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VASTNED RETAIL 

PERSBERICHT 

 
VASTNED RETAIL NAAR NIEUW HOOFDKANTOOR 
 
VastNed Retail, het Europese beleggingsfonds in winkelvastgoed met de focus op 
high street shops, verhuist begin december naar een nieuw hoofdkantoor in 
Rotterdam. De overeenkomst met verhuurder Syntrus Achmea is inmiddels getekend. 
 

 
Lichtenauerlaan 130, Rotterdam 

 
VastNed Retail heeft 790 vierkante meter kantoorruimte met parkeerplaatsen gehuurd in het 
kantoorgebouw gelegen aan de Lichtenauerlaan 130 te Rotterdam. Verhuurder is Syntrus 
Achmea namens Stichting Bedrijfstak Pensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg. 
 
“De verhuizing naar een nieuwe locatie past helemaal in de aangescherpte strategie zoals 
vorige week bekendgemaakt”, aldus Taco de Groot, chief executive officer van VastNed 
Retail. De Groot: “Het nieuwe hoofdkantoor zal een fris en open karakter hebben, wat 
belangrijk is voor het implementeren van de aangepaste bedrijfscultuur waarin meer 
eigenaarschap, pro-activiteit en ondernemerschap bij medewerkers belangrijke elementen 
zijn voor de ontwikkeling van een optimale focus op onze huurders.” 
 
Op dit moment is VastNed Retail, tezamen met VastNed Offices/Industrial, gehuisvest in 
gebouw Park Office gelegen aan de K.P. van der Mandelelaan 41-43 te Rotterdam, een 
kantoorobject in eigendom bij VastNed Offices/Industrial. 
 
De verhuizing van VastNed Retail naar een nieuwe locatie volgt op de beëindiging van de 
managementsamenwerking tussen VastNed Retail en VastNed Offices/Industrial en de 
voorgenomen fusie van VastNed Offices/Industrial met Nieuwe Steen Investments.  
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VastNed Retail neemt in de eerste helft van december 2011 haar intrek in het nieuwe 
kantoor. In de tussentijd vindt een ingrijpende renovatie plaats die zal resulteren in een 
moderne kantoorruimte voor het hoofdkantoor van VastNed Retail en haar Nederlandse 
activiteiten. VastNed Retail heeft gekozen voor dit kantoor omdat het door het grote 
gelijkvloerse vloeroppervlak de interne communicatie binnen het VastNed Retail-team 
verbetert. 
 
VastNed Retail werd bij de totstandkoming van deze transactie geadviseerd door CB Richard 
Ellis. De vastgoedadviseur is tevens namens VastNed Retail verantwoordelijk voor 
conceptvorming, ontwerp en realisatie van het interieur van het nieuwe kantoor. 
 
De belangen van verhuurder werden in deze transactie behartigd door De Mik 
Bedrijfshuisvesting collegiaal met Jones Lang LaSalle. 
 
 
 
 
Rotterdam, 22 september 2011 
 
 
 
 
Aanvullende informatie: Arnaud du Pont + 31 (0) 10 2 42 43 10 (arnaud.du.pont@vastned.nl) 
 
 
Profiel VastNed Retail 
VastNed Retail is een Europees beleggingsfonds in winkelvastgoed met de focus op high 
street shops in Nederland, Spanje, Frankrijk, België en Turkije. De vastgoedportefeuille heeft 
per 30 juni 2011 een omvang van € 2,1 miljard. 


