping 545 m² 2,80 m¹ 1.526 m³   

  2e verdieping 545 m² 2,80 m¹ 1.526 m³   

  3e verdieping 545 m² 2,80 m¹ 1.526 m³   

  4e verdieping 250 m² 2,80 m¹ 700 m³   

  liftopbouw  10 m² 2,80 m¹ 28 m³   

 
Totaal 

 
2.725 m² 

  
7.462 m³ 83 m² 

        
 

  

        
 

  
  Totale complex                  

  kelder   640 m² 2,40 m¹ 1.536 m³   

  begane grond 2.475 m² 3,44 m¹ 8.520 m³   

  1e verdieping 2.140 m² 2,80 m¹ 5.992 m³   

  2e verdieping 1.340 m² 6,54 m¹ 8.759 m³   

  3e verdieping 1.340 m² 2,80 m¹ 3.752 m³   

  4e verdieping 970 m² 2,80 m¹ 2.716 m³   

  liftopbouw  60 m² 2,80 m¹ 168 m³   

 
Totaal  8.965 m² 

  
31.443 m³ 73 m² 
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6.3 FOTOREPORTAGE  
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6.4 KADASTRALE STUKKEN 

 

De kadastrale stukken d.d. 06-02-2015 zijn separaat te downloaden op http://www.juffervastgoed.nl.  

 

http://www.juffervastgoed.nl/
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6.5 BESTEMMINGSPLANREGELS 

 

Artikel 4. Woondoeleinden meergezinshuizen 

 

A. Doeleindenomschrijving 

Gronden op de kaart aangewezen voor "woondoeleinden meergezinshuizen" 

zijn bestemd voor: 

 

1. woongebouwen, alsmede voor bijzondere woonvormen en wooneenheden; 

2. indien en voor zover de gronden op de kaart zijn aangeduid met "kantoren toegestaan" voor de uitoefening 

kantoren op de begane grondvloer van gebouwen; 

3. indien en voor zover de gronden op de kaart zijn aangeduid met "detailhandel toegestaan" voor de uitoefening 

van detailhandel op de begane grondvloer van gebouwen; 

 

met daarbij behorende: 

 

4. verzorgende voorzieningen; 

5. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; 

6. andere-bouwwerken; 

7. parkeervoorzieningen, al dan niet ondergronds; 

8. tuinen en erven. 

 

B. Bouwvoorschriften 

Op de tot "woondoeleinden meergezinshuizen" bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd 

bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat voor: 

 

1. woongebouwen i.c. hoofdgebouwen geldt dat: 

 

algemeen 

a. het aantal woongebouwen op elk bouwperceel ten hoogste het 

bestaande aantal bedraagt; 

 

situering 

b. deze uitsluitend binnen de bouwvlakken worden gebouwd; 

c. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrenzen ten minste 3 m bedraagt; 

 

goothoogte en hoogte 

d. de goothoogte niet meer bedraagt dan op de kaart is aangegeven; 

e. de hoogte niet meer bedraagt dan op de kaart is aangegeven; 
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2. aan- en uitbouwen en bijgebouwen geldt dat: 

 

situering 

a. de afstand tot de grens van de bestemmingen "verkeersdoeleinden" en/of "verkeers- en verblijfsdoeleinden" 

ten minste 3m bedraagt, danwel indien sprake is van een kleinere afstand, de reeds bestaande afstand;  

 

oppervlakte en bebouwingspercentage 

b. deze uitsluitend binnen de bouwvlakken worden gebouwd; 

c. in afwijking van het bepaalde onder a buiten het bouwvlak bijgebouwen zijn toegestaan met dien verstande dat 

de oppervlakte per woning ten hoogste 6 m2 bedraagt; 

 

goothoogte 

d. de goothoogte ten hoogste 3 m bedraagt; 

 

3. andere-bouwwerken geldt dat de hoogte ten hoogste bedraagt: 

 

a. 1 m indien de andere-bouwwerken vóór de voorgevel van de woning en/of het verlengde daarvan worden 

gebouwd; 

b. in overige gevallen 2,50 m. 

 

C. Vrijstellingsbevoegdheden 

 

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in: 

 

algemeen 

a. lid B, onder 1 sub a en toestaan dat het bestaande aantal wordt vergroot danwel verkleind;  

 

situering hoofdgebouw 

b. lid B, onder 1 sub c ten behoeve van het verkleinen van de afstand tot een zijdelingse perceelgrens tot 1 m;  

 

situering aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

c. lid B, onder 2 sub a en toestaan dat de afstand wordt verminderd tot 1 m. 

 

2. Vrijstelling als bedoeld onder 1 wordt slechts verleend indien de bebouwingskarakteristiek van de straat en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast en de ruimtelijke 

inpasbaarheid is aangetoond. 
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6.6 RAPPORT BODEMINFORMATIE 

 

Het Rapport Bodeminformatie ten aanzien van locatie Arendshorst met de laatste wijzigingen d.d. 20-07-2011 is 

separaat te downloaden op http://www.juffervastgoed.nl.  

 

http://www.juffervastgoed.nl/
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6.7 CONCEPT HUUROVEREENKOMST 

 

HUUROVEREENKOMST  KANTOORRUIMTE voor BEPAALDE TIJD  

en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW  

 

Model door de Raad voor Onroerend Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. 

Verwijzing naar dit model en het gebruik ervan zijn uitsluitend toegestaan, indien de ingevulde, de toegevoegde 

of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en afwijkingen dienen bij voorkeur te 

worden opgenomen onder het hoofd “bijzondere bepalingen”. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen 

van het gebruik van de tekst van het model wordt door de ROZ uitgesloten. 

 

 

 

De ondergetekenden: 

 

< KOPER >, gevestigd en kantoorhoudende te < PLAATS >, < ADRES > (< POSTCODE >), ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer < KVK NUMMER >, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordig door < NAAM >, 

hierna te  noemen ‘verhuurder’ 

 

en 

 

Stichting Gereformeerde Zorg en Woonvoorzieningen,  gevestigd en kantoorhoudende te Bosch en Duin (3735 MR), 

Dennenweg 2, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. W. Oving,  

hierna te noemen ‘huurder’ 

 

In overweging nemende dat: 

 

- Huurder het uitgangspunt heeft om de exploitatie op de locatie Arendshorst te Assen te beëindigen; 

- Huurder het onroerend goed heeft  verkocht aan verhuurder; 

- Huurder het gebouw per 1 augustus 2015 voor een periode van 27 maanden zal huren, ten behoeve van de 

herhuisvesting van de huidige bewoners; 

- Verhuurder na 27 maanden de nieuwe huisvesting zal betrekken; 

 

ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

 

1. Het gehuurde, bestemming 

1.1  Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de bedrijfsruimte in het 

 verzorgingshuis De Arendshorst,  plaatselijk bekend als De Klenckestraat 6 – 40, 9402 JK te Assen, 

 kadastraal bekend Gemeente Assen, Sectie T, nummer 2611, 2612 en 4676, en nader aangegeven op de 

 plattegronden in bijlage 1, hierna  ‘het gehuurde’ genoemd. 

1.2  Het gehuurde zal door of vanwege huurder uitsluitend worden bestemd voor het voortzetten van de 

 huidige activiteiten en te worden gebruikt als zorgcentrum met 32 verpleegplaatsen, 60 

 verzorgingsplaatsen, 33 aanleunwoningen en ondersteunende ruimten. 

1.3  Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder een 

 andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in 1.2. 
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1.4  Huurder staat ervoor in dat de vloeren van het gehuurde niet zwaarder worden belast dan 

 bouwtechnisch toelaatbaar.  

 

2. Voorwaarden 

2.1  Van deze overeenkomst maken deel uit de ‘ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST 

 KANTOORRUIMTE’ en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW, gedeponeerd bij de griffie 

 van de rechtbank te Den Haag op 11 juli 2003 en aldaar ingeschreven onder nummer 72/2003, hierna te 

 noemen ‘algemene bepalingen’. De inhoud van deze algemene bepalingen is partijen bekend en 

 opgenomen in bijlage 2. Huurder en verhuurder hebben een exemplaar van de algemene bepalingen 

 ontvangen.  

2.2  De algemene bepalingen waarnaar in 2.1 wordt verwezen, zijn van toepassing behoudens voor zover 

daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten aanzien van het 

gehuurde niet mogelijk is. 

2.3 Tussen partijen is een demarcatie opgesteld d.d. < DATUM > waarin de verantwoordelijkheden en 

onderhoudslasten c.q. vervanging/herstel van bepaalde zaken tussen verhuurder en huurder nader 

uiteen worden gezet. Deze demarcatie, opgenomen in bijlage 3, prevaleert boven de bepalingen conform 

artikel 2.1.  

 

3. Duur, beëindiging, wijziging 

3.1  Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 27 maanden , ingaande op 1 augustus 2015 en 

eindigende op 1 november 2017.  

 

3.2  Beëindiging van deze overeenkomst vindt van rechtswege plaats bij einde van de huurovereenkomst, 

zoals gesteld in artikel 3.1., zonder dat partijen hiervoor nadere opzegging verlangen. Huurder zal per 

einddatum huurovereenkomst, d.d. 1 november 2017 het gebouw tevens ontruimd en opgeleverd 

hebben aan verhuurder. 

 

3.3 Indien de overdracht van en intrek door Accolade Zorggroep in het nieuwbouwpand Hommesstaete 

zoveel eerder als later plaatsvindt heeft huurder de mogelijkheid om De Arendshorst langer of korter te 

huren. Voor de periode dat korter zal worden gehuurd is huurder geen huur verschuldigd. De huur die na 

1 november 2017 verschuldigd is, is gelijk aan de rentevergoeding (gefixeerd op 5%) over de minimale 

basis koopsom zoals opgenomen in de documentatie marktoriëntatie en voorinschrijving te weten 

€ 1.225.000,-- vermeerderd met de kosten koper. De kosten koper wordt vastgesteld op 6%. De jaarhuur 

bedraagt per 1 november 2017 derhalve € 64.925 prijspeil 1 augustus 2015. Deze huurprijs wordt 

geïndexeerd conform de regeling in artikel 4.4. De overige in deze overeenkomst geldende voorwaarden 

blijven voor de periode na 1 november 2017 van kracht.  

 

4. Huurprijs, omzetbelasting, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode 

4.1  De aanvangshuurprijs per 1 augustus 2015 van het gehuurde bedraagt op jaarbasis € 900.000,-- zegge: 

negenhonderd duizend EURO.  

4.2  Partijen komen overeen dat verhuurder geen omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt.  

4.3 Het boekjaar van huurder loopt van 1 januari tot en met 31 december  

4.4  Er vindt tussentijds geen huurprijsaanpassing plaats.  

4.5  De betalingsverplichting van huurder bestaat uit: 

 

 - de huurprijs conform het huurverloop zoals opgenomen in bijlage 4. 
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4.6  Per betaalperiode van 1 kalendermaand(en) bedraagt bij aanvang van de huurovereenkomst:  

 

 - de huurprijs €   75.000,- 

   _____________ 

  Totaal:  €  75.000,- 

 

 Zegge: vijfenzeventig duizend euro 

 

4.8   De uit hoofde van deze huurovereenkomst door huurder aan verhuurder te verrichten periodieke 

betalingen als weergegeven in 4.6 zijn in één bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd in euro’s en moeten 

vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn voldaan, 

door betaling op rekeningnummer XXXX t.n.v.  XXXX. 

4.9  Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in deze huurovereenkomst en de daarvan deel uitmakende 

algemene bepalingen inclusief omzetbelasting.  

 

5. Beheerder 

5.1  Totdat verhuurder anders meedeelt, treedt als vastgoedbeheerder op: 

XXXX 

Tel:  XXXX 

Email: XXXX 

 

Voor storingen en calamiteiten kan contact opgenomen worden met: 

 XXXX 

 Tel:  XXXX   

 Email:  XXXX 

  

5.2  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient huurder zich voor wat betreft de inhoud en alle verdere 

aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst met de beheerder te verstaan. 

 

6. Bijzondere bepalingen 

 

6.1  Acceptatie en opleveringsniveau van het gehuurde 

  De huurder verklaart het gehuurde in goede staat van verhuurder in huur te hebben ontvangen en in die 

  staat te accepteren. Huurder zal het gebruik van het gebouw op het moment van ingang van de huur 

  voortzetten. Het opleveringsniveau van verhuurder bestaat uit het casco, de gebouwgebonden  

  installaties en de vaste inrichtingen c.q. het inbouwpakket en data gestuurde ICT installaties; een en 

  ander in de huidige staat.  

6.2.   Veranderingen aan het gehuurde  

  Verhuurder en huurder komen overeen dat huurder geen verandering aan het gehuurde (d.w.z. het 

  casco, de gebouwgebonden installaties en de vaste inrichtingen c.q. het inbouwpakket en data gestuurde 

  ICT installaties) doorvoert zonder toestemming van verhuurder. Bij door huurder gewenste aanpassingen 

  zal zij zich hiertoe verstaan met de beheerder.  
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6.3  Onderverhuur en ingebruikgeving 

  Verhuurder en huurder komen overeen dat huurder geen toestemming heeft om zelfstandig onder te 

  verhuren of bepaalde ruimtes aan derden in gebruik te geven zonder voorafgaande toestemming van 

  verhuurder en na toetsing van beheerder, met uitzondering van de ingebruikgeving die gerelateerd is aan 

  het huisvesten en het bieden van zorgverlening aan cliënten van huurder.   

6.4  Verbondenheid huurovereenkomst met koopovereenkomst 

  Partijen komen overeen dat de huurovereenkomst en de tussen partijen te sluiten koopovereenkomst, 

  onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, dat wil zeggen dat indien geen koopovereenkomst wordt 

  gesloten deze huurovereenkomst nietig is, zonder consequenties of het ontstaan van wederzijdse 

  vorderingen tussen partijen en vice versa indien deze huurovereenkomst niet definitief wordt.  

6.5   Ontbindende voorwaarde College Sanering Zorginstellingen 

  Deze huurovereenkomst kan door huurder worden ontbonden, indien er geen onherroepelijke  

  goedkeuring tot verkoop en terughuur door huurder van het gehuurde is afgegeven door het College 

  Sanering Zorginstellingen te Utrecht. De door het College Sanering Zorginstellingen te Utrecht te  

  verstrekken beschikking wordt na zes weken na dagtekening van de beschikking onherroepelijk indien 

  geen bezwaarschrift is ingediend. 

 

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud.  

 

 

 

plaats en datum                plaats en datum 

 

 

………………………………….    ………………………………….  

 

(handtekening verhuurder)    (handtekening huurder) 

 

 

 

 

 

 

………………………………….    ………………………………….  

 

Naam: < NAAM >     Naam: de heer drs. W. Oving 

 

 

Bijlagen: 

 

1 Plattegrond gehuurde 

2 Algemene bepalingen ROZ 

3 Demarcatie verantwoordelijkheden en onderhoudslasten 

4 Huurverloop 
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BIJLAGE 1 VAN DE HUUROVEREENKOMST  |  PLATTEGROND GEHUURDE 

 
Wordt separaat bijgevoegd.  
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BIJLAGE 2 VAN DE HUUROVEREENKOMST  |  ALGEMENE BEPALINGEN ROZ 

 
Wordt separaat bijgevoegd.  
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BIJLAGE 3 VAN DE HUUROVEREENKOMST  |  DEMARCATIE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN ONDERHOUDSLASTEN 

 

            

   
  

 

   

<NAAM 
VERHUURDER> 

Accolade 
Zorggroep 

 

   
verhuurder huurder 

 

1. Onroerende zaakbelasting         

    eigenaarsdeel   X     

    gebruikersdeel     X   

            

2. Rioollasten         

    eigenaarsdeel   X     

    gebruikersdeel     X   

            

3. Waterschapslasten         

    ingezetenenheffing   X  
 

  

    heffing gebouwd   X     

    zuiveringsheffing   X 
 

  

            

4. Verzekeringspremies         

    opstallen   X     

    inboedel     X   

            

5. Verhuurdersheffing   X     

            

6. Beheerslasten   X     

            

7. Preventief onderhoud         

    casco     X   

    installaties     X   

    vaste inrichtingen     X   

    ICT     X   

            

8. Correctief onderhoud         

    casco     X   

    installaties     X   

    vaste inrichtingen     X   

    ICT     X   

            

9. Vervangingsonderhoud (groot onderhoud)         

    casco   X    

    installaties   X    

    vaste inrichtingen   X    

    ICT   X    
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BIJLAGE 4 VAN DE HUUROVEREENKOMST  |  HUURVERLOOP 

 

 

  Uitgangspunten       

      

 
jaarhuur       900.000  vrij van btw 

  

 
maandhuur         75.000  vrij van btw 

  

 
prijspeil 1 augustus 2015 

  

 
index 0,00% 

   

        Huurverloop         

      

  
2015 2016 2017 

 

      

 
totaal       375.000        900.000        750.000  

             

      

 
januari                   -            75.000          75.000  

 

 
februari                   -            75.000          75.000  

 

 
maart                   -            75.000          75.000  

 

 
april                   -            75.000          75.000  

 

 
mei                   -            75.000          75.000  

 

 
juni                   -            75.000          75.000  

 

 
juli                   -            75.000          75.000  

 

 
augustus         75.000          75.000          75.000  

 

 
september         75.000          75.000          75.000  

 

 
oktober         75.000          75.000          75.000  

 

 
november         75.000          75.000                    -    

 

 
december         75.000          75.000                    -    
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6.8 INSCHRIJFFORMULIER 

 

Het inschrijfformulier is separaat te downloaden op http://www.juffervastgoed.nl.  

 

 

http://www.juffervastgoed.nl/
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DISCLAIMER 
Juffer Vastgoed BV heeft dit document met zorg samengesteld, alle informatie en gegevens zijn voor zover mogelijk gecontroleerd. Juffer 

Vastgoed BV aanvaardt echter geen aansprakelijkheid indien mocht blijken dat de in dit document opgenomen gegevens onjuist en/of onvolledig 

zijn. Op alle diensten van Juffer Vastgoed BV zijn de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers van toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 


