
Ontdek hoe u  
waardevermeerdering  
en rendementsverhoging  
creëert van uw vastgoed!

Welkom, wij zijn SteenGoed.



Case

Grift055  
te Apeldoorn



Van een onopvallende ‘grijze 
doos’ tegen het centrum 
van Apeldoorn naar een 

aantrekkelijke moderne en 
duurzame werkomgeving.



Van een onopvallende 
‘grijze doos’ naar een

aantrekkelijke, moderne en 
duurzame werkomgeving



Natuurlijk ook aandacht 
in de media voor deze 
verrassende opdracht. 



Wat troffen wij aan?

Na het vertrek van De 
Domeinen die 10 jaar 
hier gevestigd waren als 
hoofdgebruiker en na meer 
dan drie jaar leegstand troffen 
we het volgende aan:



Bouwjaar pand  
1998

+/- 1900 m2 netto  
vloeroppervlak

Verouderde installaties



Gedateerde indeling van de 
diverse vloeren

Centrale liftschacht en hiernaast 
keurige toiletten

Onaantrekkelijke en niet 
sprekende buitenzijde



Het gemeentelijk monument 
is in 1964 ontworpen door 

rijksbouwmeester Jo Vegter 



Hoofdproblematieken

Hoe maak je van een 
onopvallende ‘grijze doos’ 
weer een aantrekkelijk, 
opvallend en duurzaam pand 
waardoor ‘nieuwe’ gebruikers 
zich hier willen gaan vestigen.



Buitenschil niets zeggend  
echt een 90’er jaren uitstraling

Intensieve ingrepen nodig  
ter verduurzaming

Verouderde bekabeling  
en datastructuur

Niemand kende dit pand  
in Apeldoorn



3 jaar geen huuropbrengst  
en maar 1 bezichtiging

Fragile opbouw van de derde 
verdieping

Totale verkamering van  
alle vloeren

30 parkeerplekken 
(te beperkt voor 1900 m2)



I.v.m. de 120 zonnepanelen  
is de fragile opbouw 

verstevigd met ‘trekstangen’



Graag wil ik een toekomst 
bestendig, duurzaam pand met dito 
kantoorconcept inclusief bijhorend 

rendement voor de komende 10-15 jaar.
Eigenaar van het gebouw



Direct gelegen aan het spoor 
en nabij het centrum van 
Apeldoorn



Onze oplossingen
01/06

Het gebouw een eigen 
uitstraling en identiteit geven 
waardoor het weer bekend, 
bemind en dus bewoond zou 
gaan worden. 



Brede beukmaat, lichte 
vloeren en open vloeren



Look & Feel impres
sie

Industrial
chique

Onze oplossingen
02/06

Concept gecreëerd ‘look&feel’ 
voor het samenbrengen 
van middel grote en kleine 
ondernemers ondersteund 
met een GRIFT055 applicatie



Onze oplossingen
03/06

De natte groepen en liftschacht 
bewaren als kern van het 
gebouw 

Alle vloeren en plafonds 
leegtrekken en opruimen

Op bestaande inblaaskanalen 
nieuwe lucht/warmte 
behandelingskast aansluiten



Flexibel (standaard) 
inbouwpakket van zowel 

wanden, vloeren, plafonds 
en slotensysteem 



Onze oplossingen
04/06

Minimaal energielabel A  
en fijn klimaat aanbieden voor 
de gebruikers

Glasvezel en nieuwe CAT6 data 
aanbrengen in de bestaande 
kabelgoten

Volledig inbouw pakket flexibel 
indeelbaar naar behoefte 
van de gebruikers nu en in de 
toekomst



Onze oplossingen
05/06

Modern digitaal sloten 
beheerssysteem

Reservering, bestellingen, 
communicatie en service 
melding systeem via de 
GRIFT055 applicatie



Onze oplossingen
06/06

Laadpalen en inzet Amber 
BMW i3 deelauto platform

Naam, huisstijl, logo en signing

Website, social media

Funda in Business advertentie 
en bannering



Door de goede identiteit 
konden we al snel werken aan 

het merk: Z-Gebouw



Inzet SteenGoed & 
Partners:

Wij hebben alle expertises 
ingezet om dit project van 
A tot Z te volbrengen. Voor 
GRIFT055 hebben wij het 
volgende gedaan:



Stedenbouwkundige en 
architectonisch beoordeling

Gemeentelijke overleggen  
en vergunningen

Regie, projectbegeleiding  
en inkoop van alle zaken

Ramingen

Subsidie advies en aanvragen

Van concept tot definitief ontwerp



Branding en communicatie

Volledige objectmarketing, o.a. 
social media en Funda in Business

Volledig technisch en commercieel 
beheer GRIFT055

Huurders begeleiding  
en afsluiten contracten

Tool ontwikkeling

Facturatie en rapportage 
Totale ontzorging, 

daar zorgen wij voor



Tijdspad GRIFT055

2018
Maart
Opdracht vertrekt
April
Plannen gepresenteerd
Mei
Social media, website en  
Funda in Business live
Juni t/m augustus
Sloop interieur, versteviging 
opbouw en aanpak buitenzijde 
gebouw

Augustus 
Eerste huurcontracten getekend
December
Eerste huurders GRIFT055

2019
Mei
GRIFT055 100% verhuurd



Cijfers spreken voor zich

Beginwaarde pand (maart 2018) € 1.100.000,-

Investeringen:
Installatie en data € 185.000,- 
Buitenzijde en terreininrichting € 65.000,-
Totaal inbouwpakket € 480.000,-
(inclusief stoffering slotensysteem e.d.)

Inrichting ‘shared’ ruimtes € 25.000,-
Advies marketing en begeleiding € 45.000,-
(inclusief signing e.d.)

Totaal investering € 800.000,-
(inclusief aftrek subsidies)

Totaal waarde GRIFT055 € 1.900.000,-



Huuropbrengst per jaar 
€ 258.000,-

Maal factor 11
€ 2.838.000,-

Toegevoegde waarde 
€ 938.000,-

De toegevoegde waarde is binnen
12 maanden gecreëerd



Wilt u meer weten over deze case 
of meer informatie over SteenGoed? 

Bezoek: www.steengoed.partners



Wat kunnen 
wij voor u doen?

SteenGoed & Partners
Waterloseweg 7a
7311 JG Apeldoorn

info@steengoed.partners
055 – 303 09 10


