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Eindhoven, 23 januari 2015 

 

 

 

Betreft:  Bericht Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund CV, tweede halfjaar 2014 

 

 

«Aanhef», 

 

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van 

Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund CV. 

 

 

Winstuitkering tweede halfjaar 2014 

Het over deze verslagperiode behaalde exploitatieresultaat bedraagt € 830.973, zijnde 

een exploitatierendement van 9,4%. Dit is hoger dan de cashflowprognose (8,6%). Met 

inachtname van de afspraken met Propertize (voorheen: SNS Property Finance) inzake 

de continuatie van de hypotheeklening van de woningportefeuille zal van het aan de 

winkelportefeuille toerekenbare exploitatieresultaat als winstuitkering beschikbaar 

worden gesteld € 343.200. Dit komt overeen met een direct rendement van 3,9% van 

het ingelegde kapitaal, zijnde een bedrag van € 214,50 per participatie van € 11.000. 

Deze winstuitkering zal omstreeks 27 januari a.s. aan u worden uitbetaald en kan als 

volgt worden gespecificeerd: 

 

Uitkering per 

participatie 

Aantal participaties Winstuitkering 

€ «Per_participatie» «Aantal_participaties

» 

€ «Bedrag» 

 

Voor een uitgebreide toelichting op de exploitatie over het tweede halfjaar 2014 

verwijzen wij graag naar de bijlage. Indien u nadere toelichting wenst en/of vragen heeft 

ten aanzien van het bovenstaande, kunt u te allen tijde contact opnemen met 

ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groet, 

Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer BV 

 

 

 

mr. Thomas Kühl 

 

Bijlagen: Halfjaarbericht tweede halfjaar 2014 



 

 

 

 

 

 

 

Halfjaarbericht Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund CV 

tweede halfjaar 2014 

 

Algemeen 

De portefeuille van Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund CV bestond tot 

1 september 2009 uit 3 winkelcentra, gelegen in Amersfoort, Almelo en Amsterdam, 

alsmede uit een woningportefeuille van oorspronkelijk 133 eengezinswoningen en 82 

appartementen, verspreid over 12 locaties in Nederland. Per 1 september 2009 is 

winkelcentrum de Havenpassage te Almelo verkocht aan de gemeente Almelo. Het 

onderstaande heeft betrekking op het tweede halfjaar 2014. 

 

 

Ontwikkelingen op de Nederlandse winkelmarkt 

Ondanks een stijgend consumentenvertrouwen en stijgende koopkracht was er ook in de 

tweede helft van 2014 sprake van dalende volumes in de detailhandelsbestedingen. Zo 

heeft de detailhandel in het derde kwartaal van 2014 niet de groei van een kwartaal 

eerder kunnen vasthouden1. De toenemende druk op de retailomzet heeft geresulteerd in 

verder oplopende leegstand en een toenemend aantal faillissementen. Ook de 

markthuurniveaus staan nog steeds onder druk. Een sterk verbeterd 

consumentenvertrouwen aan het begin van 2014 en economische betere vooruitzichten 

heeft daar in de tweede helft van 2014 nog geen verandering in gebracht. Door 

teruglopende omzetten heeft de detailhandel in het algemeen en met name de kleinere 

winkeliers het onveranderd moeilijk. De trend van huurverlagingen en huurkortingen bij 

nieuwe verhuur en huurverlengingen hield ook in de afgelopen verslagperiode aan. 

 

Vooruitzicht 2015 

Volgens het Centraal Planbureau hebben huishoudens in 2014 nog te kampen gehad met 

het verlies aan vermogen en koopkracht uit eerdere jaren, maar zullen dankzij een 

aantrekkende woningmarkt en een toenemend beschikbaar inkomen in 2015 ook weer 

ruimte hebben voor meer bestedingen. Ook op de arbeidsmarkt zijn de laatste maanden 

tekenen van aantrekkend herstel zichtbaar2. 

 

Ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt 

In het tweede halfjaar van 2014 heeft het herstel van de woningmarkt doorgezet. Er zijn 

in het tweede halfjaar bijna 30% meer transacties gerealiseerd dan een jaar geleden. Ook 

de huizenprijzen zijn in Nederland gemiddeld met 3,5% gestegen ten opzichte van het 

jaar daarvoor. Wel kunnen de regionale verschillen groot zijn3. 

 

De toename van het aantal transacties wordt toegeschreven aan het toegenomen 

consumentenvertrouwen en de betere economische vooruitzichten. Verder droegen de 

lage rente, het interessante prijsniveau en ook de stijgende huurprijzen bij aan het 

herstel.  

 

Vooruitzicht 2015 

Door de aanhoudend lage stand van de hypotheekrente, de gedaalde huizenprijzen en de 

nog steeds verlaagde overdrachtsbelasting, ligt de betaalbaarheid al geruime tijd op een 

gunstig niveau. Daar staat tegenover dat een aantal belangrijke stimuleringsmaatregelen 

in 2015 wegvallen. Zo is de verruimde schenkingsvrijstelling niet verlengd en er komt 

geen extra geld voor startersleningen. Daarnaast daalt het maximale leenbedrag ten 

opzichte van de waarde van de woning (loan to value) met 1 procentpunt naar 103 

procent en wordt de leencapaciteit verder ingeperkt door het Nibud. Ook wordt per 1 

januari 2015 de maximale hypotheekrenteaftrek weer 0,5 procentpunt verlaagd. Volgens 

                                                           
1
 betreft het 3e kwartaal 2014. Cijfers over het 4e kwartaal 2014 zijn nog niet gepubliceerd. 

2
 bron: CBP: macro economische verkenning 2015 

3
 bron: NVM: persbericht 15 januari 2015 – Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2014. 



 

 

 

 

 

 

 

de Rabobank4 zullen deze beperkende maatregelen echter in beginsel niet opwegen 

tegen de effecten van stijgende koopkracht en toenemend consumentenvertrouwen. Al 

zal het wegvallen van deze stimuleringsmaatregelen in het startersegment, waarin de 

woningen in de portefeuille van het Fonds zich bevinden, harder doorwerken dan in de 

overige segmenten.  

 

 

Ontwikkelingen ten aanzien van de woningportefeuille 

 

Verkopen in het tweede halfjaar 2014 

In het tweede halfjaar zijn geen woningenverkopen gerealiseerd. De 

verhuurinspanningen hebben het afgelopen halfjaar geresulteerd in het verhuren van 6 

woningen. Ondanks deze inspanningen is de leegstand in de portefeuille aan het einde 

van het tweede halfjaar 2014 gestegen van 4 naar 9 woningen. 

 

 

Ontwikkelingen ten aanzien van de winkelportefeuille 

 

Financiering Winkelportefeuille FGH 

De onderhandelingen met de FGH Bank over een continuatie van de bestaande 

financiering van de winkelportefeuille ad € 20.200.000 hebben in deze verslagperiode 

geresulteerd in een verlenging per 1 augustus 2014 voor een periode van 5 jaren tot en 

met augustus 2019, onder voorwaarde van versnelde aflossing van deze lening in de 

komende 5 jaar. Dat houdt in dat de aflossing met ingang van 1 augustus 2014 is 

verhoogd van 0,5% naar 3%, zijnde € 50.505 per maand. Daarentegen geldt met ingang 

van 1 augustus 2014 een verlaagd rentetarief van 3,45% (was: 3,96%).  

 

Centraal staat de continuïteit van de cashflow van het Fonds, teneinde de huidige 

ongunstige marktomstandigheden op de koopmarkt voor winkels (en woningen) te 

kunnen overbruggen. Door versnelde aflossing wordt voor de beleggers in het Fonds 

waarde gecreëerd welke zal leiden tot een hogere terugbetaling op de inleg bij een 

verkoop van portefeuille op middel(lange) termijn ten opzichte van de huidige situatie. 

Dit zal de komende jaren een substantiële bijdrage leveren aan het verbeteren van het 

indirecte rendement. 

 

Buikslotermeerplein te Amsterdam 

 

Zonnestudio Sunday’s 

De huurovereenkomst met Zonnestudio Sunday’s is verlengd tot en met 15 maart 2020 

waarbij huurder tussentijds eenmalig de mogelijkheid heeft de huurovereenkomst te 

beëindigen per 1 mei 2017. Hiervoor is aan huurder over de periode november 2014 tot 

en met oktober 2017 (drie jaren) een huurkorting verleend van € 2.500 per jaar. Het 

laatste jaar van de huurkorting wordt enkel verleend indien huurder geen gebruik maakt 

van zijn tussentijdse opzegmogelijkheid.  

 

Liftinstituut 

De huurder van de kantoorruimte van 1.146 m2 aan Buikslotermeerplein 381-387, Het 

Liftinstituut, had aangegeven voornemens te zijn de huurovereenkomst na 31 december 

2015 niet te verlengen. Pogingen deze huurder voor het object te behouden hebben 

geleid tot een voortijdige verlenging tot en met 31 december 2021. Hiervoor is een 

concessie gedaan in de huurprijs welke per 1 januari 2016 wordt verlaagd van € 189.704 

naar € 159.000. De huurder gaat de kantoorruimte voor eigen rekening herindelen, 

renoveren en voorzien van nieuwe inventaris en randapparatuur. Daarvoor wordt over de 

jaren 2016 tot en met 2019 een huurkorting verleend van € 52.500 per jaar. 
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 bron: Rabobank: Kwartaalbericht woningmarkt, 13 november 2014 



 

 

 

 

 

 

 

Multi Vlaai 

Het huurcontract betreffende de winkel aan het Buikslotermeerplein 531, waarin een 

vestiging van “Multi Vlaai” was gehuisvest, is door vier nieuwe exploitanten overgenomen 

van de moedermaatschappij (Multi Vlaai BV). Derhalve is de naam gewijzigd in Vlaai 

Company. De huurprijs is geïndexeerd (€ 31.220) en de looptijd van de 

huurovereenkomst is met vijf jaren verlengd tot en met 15 november 2020. De nieuwe 

huurder ontvangt in ruil voor deze verlengingsperiode en voor een stipte nakoming van 

de huurbetalingsverplichting een huurkorting ad € 333 per maand, indien en zolang stipt 

aan de betalingsverplichting wordt voldaan.  

 

Van Overbeek makelaars 

Huurder van Buikslotermeerplein 377 heeft zijn huurovereenkomst opgezegd per 31 

december 2015. Er wordt overleg gevoerd met deze huurder om zijn huurovereenkomst 

mogelijk alsnog te verlengen.  

 

Verlengingen 

De huurovereenkomsten met Coinco Games en Restaurant Wong Kee zijn verlengd met 

vijf jaren en lopen derhalve respectievelijk tot en met 30 september 2020 en 31 

december 2020. Tevens zijn de huurprijzen geïndexeerd.  

 

De totale leegstand komt ultimo 2014 uit op 3,8% en ligt daarmee onder het landelijk 

gemiddelde van 7,9%. 

 

De Nieuwe Hof te Amersfoort 

 

Eetcafe Moos / Happerij Zuz&Zo 

De huurder van horeca unit Lage Boog 10 is per 14 oktober 2014 failliet verklaard. De 

huurovereenkomst is door het Fonds bij de curator opgezegd per 15 januari 2015. De 

door het faillissement ontstane huurachterstand tot en met 31 december 2014 bedraagt 

na aftrek van de gestelde bankgarantie € 9.525. Hiervoor is een voorziening gevormd in 

het exploitatieresultaat. De verhuuractiviteiten om de winkelruimte aan een nieuwe partij 

te verhuren zijn opgestart.  

 

Bruna 

Huurder van Zonnewijzer 12 heeft de huurovereenkomst opgezegd per 9 oktober 2015. 

Met huurder worden gesprekken gevoerd over de mogelijkheid tot continuatie van de 

huurovereenkomst.  

 

Volendammer Vishandel 

De exploitant van de viswinkel de Volendammer Vishandel in De Nieuwe Hof heeft 

aangegeven door achteruitgaande exploitatie de huur niet meer tijdig en geheel te 

kunnen betalen en vertoonde een slecht betalingsgedrag. Met deze huurder is een 

betalingsregeling overeengekomen met in hoogte flexibele huurtermijnen teneinde te 

bereiken dat frequenter betaald wordt. Huurder komt deze betalingsregeling tot op heden 

na. Voorzichtigheidshalve heeft het Fonds een voorziening getroffen ad € 5.000, zijnde 

de huurachterstand per ultimo 2014. 

 

Recop Retail Restructuring Survey 

De huurders van het winkelcentrum kampen met de gevolgen van de sinds jaren durende 

economische crisis en zien zich geconfronteerd met achterblijvende exploitatieresultaten.  

 

Teneinde deze ontwikkeling te stoppen en het winkelcentrum als collectief te versterken, 

is de firma Recop verzocht middels individuele gesprekken met de huurders inzicht te 

krijgen in de knelpunten die worden ervaren en om kansen te ontdekken. In deze 

gesprekken is aandacht besteed aan het perspectief van hun winkel (extern, 



 

 

 

 

 

 

 

Analyse exploitatierendement 2
e
 halfjaar 2014 cashflowprognose

actueel 2014-2015

Inkomsten € €

Huurinkomsten 1.672.395 1.654.469

Rentebaten liquiditeitsreserve 4.141 1.957

Inkomsten totaal 1.676.536 1.656.426

Uitgaven

Hypotheekrente 514.467 576.967

VVE-lasten en overige eigenaarslasten 152.708 145.806

Gemeentelijke heffingen (o.a. ozb) 60.643 58.000

Verhuurderheffing 32.646 34.648

Beheervergoeding 61.158 58.500

Algemene fondskosten 23.940 24.677

Uitgaven totaal 845.562 898.599

Exploitatieresultaat 830.973 757.827

Exploitatierendement 9,4% 8,6%

bedrijfsvoering, intern) alsmede hun eigen rol binnen het winkelcentrum in het realiseren 

van succes. Daarnaast is een uitbereid marktonderzoek uitgevoerd om de consumenten 

van het winkelcentrum en hun bestedingspatroon inzichtelijk te maken. Dit met als doel 

de zittende huurders te adviseren bij hun verkoopstrategie en bedrijfsvoering.  

 

Na de individuele gesprekken zijn doelstellingen gedefinieerd en is aandacht besteed hoe 

deze doelstellingen te bereiken. De aanpak van Recop Retail Restructuring Survey is door 

de huurders zeer positief ontvangen en heeft geleid tot het meer met elkaar in gesprek 

gaan om “cross-selling” te creëren en om samen gerichte marketingacties uit te voeren. 

In de loop van 2015 zal nog ondersteuning worden geboden richting de 

winkeliersvereniging om de promotionele activiteiten in lijn te brengen met de 

uitkomsten van het marktonderzoek. 

 

Teneinde deze ontwikkeling mogelijk te maken, is met huurders overeengekomen dat de 

kosten van inventarisatie en (markt)onderzoek voor rekening van de verhuurder komen 

en dat de kosten van eventuele vervolgstappen (coaching bedrijfsvoering, cashflow 

monitoren, verlaging bedrijfskosten) voor rekening van de individuele huurders zullen 

komen. De voor rekening van het Fonds komende kosten van dit onderzoek bedragen 

€ 17.500.   

 

De actuele leegstand komt ultimo 2014 uit op 6,9% en ligt daarmee onder het landelijk 

gemiddelde van 7,9%. In bijlage A wordt een overzicht van het huurdersbestand van de 

winkelportefeuille per 31 december 2014 weergegeven. 

 

 

Exploitatierendement 

Hierna volgt een overzicht van de totstandkoming van het verkoopresultaat over het 

tweede halfjaar 2014 en de vergelijking met de cashflowprognose 2014-2015, zoals 

opgenomen in het eerste halfjaarbericht over 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De huurinkomsten lagen met € 1.672.395 boven de cashflowprognose 2014-2015. Dit is  

te danken aan de gemiddeld lagere leefstand in zowel de woning- als de 

winkelportefeuille gedurende deze verslagperiode dan geprognosticeerd. Mede dankzij 



 

 

 

 

 

 

 

hogere huurinkomsten en de lagere rentekosten op de hypotheekleningen bij zowel 

Propertize als bij FGH Bank ligt het exploitatieresultaat hoger dan in de cashflowprognose 

2014-2015. Het daaruit voortvloeiende exploitatierendement overtreft daarmee met 

9,4% de cashflowprognose 2014-2015 (8,6%).  

 

 

Aanwending exploitatieresultaat  

Van het in deze verslagperiode gerealiseerde exploitatieresultaat ad € 830.973 dient een 

bedrag van € 234.223 te worden toegerekend aan de woningportefeuille en is niet voor 

uitkering beschikbaar.  

 

Het aan de winkelportefeuille toe te rekenen exploitatieresultaat bedraagt € 596.750. 

Hiervan dient een bedrag van € 219.104 te worden gereserveerd voor aflossing van de 

hypotheeklening van FGH Bank. Vervolgens zal als winstuitkering beschikbaar worden 

gesteld € 343.200 en wordt € 34.446 toegevoegd aan de liquiditeitsreserve. Dit komt 

overeen met een direct rendement van 3,9%, hetgeen lager is dan geprognosticeerd 

(5,4%). Dit is het gevolg van de hogere aflossing van 3% (was 0,5%) per jaar, welke 

door FGH bank als voorwaarde voor de continuatie van de hypotheeklening is gesteld.  

 

De in deze verslagperiode gerealiseerde aflossingen op de hypotheekschuld uit zowel de 

verkoopopbrengst als uit de aanwezige liquiditeitsreserve bedroegen in dit tweede 

halfjaar in totaal circa € 263.0005. Samen met de eerdere aflossing in het eerste halfjaar 

ad circa € 860.000 bedraagt de aflossing op de hypotheeklening in 2014 als geheel circa 

€ 1,1 miljoen. 

 

Eindhoven, 23 januari 2014 

Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer BV 
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 Dit is exclusief het voor aflossing beschikbare exploitatieresultaat van de woningportefeuille over 

  deze verslagperiode van circa € 135.000, dat eind januari 2015 zal worden afgelost. 



 

 

 

 

 

 

 

                               Bijlage A  

 

Huurdersbestand per 31 december 2014  

H2 2014

Plaats Straatnaam nr. Categoriem² Naam huurder Ingangs Termijnen Expiratie Jaarhuur

totaal datum huidig

Nieuwe Hof Amersfoort

Amersfoort Regenboog 75 Winkel 80 New York Pizza 16-apr-07 5 + 5 + n*5 15-apr-17 18.291,12€    

Amersfoort Regenboog 77 Winkel 80 Dental Care 4U 1-apr-122,5 + 2,5 + 5 + 5 + n*5 31-mrt-17 15.690,00€    

Amersfoort Regenboog 79 Winkel 84 Delicia's Grillhuis 1-mrt-14 5 + 5 + n*5 28-feb-19 15.000,00€    

Amersfoort Regenboog 81 Winkel 36 Salon Kapzones 1-dec-03 5 + 5 + n*5 30-nov-18 8.516,88€      

Amersfoort Regenboog 87-89 Winkel 224 Gijsbrecht Tweewielers 1-feb-14 5 + 5 31-mrt-19 22.000,00€    

Amersfoort Regenboog 281 Winkel 10 Rabobank 1-aug-02 5 + 5 + n*5 31-jul-17 4.563,40€      

Amersfoort Zonnewijzer 2-6 Winkel 109 Bakker Imminkhuizen 1-jul-02 5 + 5 + n*5 30-jun-17 19.924,92€    

Amersfoort Zonnewijzer 8-10 Winkel 140 Leegstand 15-mei-11

Amersfoort Zonnewijzer 12 Winkel 173 Bruna 10-okt-05 5 + 5 + 5 + n*5 9-okt-15 41.605,96€    

Amersfoort Zonnewijzer 14 Winkel 110 Volendammer vishandel 1-jun-11 10 + n*5 31-mei-21 25.599,60€    

Amersfoort Zonnewijzer 15 Winkel 398 Blokker 1-jul-02 10 + 5 + 5 30-jun-17 58.000,08€    

Amersfoort Zonnewijzer 16-18 Winkel 230 DA Drogisterij 1-aug-14 5 + 5 + obt 31-jul-19 54.000,00€    

Amersfoort Zonnewijzer 17-25 Winkel 2.108 C1000 1-jan-11 15 + n*5 31-dec-25 370.829,64€  

Amersfoort Zonnewijzer 20 Winkel 113 Moon House of Hair 1-jul-10 5 + n*5 30-jun-20 25.900,00€    

Amersfoort Zonnewijzer 22 Winkel 49 Efes 1-mrt-09 5 + 5 28-feb-19 11.873,16€    

Amersfoort Zonnewijzer 24-28 Winkel 212 Leegstand 1-sep-14

Amersfoort Zonnewijzer 27-29 Winkel 147 Van Beest Nieuwland 1-jan-14 3 + 2 + n*5 31-dec-16 33.367,20€    

Amersfoort Lage Boog 2-4 Kantoor 160 GGD Midden Nederland 1-apr-10 3 + 1 + 1 + 2*5 31-mrt-20 26.455,76€    

Amersfoort Lage Boog 8 Winkel 100 Cafetaria Nieuwland 1-jul-13 2 + 3 + 5 + n*5 30-jun-15 26.114,16€    

Amersfoort Lage Boog 10 Winkel 135 Eetcafé Moos 1-okt-13 2 + 3 + 5 + n*5 15-jan-15 30.658,68€    

Amersfoort Lage Boog 12 Winkel 90 Abey Semanur Döner 1-jul-13 2 + 3 + 5 + n*5 30-jun-15 20.467,92€    

Amersfoort Lage Boog 16 Winkel 75 China Palace 1-jul-13 2 + 3 + 5 + n*5 30-jun-15 18.854,64€    

Amersfoort Lage Boog 122 Kantoor 89 Gelder Schoor Holding 1-apr-02 5 + 5 + n*5 31-mrt-17 17.595,72€    

Amersfoort Lage Boog 124-126 Kantoor 160 Huidtherapie & Beauty Center 1-mrt-04 5 + 5 + n*1 29-feb-16 24.997,80€    

Plaats Straatnaam nr. Categoriem² Naam huurder Ingangs Termijnen Expiratie Jaarhuur

totaal datum huidig

Buikslotermeerplein Amsterdam

Amsterdam Buikslotermeerplein 301-305 Winkel 221 The Sunflower 1-apr-09 10 + 5 + n*5 31-mrt-19 74.501,64€    

Amsterdam Buikslotermeerplein 307-311 Winkel 304 ANWB 1-okt-06 5 + 5 + n*5 30-sep-16 113.677,36€  

Amsterdam Buikslotermeerplein 313 Kantoor 113 Creyf's 20-jul-95 5 + 5 + n*5 19-jul-15 37.713,24€    

Amsterdam Buikslotermeerplein 315 Winkel 113 Sunday's 15-mrt-0410 + 1 + 2 + 3 + n*5 30-apr-17 33.900,00€    

Amsterdam Buikslotermeerplein 317 Winkel 113 Beter Horen 1-apr-03 5 + 5 + n*5 31-mrt-18 42.814,24€    

Amsterdam Buikslotermeerplein 319 Kantoor 158 Leegstand 1-mei-13

Amsterdam Buikslotermeerplein 355-357 Winkel 395 Wibra 1-sep-96 5 + 5 + n*5 31-aug-16 128.399,12€  

Amsterdam Buikslotermeerplein 359 Winkel 60 Multi Craft 1-mei-01 5 + 5 + n*5 30-apr-16 29.261,28€    

Amsterdam Buikslotermeerplein 361 Winkel 60 H&B Kledingcorrectie 1-okt-03 5 + 5 + 6 + n*5 30-sep-19 21.148,92€    

Amsterdam Buikslotermeerplein 363-369 Winkel 210 De Hypotheker 1-okt-07 5 + 5 + n*5 30-sep-17 89.305,32€    

Amsterdam Buikslotermeerplein 371 Winkel 105 Woningstichting Eigen Haard 1-apr-08 3 + 2 + 5 31-mrt-18 50.675,08€    

Amsterdam Buikslotermeerplein 373 Winkel 83 Universal Nails 1-jul-09 5 + 5 + n*5 30-jun-19 39.430,44€    

Amsterdam Buikslotermeerplein 375 Winkel 83 Mamma Beauty Hair en Cosmetics1-sep-09 5 + 5 + n*5 31-aug-19 39.340,56€    

Amsterdam Buikslotermeerplein 377 Winkel 83 Van Overbeek makelaars 1-jan-01 5 + 5 + n*5 31-dec-15 39.101,52€    

Amsterdam Buikslotermeerplein 379 Winkel 86 Het Hoorhuis v.o.f. 1-mrt-11 5 + 5 + n*5 29-feb-16 32.097,48€    

Amsterdam Buikslotermeerplein 381-387 Kantoor 1.146 Liftinstituut 1-jan-06 10 + 5 + n*5 31-dec-15 189.703,84€  

Amsterdam Buikslotermeerplein 389 Kantoor 41 Coinco Games 1-okt-95 5 + 5 + n*5 30-sep-20 21.157,68€    

Amsterdam Buikslotermeerplein 391 Winkel 94 Restaurant Wong Kee 1-jan-96 5 + 5 + n*5 31-dec-20 39.081,00€    

Amsterdam Buikslotermeerplein 531 Winkel 90 Vlaai Company 15-nov-95 5 + 2*5 + n*5 15-nov-20 31.220,28€    

Amsterdam Buikslotermeerplein 533 Winkel 204 Mike's Brasserie 1-dec-08 5 + 5 + n*5 30-nov-18 58.842,96€    

Amsterdam Buikslotermeerplein 535 Winkel 55 Alina Döner XL 1-sep-03 5 + 5 + n*5 31-aug-18 25.303,92€    

Amsterdam Buikslotermeerplein 537 Winkel 125 Brasserie Klein 1-feb-11 5 + 5 + n*5 31-jan-16 47.033,52€    

Amsterdam Buikslotermeerplein 539-543 Winkel 83 D-Reizen 1-okt-01 10 + 5 + n*5 30-sep-16 57.791,84€     


