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Het Fonds zal door aankoop van het vastgoed de be-

staande huurovereenkomsten overnemen en het erf-

pachtscontract overnemen. In onderstaand schema zijn

de kerngegevens van de huur van de winkels en de erf-

pacht met Intratuin opgenomen. 

3 . 6  V E R H U U R A S P E C T E N

Van de huurders zijn er 4 uit de winkelformule top-100.

Het project is volledig verhuurd, voor een gemiddelde

resterende looptijd van circa 6,5 jaar. Zowel qua huur-

bedrag als looptijden is er een behoorlijke spreiding. De

huurprijzen zijn marktconform.

Inzake de aan Intratuin in erfpacht gegeven grond is

een eeuwigdurende erfpachtsovereenkomst gesloten.

Intratuin heeft om de 10 jaar na ingebruikname van de

grond de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindi-

gen. De door Intratuin gerealiseerde opstallen komen

dan aan de erfpachtgever te vervallen. De door Intra-

tuin te betalen canon wordt jaarlijks geïndexeerd, even-

als de huren van de winkels.

Adres Huurder Aantal m2 Huuropbrengst/ Expiratie-

VVO Canon datum

Zuiderpoort 2 Woontex Lelystad B.V. 1.085 g 97.848 01-02-2016

Zuiderpoort 4 Enjoy Lelystad B.V. 800 g 79.977 01-03-2017

Zuiderpoort 6 Jysk B.V. 1.426 g 128.519 15-07-2016

Zuiderpoort 8 Bever Zwerfsport B.V. 1.190 g 101.000 31-05-2014

Zuiderpoort 34 Kwantum Nederland B.V. 2.000 g 177.911 15-12-2016

Zuiderpoort 36-38 Trendhopper Palazzo B.V. 2.502 g 212.760 01-02-2020

Zuiderpoort 20 Europatuin Lelystad B.V. (Intratuin) g 207.511 01-11-2015

Totaal 9.003 g 1.005.526
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Huurders van de door Antea Vastgoed Palazzo CV aan te

kopen winkelruimtes in het winkelcentrum Palazzo te

Lelystad en de erfpachter van de grond zijn:

Europatuin Lelystad B.V. is de

Intratuinfranchisenemer In Lely-

stad. Intratuin heeft 54 vestigin-

gen in Nederland. Met een markt-

aandeel van 30% binnen de tuin-

centra is het bedrijf marktleider

in deze branche. Oorspronkelijk

bestond het Intratuin-merk al-

leen uit tuinartikelen, maar in-

middels is de collectie uitgebreid

met onder andere binnen- en bui-

tenplanten, tuinmeubelen, woon-

decoraties, diervoeders, grond-

producten en kerstartikelen.

3 . 7  H U U R D E R S

Woontex Lelystad B.V. is een

locale marktpartij, opgericht in

1983. Het bedrijf is gespeciali-

seerd in slaapkamerinrichting en

matrassen.

Enjoy (an active life) Lelystad B.V.

is een winkel op het gebied van

nordic walking, fietsen, scooters

en homefitness.

Jysk B.V. is onderdeel van een

Deens bedrijf dat is gespeciali-

seerd in slapen, wonen en baden/

badkamers. Het bedrijf bestaat

30 jaar en heeft wereldwijd 1.600

winkels. Jysk BV is sinds 2005 in

Nederland actief en heeft thans

33 winkels.

Bever Zwerfsport B.V. is met 29

filialen in Nederland de grootste

aanbieder van buitensportarti-

kelen. Het bedrijf bestaat sinds

1977.

Kwantum Nederland B.V. is in

de sector living met 102 woon-

warenhuizen de grootste winkel-

keten in woondecoratie in Neder-

land. Kwantum Nederland B.V. is

onderdeel van Macintosh Retail

Group.

Trendhopper Palazzo B.V. is een

Trendhoper XL, de nieuwste 

op-zet van deze winkelformule.

Trendhopper is actief op het ge-

bied van woninginrichting en

woonaccessoires. De huurder,

een franchisenemer, is gestart in

2009.

Op basis van de voorhanden informatie van gepubli-

ceerde jaarrekeningen, KvK-gegevens, Dun & Bradstreet

en het betalingsgedrag heeft de Initiatiefnemer de kwa-

liteit van de huurders nader geanalyseerd.

Het betalingsgedrag van de huurders is door BDO Audit

& Assurance B.V. aan de hand van de huurbetalingen

van de afgelopen jaren beoordeeld. Hierin zaten geen

onregelmatigheden.

Zeventig procent van de huurinkomsten van Antea

Vastgoed Palazzo CV wordt gegenereerd door huurders

met een Dun & Bradstreet-rating van 1 of 2. Kwantum

en Bever vallen in klasse 1, Europatuin Lelystad en

Trendhopper Palazzo in klasse 2. De overige huurders

hebben een rating van 3. 

Het Dun & Bradstreet-rating-systeem kent 4 klassen:

van klasse 1 (hoogste score) tot klasse 4 (laagste score) en

geeft de financiële kwaliteit van een onderneming aan.

In de klasse 3 vallen Jysk, Enjoy en Woontex. Dat Jysk in

deze klasse valt, wordt waarschijnlijk veroorzaakt door

het feit dat zij in 5 jaar tijd in Nederland 33 winkels

heeft geopend, hetgeen forse aanloopkosten heeft ver-

oorzaakt.


