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Algemeen
Inleiding
Zorgplein Soest is het grootste gezondheidscentrum van Soest. 
Het gebouw is verhuurd aan een brede mix van organisaties actief 
in de (gezondheids)zorg.

Het gebouw is in 1996 als polikliniek van Meander Medisch Cen-
trum geheel nieuw gebouwd en is recent ingrijpend verbouwd en 
getransformeerd tot een gezondheidscentrum. 

Eigenaar Stichting Meander Medisch Centrum is voornemens het ge-
bouw te verkopen. RealXL Vastgoedspecialisten is ingeschakeld om als 
exclusief adviseur de verkoopprocedure van deze propositie te begelei-
den.

Dit investment memorandum bevat de kerngegevens. Voor verdere 
informatie verwijzen wij naar de digitale dataroom.

Kerngegevens
• Verhuurd gezondheidscentrum in het hart van Soest
• Prominente locatie
• Circa 1.887 m² verhuurbaar vloeroppervlak
• 1 laag met dakopbouw
• 30 parkeerplaatsen op eigen terrein en ruim parkeren aan 

openbare weg
• Goede bereikbaarheid
• Huuropbrengst circa EUR. 250.000,--
• Bouwjaar 1996
• Goede staat van onderhoud
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Locatie
Ligging
Het gezondheidscentrum is gelegen aan de Dalweg in Soest, de ruime, 
centrale as in Soest waaraan onder meer het gemeentehuis, het zwem-
bad en het politiebureau zijn gelegen. In de directie nabijheid van het 
gebouw zijn woon- & zorgcentrum Molenschot en verpleeghuis Daelho-
ven gesitueerd. 

Bereikbaarheid
Per auto
De Dalweg is per auto zeer goed bereikbaar vanuit Soest en de regio. 
Soest ligt centraal in de driehoek A1 (Amsterdam-Apeldoorn), A27 
(Almere- Utrecht) en de A28 (Zwolle- Utrecht). Vanaf deze snelwegen 
voeren provinciale wegen naar Soest.

Per openbaar vervoer
NS stations Soest-Zuid en Soestdijk liggen op circa 1,5 km. Elk half uur 
is er een treinverbinding met Utrecht CS, reistijd ca. 20 minuten. Vanaf 
beide stations rijdt buslijn 74 2x per uur naar bushalte Raadhuisplein 
aan de Dalweg, op ca. 150 m. van de hoofdentree.

Parkeren
Achter het gebouw bevinden zich 30 parkeerplaatsen op eigen terrein 
ten behoeve van de zorgverleners. Bij de hoofdentree bevinden zich op 
openbaar terrein 25 parkeerplaatsen voor bezoekers. Langs de Dalweg 
en Graanakker liggen nog vele extra openbare parkeerplaatsen. Het 
gebouw beschikt tevens over een afsluitbare fietsenstalling. 

Perceel
Het gebouw is gelegen aan Dalplein 61, 3762 BN te Soest.

De hoofdentree van het gebouw is gelegen aan het Dalplein, een zij-
straat van de Dalweg. Aan de noordwestzijde grenst het gebouw aan 
een luxe appartementengebouw van 5 verdiepingen, op de begane grond 
met het gebouw verbonden via een gemeenschappelijk tussenstuk. Aan 
de zuidwestzijde is het verpleeghuis Daelhoven gesitueerd. Het gebouw 
is via een gang verbonden met de laagbouw van Daelhoven. 
Aan de noordoostzijde bevindt zich een openbaar fietspad.  Aan de zuid-
oostzijde bevindt zich op eigen terrein een parkeerterrein dat wordt 
ontsloten via de Graanakker.
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Uittreksel Kadastrale Kaart

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 augustus 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Object informatie
Kadastrale gegevens
Het perceel betreft kadastraal object SOEST K 4457 met grootte 42 
a 55 ca. Er geldt een opstalrecht nutsvoorzieningen op een gedeelte 
van het perceel. Er is onder meer een erfdienstbaarheid gevestigd ten 
behoeve van het aangrenzend appartementengebouw inzake gemeen-
schappelijk gebruik van de secundaire toegang aan de noordwestzijde 
van het gebouw.

Vloeroppervlakte
Het Verhuurbare vloeroppervlakte is 1.887 m². 
Het Bruto vloeroppervlakte is 2.115 m²
E.e.a. conform het NEN 2580 meetrapport d.d. 6-10-2016

Milieu
In het recent uitgevoerde verkennend bodemonderzoek wordt gesteld 
dat er in het onderzoek geen aanwijzingen zijn gevonden voor een 
bodemverontreiniging ter plaatse van het onderzochte terrein die het 
gebruik of de huur van het terrein in de weg zouden kunnen staan. De 
hypothese ‘onverdacht terrein’ is in het onderzoek bevestigd. De bo-
demkwaliteit is in zijn algemeenheid als goed te karakteriseren. 

Uit het asbestonderzoek blijkt dat op basis van het bouwjaar van het 
pand én de technische installaties en de bevindingen van de visuele in-
spectie kan worden geconcludeerd dat het complex (inclusief de techni-
sche installaties) vrij is van asbest. 

Duurzaamheid
Het gebouw beschikt over Energielabel E (Energie-index 1,52).

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Soest valt het object onder het vigerende bestem-
mingsplan: “De Eng” dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 15 mei 
2012 en heeft de bestemming “Maatschappelijk”. Volgens artikel 11a van 
het bestemmingsplan omvat dit maatschappelijke voorzieningen op het 
gebied van religie, verenigingsleven, cultuur, onderwijs, opvoeding, kinder-
opvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar, recreatie, gezondheids- 
en revalidatiezorg, ouderenzorg en –huisvesting, alsmede openbare en 
bijzondere dienstverlening.

Het bestemmingsplan is beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bijzonderheden
Via de hoogspanningsruimte behorende bij het gebouw wordt ook de 
energie voor het aangrenzende gebouw geleverd. Deze energie wordt 
doorgeleverd aan de Stichting Lyvore, locatie Daelhoven. Jaarlijks vindt 
verrekening van deze doorlevering plaats. 

Levering in huidige staat
Het object wordt verkocht en geleverd in de huidige staat zonder enige 
garanties van verkoper (“as is, where is”).
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Plattegrond
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Gebouw informatie
Gebouw
Het gebouw bestaat uit 3 vleugels en beschikt over een ruime hoofden-
tree. De behandelruimten zijn langs de gevels gesitueerd. In de mid-
denzones zijn ruime gangen gelegen met gelegenheid voor wachtruim-
ten. Lichtstraten boven deze gangzones voorzien het gebouw van veel 
daglicht.
De gebouwvleugels hebben een diepte van 16,2 meter.
Het grootste deel van het gebouw bestaat uit één bouwlaag. Op de 
kruising van de vleugels bevindt zich een dakopbouw ten behoeve van 
de installaties en aan de westzijde bevindt zich op niveau -1 een hoog-
spanningsruimte.
De constructie bestaat uit een stalen hoofdconstructie met stalen 
kolommen en liggers. Het gebouw is op staal gefundeerd. De begane 
grondvloer is in beton uitgevoerd. De gevels zijn gemetseld.
Het gebouw beschikt over een centrale hoofdentree met tourniquet 
en een dienstentree aan de achterzijde van het gebouw. Er zijn centrale 
sanitaire voorzieningen en een gemeenschappelijke keuken. Door de 
huurders wordt tevens een gemeenschappelijke lunchruimte gehuurd.
De gebruiksruimten zijn onder meer voorzien van marmoleum vloeraf-
werking, niet- dragende scheidingswanden, systeemplafonds met verlich-
ting, centrale verwarming middels radiatoren en mechanische ventilatie. 
Het gebouw beschikt over te openen ramen en buitenscreens aan de 
zonbeschenen gevels.

Huur
In Zorgplein Soest zijn de volgende disciplines gevestigd: 
huisartsencoöperatie, fysiotherapie, prikpunt, podotherapeut, tandarts, 
nascholing voor huisartsen en doktersassistentes, buurtzorg, verloskun-
digen, GGz, psycholoog, diëtiste, dyslexiepraktijk, hulpmiddelen, hapto-
therapie en casemanagement dementie.

De totale huurwaarde bedraagt ca. € 250.000,--. Het gebouw is vrijwel 
geheel verhuurd.

De huurovereenkomsten zijn gebaseerd op het ROZ model. De huur-
ders hebben gezamenlijk een huurdersvereniging opgericht. Er is een 
huishoudelijk reglement van toepassing.
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Verkoopproces
Verkoopproces
Het verkoopproces betreft een besloten onderhandse vrijwillige ver-
koop. Het object wordt verkocht volgens het “as is, where is” principe, 
waaronder onder meer wordt begrepen dat de bouwkundige, juridische, 
milieukundige, technische en feitelijke staat van het object zodat de uit-
eindelijke koper het verkochte geheel dient te aanvaarden in de actuele 
feitelijke staat en zonder terzake enige aanspraak op verkoper of haar 
adviseurs te hebben. 

Om te kunnen deelnemen en toegang te kunnen krijgen tot nadere 
informatie dient een gegadigde vooraf een toelatingsverklaring te on-
dertekenen welke een geheimhoudingsverklaring, disclaimer en integri-
teitsverklaring bevat. Aanvaarding geeft een gegadigde niet automatisch 
toegang tot deelname aan de verkoopprocedure en verkoper heeft het 
recht om een gegadigde op ieder moment in de verkoopprocedure uit 
te sluiten om haar moverende redenen.

Verkoper behoudt zich het recht voor niet tot gunning over te gaan of 
de gunning afhankelijk te stellen van een integriteits- en/of solvabiliteits-
toets naar de partij of door de partij gestelde bijzondere voorwaarden 
die de hoogste bieding heeft uitgebracht. Voor de verkoop is goedkeu-
ring van het College Sanering Zorginstellingen vereist.

Op het verkoopproces is het ‘procesdocument verkoop’ van toepassing.

Notaris
VBC Notarissen
Arnhemseweg 14
3817 CH Amersfoort
Postbus 49
3800 AA Amersfoort

Toegang data
De verkoopinformatie wordt digitaal beschikbaar gesteld. Hiervoor 
dient de gegadigde de toelatingsverklaring ingevuld en ondertekend te 
sturen aan:

RealXL Vastgoedspecialisten 
Ir. Richard Th. Splinter MBA MRICS 
Postbus 2105
3800 CC Amersfoort
t. +31 (033) 8 200 300
e. r.splinter@realxl.nl

De toelatingsverklaring kan worden opgevraagd via r.splinter@realxl.nl 
of worden gedownload via www.realxl.nl/dataroom/zorgplein-soest.

Bezichtigingen
Bezichtiging van het object kan uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande 
aanmelding op de volgende data:
- 21 november 2018, 11.00-15.00 uur
- 29 november 2018, 11.00-15.00 uur

Aanmelding via r.splinter@realxl.nl.

Biedingen
Een bieding kan uiterlijk tot vrijdag 14 december 2018 om 
17.00 uur worden ingediend bij de notaris. Hiervoor dient het bie-
dingsformulier te worden gebruikt.
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Disclaimer
De uitnodiging tot het voeren van (oriënterende) gesprekken en ook de (uitnodiging 
tot) deelname aan het (vervolg van het) Verkoopproces (hoe ook vormgegeven) im-
pliceert op geen enkele wijze een aanbod van de kant van Verkoper. Verkoper behoudt 
zich alle rechten voor en aan (een uitnodiging tot) het voeren van (oriënterende) ge-
sprekken of deelname aan het (vervolg van het) Verkoopproces kan de Gegadigde geen 
enkel recht ontlenen, ook niet een recht op het voeren/voortzetten van enig overleg 
of enige onderhandeling met Verkoper en ook niet het recht om tot (een eventuele 
volgende fase van) het Verkoopproces te worden toegelaten. De uitnodiging tot het 
voeren van (oriënterende) gesprekken of de uitnodiging tot deelname aan het (vervolg 
van het) Verkoopproces impliceert ook niet dat Verkoper van de Gegadigde een zoda-
nig beeld heeft dat hij zonder meer als potentiële koper wordt geaccepteerd.
Verkoper is derhalve ook vrij om zonder opgaaf van redenen en zonder enige gehou-
denheid tot schadevergoeding:
a. het Verkoopproces (en de daarop van toepassing zijnde documentatie) te wijzigen 

of te beëindigen;
b. nieuwe gegadigden tot het Verkoopproces toe te laten (in welke fase dat proces 

ook verkeert);
c. al dan niet gelijktijdig in onderhandeling te treden met één of meer gegadigden 

of derden (ook voordat een eventuele uiterste inleverdatum van biedingen is 
verstreken), zonder dat de Gegadigde daaraan enig recht kan ontlenen (zoals het 
doen van een nieuw voorstel indien met een andere gegadigde een onderhande-
lingsresultaat wordt bereikt waarvan de (hoofd)voorwaarden of transactiesys-
tematiek afwijken/afwijkt van hetgeen waarop de Gegadigde zijn voorstel heeft 
gebaseerd);

d. zolang niet sprake is van een schriftelijke, namens Verkoper getekende koop-
overeenkomst, onderhandelingen of gesprekken op enig moment te beëindigen, 
ongeacht in welk stadium die zich bevinden (bijvoorbeeld omdat aan de zijde van 
Verkoper een eventueel benodigde hogere interne goedkeuring niet is/wordt 
verkregen);

e. niet op een voorstel in te gaan;
f. een voorstel niet te accepteren, ongeacht of het voorstel de hoogst voorgestelde 

koopprijs inhoudt; en
g. te verkopen en leveren aan een ander dan degene met de hoogst voorgestelde 

koopprijs.

De Verkoopinformatie is bedoeld om de Gegadigde in de gelegenheid te stellen onder-
zoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. De Gegadigde kan 
hieraan geen rechten ontlenen. In dit kader geldt voorts het volgende:
a. alle beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto’s 

en alle overige gegevens, als opgenomen in de te ontvangen Verkoopinformatie, 
zullen op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten kunnen worden 
verstrekt. 
Er kunnen stukken zijn bijgevoegd (o.a. tekeningen en technische gegevens) die 
betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de bouwkundige 

oplevering. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. 
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto’s kunnen tevens objecten omvatten 
die niet in het Verkoopproces betrokken zijn;

b. indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, 
is dat een persoonlijk oordeel van Verkoper en/of derden die door Verkoper daar-
voor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande 
gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door Verkoper of door derden daar-
voor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend;

c. het feit dat door Verkoper eventueel prognoses, planningen en dergelijke zijn 
gemaakt, impliceert geen verplichting voor Verkoper om dienovereenkomstig te 
handelen casu quo na te laten. Voor dergelijke informatie, die tevens kan betref-
fen een opname van de huidige toestand en een inschatting voor de toekomstige 
toestand van het Verkochte, geldt het hiervoor sub b. bepaalde onverkort;

d. de informatie vermeld op het huuroverzicht is gebaseerd op de gegevens die op 
de datum van dat overzicht redelijkerwijze ter beschikking was. Het is evenwel 
mogelijk dat er mutaties (zoals bijvoorbeeld opzegging, wederverhuur, het ontstaan 
van huurgeschillen, uitspraken in huurgeschillen of toestemming voor (verbouw)
werkzaamheden) zullen plaatsvinden. Naar aanleiding van dergelijke mutaties zal de 
Gegadigde geen aanspraken jegens Verkoper hebben, ook al leiden die mutaties tot 
een gewijzigde huuropbrengst.

Geen enkele medewerker van Verkoper en geen van de door Verkoper ingeschakelde 
derden (daaronder begrepen RealXL) is gemachtigd om de Gegadigde met betrekking 
tot (het gebruik van) het Verkochte (garantie-)verklaringen te verstrekken.

De Gegadigde kan zich nimmer jegens Verkoper of door Verkoper ingeschakelde der-
den (daaronder begrepen RealXL) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de 
Verkoopinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te 
vergewissen van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij 
niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te 
verrichten.

De Gegadigde is er mee bekend dat Verkoper het Verkochte zal overdragen “as is, 
where is”, zodat de uiteindelijke koper het Verkochte geheel dient te aanvaarden in de 
actuele feitelijke staat en zonder terzake enige aanspraak op Verkoper te hebben. Verko-
per staat niet in voor de afwezigheid van (al dan niet verborgen) gebreken.

21
Zorgplein Soest - Investment Memorandum

 V A S T G O E D S P E C I A L I S T E N



 22
05.11.2018 Zorgplein Soest - Investment Memorandum



 

Contact informatie

Contact
RealXL Vastgoedspecialisten 
Postbus 2105
3800 CC Amersfoort

www.realxl.nl

Ir. Richard Th. Splinter MBA MRICS 
directeur
t. +31 (0)33 8 200 300
e. r.splinter@realxl.nl
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