
Investeren 
in fl exibele 
kantoorruimte: 
5,5% rendement

Welkom, wij zijn SteenGoed.



SteenGoed brengt 
sinds 2014 gebouwen 

tot leven. Wij doen 
dit samen met de 
gespecialiseerde 
partners op zeer 

succesvolle wijze.



Voorwoord

SteenGoed brengt sinds 2014 gebouwen 

tot leven. Samen met gespecialiseerde 

partners stelt zij in alle concepten 

de gebruiker centraal. Op die manier 

weet SteenGoed & Partners gehoor te 

geven aan de wensen van de gebruiker, 

de functie en de leefbaarheid van de 

ruimte. Met het oog op de toekomst 

hebben wij inmiddels dienst bewezen 

optimaal te kunnen voorzien in de 

groeiende behoefte van de fl exibele 

kantoorgebruiker.

Nadat SteenGoed & Partners jarenlang 

vastgoedconcepten tot leven 

heeft gebracht voor professionele 

vastgoedinvesteerders, stellen wij  

externen in staat om mee te doen. 

SteenGoed & Partners biedt met 

SteenGoed Concept & Real Estate B.V. 

vanaf heden de mogelijkheid al vanaf 

EUR 100.000 deel te nemen en mee 

te profi teren van het rendement van 

fl exibele kantoorruimtes. Zo wordt de 

jarenlang opgebouwde expertise in de 

voorgaande projecten nu ook openbaar 

voor particuliere beleggers. In dit 

document laten wij u zien waar wij 

vandaan komen, waar onze toekomst 

ligt en staan wij stil bij de verschillende 

mogelijkheden. 

Mike Verhoeven

Oprichter en eigenaar

SteenGoed & Partners B.V.

SteenGoed Concept en Real Estate B.V.

Dankzij de gunstige economische omstandigheden is de vraag 
naar kantoorruimte de afgelopen jaren zeer hoog gebleken. 
Deze aanhoudende vraag in combinatie met de opkomende 
deelconcepten en bijbehorende transformaties hebben de Nederlandse 
kantorenmarkt snel veranderd. Waar een aantal jaren geleden nog 
werd gedacht dat fl exibele deelconcepten slechts tijdelijke oplossingen 
waren tegen de leegstand, blijkt vandaag de dag dat dit een 
aanhoudend tafereel is om te voorzien in de groeiende behoefte van 
kantoorgebruikers aan fl exibele en tijdelijke huisvesting. 



a

100

360

620

880

1140

1400

20172016201520142013201220112010200920082007

Relatieve groei aantal vestigingen flexconcepten O.B.V.  
Circa 30 grootste flexconcepten (2007 = 100)

Bron: NVM, 2017; Stec Groep, 2018.

De verwachting is dat 

het marktaandeel van 

flexconcepten in Nederland 

de komende jaren explosief 

groeit met circa 20 tot 30% 

per jaar. 

Dit betekent dat over vijf 

jaar zo’n 5 tot 10% van de 

kantorenmarkt uit serviced 

offices en co-working 

spaces bestaat. 

Kenmerken grootste aanbieders in Nederland (O.B.V. Aantal locaties)

Bron: NVM, 2017 & deskresearch Stec Groep, 2018. Situatie Q4 2017
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Unieke 
transformatie 
kantorenlandschap

De huidige kantoorgebruiker vestigt 

zich vandaag de dag graag samen 

met mede-ondernemers in een 

kantoorgebouw - het verzamelpand 

is geboren. Op deze manier maakt 

zij gebruik van het netwerk van 

anderen, krijgt zij werk van mede-

huurders toebedeeld en worden 

huurkosten gedeeld. De genoemde 

verzamelpanden en de bijbehorende 

flexibele huurconcepten zijn meer 

en meer een begrip geworden in 

kantorenlandschap. De verwachting 

omtrent het marktaandeel van 

deze flexconcepten in Nederland is 

dat dit de komende jaren explosief 

groeit; circa 20 tot 30% per jaar. Niet 

alleen grotere organisaties zullen 

namelijk gaan samenwerken met 

flexconcepten, maar ook corporates 

zullen hun intrede maken. Dit 

gegeven maakt het businessmodel 

van de operators nog gunstiger; 

een flexconcept is hierdoor immers 

minder afhankelijk van start-ups 

en kleinere bedrijven. Een flexibel 

verhuurbaar kantoorconcept all-

in zal gaan groeien in het aantal 

doelgroepen en gebruikers. 

Hiermee zal een tijdperk worden 

afgesloten waarin een etage of 

kantoorvloer langdurig wordt 

verhuurd. Kantoorvastgoed dat 

hiervoor geschikt is en inspringt op 

de wens van deze nieuwe gebruiker, 

is bijzonder in trek. De verhuur van 

een kantoorruimte zal dan ook meer 

en meer het karakter aannemen van 

indirect vastgoed. Zo zal de belegger 

meer afstand nemen van het gebouw 

en zal een intermediair het service-

level voor zijn rekening nemen. 

Flexibiliteit 
in verhuur-
concepten 
Het flexibele werken vraagt om 

andere voorzieningen dan we 

tot nu toe gewend waren. Het 

nieuwe kantoorgebouw biedt 

voor de huurders steeds meer een 

De kantorenmarkt is na de recessie uit een diep dal gekomen en 
er kan gesteld worden dat een daling van de leegstand is ingezet 
en de kantorenmarkt zelfs een explosieve groei aanneemt. De 
crisis, de veranderende markt en de groeiende economie zijn stuk 
voor stuk factoren die hebben bijgedragen aan de veranderende 
kantoorgebruiker.



ontmoetingsplek. Razendsnel 

internet, flexibele contracten en 

gemeubileerde ruimtes zijn hierbij 

niet ondenkbaar. 

Dankzij de veranderende behoefte 

van de huurder en deze te allen tijde 

als klant te benaderen, ondergaat het 

kantorenvastgoed een belangrijke 

verandering. Gunstig en kansrijk 

kantorenvastgoed biedt flexibiliteit 

in verhuurconcepten; een variatie in 

prijs, opzegtermijnen en diensten. 

De stabielere huurinkomsten 

en waardestijgingen van het 

vastgoed zorgen weer voor 

groeiende rendementen waardoor 

kantorenvastgoed weer net zo 

populair is geworden als voor de 

Nederlandse economische crisis.
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1 werkzame persoon

2 t/m 4 werkzame personen

5 t/m 9 werkzame personen

10 t/m 19 werkzame personen

20 of meer werkzame personen

Co-working Serviced office

Aantal bedrijven naar type flexconcept en aantal  
werkzame personen (grootteklasse)1

Het gros van de bedrijven 

dat gebruikmaakt van 

flexibele kantoorconcepten 

zijn kleine bedrijven 

tot circa tien werkzame 

personen.

1 Gebaseerd op geregistreerde eindgebruikers met een postadres in flexkantoor. Flexibele werknemers met een abonnement 

voor een flexdesk zijn hier niet in opgenomen.

Bron: Vastgoeddata.nl, 2017 (op basis van KvK en LISA & CreditSafe); Bewerking: Stec Groep, 2018



De kracht van SteenGoed & Partners 

is namelijk dat wij, in tegenstelling 

tot de landelijke kantoor concepten, 

niet herhalen; wij creëren iedere keer 

opnieuw een ijzersterk, uniek merk. 

SteenGoed & Partners heeft haar 

dienst bewezen; wij kennen de kracht 

van de markt en weet als geen ander 

hier op in te spelen. Deze jarenlange 

ervaring wordt nu ingezet met 

SteenGoed Concept & Real Estate B.V. 

Met deze nieuwe dienstverlening 

laten wij investeerders inspelen op de 

veranderende kantorenmarkt waar 

SteenGoed & Partners iedere dag mee 

te maken heeft. De verwachting is 

namelijk dat het marktaandeel van 

flexconcepten in Nederland met circa 

20 tot 30% per jaar gaat groeien. 

Niet alleen in de randstad, maar ook 

daarbuiten. SteenGoed Concept & Real 

Estate B.V. gaat zich dan ook focussen 

op de plaatsen buiten de Randstad, 

satellietsteden als Nijmegen, Arnhem, 

Deventer en Apeldoorn. 

Maar het blijft niet alleen bij deze 

steden, ook de kleinere steden zijn zeer 

in trek om panden aan te kopen en te 

transformeren. 

Wij werkten de laatste 5 jaar voor  

family offices en vastgoedondernemers.  

Per heden willen wij ook investeerders 

met vermogen de mogelijkheid bieden 

om te profiteren van onze kennis en 

ervaring. Met de lancering van onze 

obligatie (vanaf EUR 100.000) voor 

de aankoop van vastgoed bieden wij u 

de mogelijkheid om gedurende 3 jaar 

een jaarlijks rendement van 5,5% te 

ontvangen.

Investeren met 
SteenGoed Concept 
& Real Estate
SteenGoed & Partners heeft de afgelopen jaren talloze, lokale 
concepten en identiteiten voor diverse flexibele kantoren 
ontwikkeld. Deze concepten zijn te allen tijde afzonderlijk 
gebaseerd op de kracht, de ligging en de doelgroep van het gebouw. 
Deze gouden formule wordt door SteenGoed en & Partners altijd 
opnieuw ingezet. 



Een eerder succes: 
De Grift055
Van een onopvallende  
‘grijze doos’ naar een moderne,  
aantrekkelijke en duurzame 
werkomgeving



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



Onze 
oplossingen?

Inzet 
SteenGoed  
& Partners » Het gebouw een eigen uitstraling 

 en identiteit geven waardoor het weer  

 bekend, bemind en dus bewoond zou  

 gaan worden 

 » Concept gecreëerd ‘look&feel’ voor  

 het samenbrengen van middel grote  

 en kleine ondernemers ondersteund  

 met een GRIFT055 applicatie 

 » 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 

 » 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 

 » Modern digitaal sloten 

 beheerssysteem. Reservering, 

 bestellingen, communicatie en 

 service melding systeem via de 

 GRIFT055 applicatie 

 » Laadpalen en inzet Amber BMW i3 

 deelauto platform. Naam, huisstijl, 

 logo en signing. Website, social 

 media. Funda in Business advertentie 

 en bannering

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



Tijdspad 
GRIFT055

Cijfers spreken 
voor zich

2018

Maart; Opdracht verstrekt

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

1. Beginwaarde pand € 1.100.000,-

2. Totale investering (inclusief 

 aftrek subsidies) € 800.000,-

3. Totale waarde € 1.900.000,-

4. Huuropbrengst ‘all-in’ per jaar  

 bij 100% dekking € 258.000,-

5. Huuropbrengst p.j. maal factor 11

 € 2.838.000,-

6. Toegevoegde waarde € 938.000,- 

 

 Dit betekent een waarde-   

 vermeerdering van 33% 

 binnen 12 maanden gerealiseerd

1 32 4 5



Een uniek pand,  
op een unieke locatie... 

Is een unieke kans 
voor u als belegger



Nieuw project: 
PWA 301
SteenGoed Concept & Real Estate B.V biedt u de mogelijkheid mee 
te profiteren van het rendement van de flexibele kantoorruimte in 
PWA301, te Apeldoorn. 



Kengetallen 
PWA 301
 » Bouwjaar 1991

 » Volledig verbouwd 2001

 » 2017 m2 verhuurbaar vloeroppervlak 

 » 24 eigen parkeerplaatsen op 

 parkeerdek (60 parkeerplaatsen   

 samen met PWA 401)

 » Vorige huurder 15 jaar Randstad

 » Gekocht door vorige eigenaar in 

 2001 voor € 3.740.000,-

Kracht van  
het pand
PWA301 heeft in Apeldoorn een 

zeer centrale ligging op een goede 

zichtlocatie. Het pand heeft een 

tijdloze uitstraling, is volledig 

toekomstgericht en onderhoudsarm. 

Geheel in lijn met de deelconcepten 

heeft het pand voldoende 

vloeroppervlak en is het flexibel in 

te delen. Het is onderhoudsarm en 

heeft energielabel A. PWA301 heeft 

voldoende parkeergelegenheid 

op eigen locatie, is voorzien van 

een dubbele lift, dakterras, een 

centrale hoofdingang en een aparte 

huurderstoegang. 



Steengoed 
obligatie:   
PWA 301
Met de Steengoed obligatie PWA 301 

bieden wij u een rendement van 5,5% 

voor een looptijd van 3 jaar. Met uw 

investering kopen wij kantoorgebouw 

PWA301 aan, renoveren we het gehele 

pand en verhuren wij de locatie aan 

meerdere huurders. Zo spreiden wij de 

risico’s en profi teren we van de huidige 

trend in de markt. Onze begroting is 

als volgt:

1. Beginwaarde pand € 1.700.000,-

2. Totale investering (inclusief   

 overdrachtsbelasting) € 601.000,-

3. Totale waarde € 2.301.000,-

4. Huuropbrengst ‘all-in’ per jaar 

 bij 100% dekking € 336.000,-

5. Huuropbrengst p.j. maal factor 11

 € 3.696.000,-

6. Toegevoegde waarde € 1.395.000,- 

Wij kiezen ervoor om te werken met 

obligatiehouders zoals u, omdat wij 

zo in korte tijd snel kunnen schakelen 

en vanaf nu zonder tussenkomst 

van derden kunnen profi teren van 

onze opgedane ervaring bij eerdere 

projecten.
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Maak kennis met 
PWA 401
SteenGoed Concept & Real Estate 
is per 1 januari 2020 eigenaar 
van het PWA 401 pand 

3
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Naast PWA 301 

Onlangs kregen we de unieke kans om ook 
PWA 401 aan te kopen. Uiteraard hebben we 
deze kans niet laten lopen omdat we hiermee 
een stuk gebiedsontwikkeling kunnen 
realiseren.

Bouwjaar pand 
1985

+/- 2450 m2 netto 
vloeroppervlak

Parkeren op eigen parkeerdek 
samen met PWA301

Bijna volledig verhuurd

Veel zorg gerelateerde huurders

Koopsom PWA 401  2.000.000 euro

Huidige  huurstroom  200.000 euro 
per jaar ‘all in’

Potentiële huurstroom 304.000 euro 
per jaar ‘all in’
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Gebied volop in 
ontwikkeling 
PWA 301 en 401 grenzen aan het Hertzberger Park. Ruim 40 jaar 
geleden ontwierp architect Herman Hertzberger zijn meest iconische 
gebouw. Het Centraal Beheergebouw. 

Inmiddels is het omgedoopt tot Hertzberger Park en wordt dit iconische 
gebouw herontwikkeld. Met behoud van het oorspronkelijke visionaire, 
innovatieve plan, maar met de kennis en technieken van nu. 

Het wordt een unieke plek om te wonen, te werken en te recreëren 
in een ‘urban’ omgeving nabij het centrum van Apeldoorn en toch 
omringd door volop groen, rust en ruimte.

Meer weten? Kijk op www.hertzbergerpark.nl

PWA 401

PWA 301



Ontvang 
5,5% rendement 
met de zekerheid 
van eerste recht 
van hypotheek



Als obligatiehouder investeert u voor 

de komende 3 jaar bij ons. Aan het 

einde van de looptijd - na drie jaar - 

ontvangt u de volledige investering 

terug. Hier zijn verder geen kosten aan 

verbonden. Het netto rendement voor 

u als investeerder is 5,5% op jaarbasis.

Bent u onzeker over de ontwikkeling 

van de partij waar u in investeert - in 

dit geval SteenGoed Concept & Real 

Estate B.V. of deze onvoldoende kent? 

Heeft u een hekel aan onvoorziene 

zaken zoals een mogelijk faillissement, 

het plegen van fraude of andere zaken 

die niet goed gaan? Goed dat u daar 

over nadenkt! Gelukkig is investeren 

in vastgoed om deze reden juist extra 

aantrekkelijk; hier staat namelijk 

altijd zekerheid van het onroerend 

goed tegenover. Bij het aangaan van 

de obligatielening krijgt u namelijk 

een garantstelling in de vorm van 

hetgeen dat wordt aangekocht, in 

dit geval het onderliggende gebouw 

PWA301. Mocht er op enige wijze 

iets niet goed gaan met SteenGoed 

Concept & Real Estate B.V. heeft u altijd 

zekerheid in de vorm van een eerste 

recht van hypotheek op het pand. 

Uw belangen worden behartigd 

door het bestuur van de 

‘Stichting Obligatiehouders PWA 

301’. Deze zal toezicht houden 

op alle obligatiestortingen, 

rentevergoedingen en daarnaast alle 

obligatiehouders vertegenwoordigen 

in het eerste recht van hypotheek.

Kortom; een fijne zekerheid!

Risico’s en 
zekerheden
Als belegger weet u dat rendement en risico hand in hand gaan. 
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Met deze investering bieden wij 
u in onze ogen een gezonde mix tussen risico en rendement. Over een 
periode van 3 jaar ontvangt u een rendement van 5,5% per jaar, ieder 
kwartaal uitgekeerd. Omdat wij zonder tussenkomst van banken 
werken, kunnen wij u de zekerheid van eerste recht van hypotheek 
bieden. Dit betekent dat u als obligatiehouder vooraan staat in het 
ongebruikelijk geval dat wij onze doelstellingen niet behalen. Zo heeft 
u ook wanneer SteenGoed Concept & Real Estate B.V. in mindere tijden 
mocht verkeren gegarandeerd zekerheid van onderpand.





Stap 1
Kennismaking
U heeft inmiddels kennis gemaakt met 

de projecten van SteenGoed Concept & 

Real Estate B.V.  Wij plannen graag een

telefonische of persoonlijke 

afspraak in om kennis te maken en 

duidelijkheid te geven over de diverse 

projecten en mogelijkheden.

Stap 3
Overboeking
Wanneer wij het getekende 

inschrijff ormulier hebben ontvangen 

en u van ons daaromtrent een 

bevestiging hebt gekregen, kunt 

u de inleg overmaken naar de 

kwaliteitsrekening (derdenrekening) 

van Notaris Gietema en Wervers te 

Apeldoorn, rekeningnummer: 

IBAN NL10 INGB 0664 5262 76, 

t.n.v. ‘storting obligatie PWA301 B.V.’  

Stap 2
Ondertekening
Nadat wij kennis hebben gemaakt 

en u er zeker van bent dat u wilt 

investeren in een obligatielening van 

SteenGoed Concept & Real Estate B.V., 

dient het inschrijfformulier door u 

ingevuld en ondertekend te worden 

en voorzien van de bijlagen aan ons te 

worden aangeleverd. 

Stap 4
Investering
Gefeliciteerd! U heeft geïnvesteerd

in SteenGoed Concept & Real Estate

B.V. project PWA 301. Vanaf heden 

zullen wij u ieder kwartaal op de 

hoogte brengen van het verloop 

van uw investering.  Mocht u 

vragen hebben, zijn wij te allen tijde 

bereikbaar op 055-303 09 10 of per 

mail via info@steengoed.partners.

Eenvoudige 
deelname
Investeren in SteenGoed Concept & Real Estate B.V. is op dit moment
nog mogelijk. Op dit moment bent u slechts een paar stappen 
verwijderd van officiële deelname. 



SteenGoed Concept & Real Estate B.V.

Waterloseweg 7a 

7311 JG Apeldoorn

055-303 09 10

info@steengoed.partners

www.steengoed.partners


