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Voorwoord 

Voor u ligt de afstudeerscriptie onderbouwing van de huurprijzen van Albert Heijn 
buurt- en wi.Jksupetmarkten in het kader van de TU / e- Postgraduate School 
Vastgoedmanagement. Deze opleiding met als doel het leveren van meer inzicht in 
het vastgoedmanagement heeft volledig aan de verwachting voldaan. Niet alleen werd 
de nodige kennis vergaard, ook is het relatienetwerk aanzienlijk vergroot. De voor u 
liggende scriptie is bedoeld als waardige afronding van deze opleiding. 

Als assetmanager bij Ahold Vastgoed B.V. lag het onderwerp - onderbouwing van 
huurprijzen van Albert Heijn buurt- en wijksuperrnarkten - voor de scriptie voor de 
hand. Immers, Ahold Vastgoed richt zich met name op het adviseren van Albert Heijn 
bij het snijvlak van retail en vastgoed. 

Doel van dit onderzoek is om op basis van de factoren die bepalend zijn voor de 
huidige k\valiteit van een buurt- en wijk Albert Heijn supermarkt, te komen tot een 
model ter onderbomving van een huurprijs. Tot op dit moment is de kennis hierover 
nog zeer gering. Het gevolg hiervan is dat de communicatie over dit onderwerp hIBsen 
Albert Heijn en de belegger (intern en extern) niet optimaal verloopt. Een huurprijs 
onderbouvvingsmodel kan leiden tot een betere afstemming van de huurprijs met de 
l(\,valiteit van een supermarktlocatie. 

Mijn dank gaat uit aan allen die direct en indirect hebben geholpen bij de 
totstandkoming van deze afstudeerscriptie. Zonder hun inbreng en stimulerende 
invloed zou ik dit werk nooit tot een goed einde hebben gebracht. 

P.M.G. Hesselbe1th
December 2003
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Onderbouwing van de huurprijzen van Albert Hcijn buurt- en wijksupermarkten 

Samenvatting 

Binnen Albert Heijn vindt er continu discussie plaats over de hoogte van de 
huurprijzen van supermarkten. Inhoudelijk blijven deze discussies beperkt tot de 
bepaling van de hoogte van de huurprijs, waarmee te weinig rekening gehouden met 
de onderliggende kwaliteit van de betreffende locatie. In deze scriptie staat dan ook 
de ontwikkeling van een huurprijs onderbouwingsmodel centraal. Een model welke 
op basis van kwaliteitsfactoren en kwaliteitsaspecten de huurprijzen voor een Albert 
Heijn buurt- en wijksupermarkt onderbouwt. 

In hoofdstuk 2 zijn de vijf kwaliteitsfactoren (kwaliteit van de locatie, 
omgevingskwaliteit, functionele kwaliteit, commerciele kwaliteit, fysiek / technische 
kwaliteit) en worden de daarbij behorende kwaliteitsaspecten besproken. 
Per kwaliteitsfactor worden de kvvaliteitsaspecten uitgewerkt en nader toegelicht. De 
samenstelling en uitwerking van de aspecten is tot stand gekomen op basis van 
interviews met onderzoekers van Ahold Vastgoed, doorgenomen vakliteratuur en 
ervaring van de auteur. 

Op basis van de in hoofdstuk 2 omschTeven kwaliteitsaspecten dient bepaald te 
worden \•vat volgens de belegger en de retailer de invloed van deze kwaliteitsaspecten 
op de hoogte van de huurprijs is. 

In hoofdstuk drie is allereerst de visie van de belegger achterhaald. 
De geïnterviewde beleggers houden bij de beoordeling van de kvvaliteit van een 
supermarktlocatie slechts beperkt rekening met de kvvaliteit van de locatie en de 
fysiek/technische kwaliteit. De redenen voor deze beperkte ¼ijze van onderbouwing 
is gelegen in het feit dat: 
• De belegger een beheerder is ;
• Aspecten van de locatie meetbaar zijn.

De overige h'waliteitsfactoren (de k\,valiteit van de omgeving, functionele kwaliteit en 
de commerciële kwaliteit) worden niet meegenomen bij de beoordeling van de 
kvvaliteit. De belegger erkent deze beperkte wijze van beoordeling van de kwaliteit 
van de locatie. Hij is echter vooralsnog niet bereid de kennisachterstand op het 
gebied van retail te verkleinen. De oorzaken hierachter zijn: 
• De belegger wenst niet te investeren in retail kennis;
• Het betreft geen kernactiviteit.
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De belegger hecht bij de boordeling van de locatie veel waarde aan een hoogwaardig 
huurcontract. Het belangrijkste element hiervan is de duur van het buurconb·act. 
De gemiddelde belegger vertaalt een huurcontract met een lange looptijd als een 
b,valitatief goede locatie. Dit hoeft natuurlijk niet het geval te zijn. Immers een 
nieuwe supermarktlocatie dient zich nog te bewijzen ten opzichte van de bestaande 
locaties. 

In hoofdstuk 4 wordt de visie van de retailer (Ahold Vastgoed) besproken. 
De retailer onderbouwt de kwaliteit van een supermarktlocatie op basis van alle vijf 
kv,1aliteitsfactoren met de daarbij behorende kvvaliteitsaspecten. De verklaring 
hiervan is gelegen in het feit dat kennis van retail het bestaansrecht van Ahold 
Vastgoed is. Immers de totale bvaliteit van een supermarktlocatie bepaalt de mate 
waarin een supermarkt kan functioneren. 

Venrolgens is in hoofdstuk s op basis van de visie van de retailer aangeleverde 
kwaliteitsaspecten, vakliteratuur en ervaring een onderbouwingsmodel gebouvvd. Om 
het model te ontwikkelen is er een referentieprofiel nodig. Dit profiel is samengesteld 
uit de volgende elementen: 
• De gemiddelde huurprijs van een Albeit Heijn buurt-en ½,jjksupermarkt;
• De waardering van de kwaliteitsfactoren en de daarbij behorende

b valiteitsaspecten.
• De gemiddelde kwaliteit van een Albert Heijn buurt-en wijksupermarkt;

De waardering van de verschillende kwaliteitsfactoren en de daarbij behorende 
kwaliteitsaspecten is achterhaald door middel van intervie,,vs met de onderzoekers 
van Ahold Vastgoed (afdeling Vestingplaats Advies). Middels de Mudge methode is 
de waardering achterhaald. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de l<.vvaliteit van de 
omgeving en de kwaliteit van de locatie de twee belangrijkste b.valiteitsfactoren zijn. 

Vervolgens is het model gebruikt om de theoretische huurprijzen van een bestaande 
portefeuille te berekenen. Op basis van de relatief kleine verschillen van de feitelijke 
huurprijzen en theoretische huurprijzen kan geconcludeerd worden dat het 
ontwikkelde model geschikt is de huurprijzen van AH buurt-en wijk.supermarkten te 
onderbouwen. 
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Hoofdstuk1 
Aanleiding, probleemstelling, doelstelling en plan van aanpak 

1.1 Aanleiding 
Als onderdeel van het Ahold-concern, ondersteunt Ahold Vastgoed b.v. (AVG) de 
groei van de werkmaatschappijen, door actief en slagvaardig op de vastgoedmarkt te 
bewegen. In dit kader bestaat de primaire taak van de onderneming uit het realiseren, 
verwerven en beheren van vestigingspunten voor Albe1t Heijn en Ahold 
speciaalzaken (Etos en Gall & Gall) in Nederland. AH is veruit de grootste en daarmee 
ook de belangrijkste klant. Geconcludeerd kan worden dat AVG een Corporate Real 
Estate Management organisatie is. 

De meters welke door Ahold Vastgoed of door derden zijn gerealiseerd, worden op 
basis van markthuur afgerekend. Als gevolg van een overspannen marktsituatie zijn 
de markthuurprijzen van supermarktmeters de laatste jaren explosief gestegen. De 
stijgende huurprijzen werden de afgelopen jaren gedragen door de voortdurende 
economische groei. Echter door de huidige economische teruggang, staan de 
operationele resultaten van AH supermarkten onder druk, met als gevolg dat de 
stijgende buurp1ijzen niet langer acceptabel zijn voor Albert Heijn. 

De noodzaak om het buurniveau van de bestaande en de nieuwe supermarktmeters 
onder de loep te nemen, is in een verdringingsmarkt als het levensmiddelenkanaal 
van levensbelang. 
Intern vindt dan ook continu discussie plaats over de hoogte van de huurprijzen. 
Inhoudelijk blijven deze discussies beperkt tot de bepaling van de hoogte van de 
huurprijs, waarmee te weinig rekening wordt gehouden met de onderliggende 
kwaliteit van de betreffende locatie. De hoogte van de huurprijs wordt bepaald op 
basis van marktgevoel, welke niet onderbouwd wordt. Met als gevolg dat binnen 
Ahold appels met peren worden vergeleken. Een situatie welke gezien de aard van het 
bedrijf zeer opmerkelijk is. 

1.2 Probleemstelling en doelstelling 

Elke soort supermarkt bewerkt een verschillende deelmarkt binnen het 
supermarktkanaal. Binnen Albert Heijn zijn het de volgende formats waarmee, AH de 
deelmarkten binnen het supermarktkanaal bewerkt: 
• Buurt- en wijkwinkel (circa 400-2400 m2 bvo);
• Cenh·umwinkel (circa 1.000 m2 bvo);
• Convenience store (AH to go, 150-200 1112 bvo);
• Online service (Albert);
• Regio vvinkel (AHXL, circa 5.000 m2 bvo).
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Elke deelmarkt heeft haar specifieke karakter, waarvoor andere lnvaliteitsfactoren en 
kwaliteitsaspecten van belang zijn. Voorbeelden van deze aspecten zijn onder andere 
bedrijfsvloeroppervlakte, aantal parkeerplaatsen, grootte verzorgingsgebied etc. De 
mate waarin deze bvaliteitsaspecten aanwezig zijn, bepalen de lnvaliteit van de 
supermarktlocatie. 

Aangezien 600 van de in totaal 750 Albert Heijn supermarkten een buurt of een 
wijkwinkel zijn en de concurrenten van Albert Heijn (praktisch) uitsluitend buurt-en 
wijkwinkels hebben, beperkt dit onderzoek zich tot de buurt- en wijlnvinkel. 

Albert Heijn en Ahold Vastgoed hebben regelmatig tegenstrijdige belangen met 
betrekking tot de exploitatie van de supermarktlocatie. Beide partijen gaan immers 
voor optimalisatie; bijvoorbeeld van de winst. Een hogere huur betekent voor Ahold 
Vastgoed een groter direct rendement en voor de retailer een lager bedrijfsresultaat. 
Daarnaast zal Ahold Vastgoed niet snel genegen zijn bijvoorbeeld veel 
parkeerplaatsen aan te leggen. Hier staan geen extra huurinkomsten tegenover, maar 
wel investeringen. Voor de retailer betekent dit meer potentiële omzet. Als gevolg van 
het bovenstaande is het wellicht mogelijk dat beide partijen een ander beeld hebben 
over de beoogde kwaliteit van een supermarktlocatie. 

Geconcludeerd kan dan ook dat het op dit moment onmogelijk is de huurprijzen van 
buurt- en ·wijksupermarkten te onderbouwen op basis van bepaalde 
kwaliteitsfactoren en kwaliteitsaspecten aangezien: 

• Niet bekend is, welke kwaliteitsfactoren en kvvaliteitsaspec.ten invloed hebben op
het functioneTen van een supermarktlocatie;

• De retailer en de interne belegger regelmatig tegenstrijdige belangen hebben en
daarmee ,,vellicht een verschillend beeld hebben over de kwaliteit van de
supermarktlocatie.

Op basis van bovenstaande probleemverkenning kan de volgende vraagstelling 
geformuleerd \Vorden: 
Hoe kunnen de huurprijzen van AH buurt-en wijk supermarkten onderbouwd 
worden? 

Problee1nstelling: 
De ontwikkeling van een huurprijs onderbouwingsmodel op basis van 
k,,valiteitsfactoren voor Albert Heijn buurt of vv:ijksupermarkten. 

De doelstelling is dan als volgt te definiëren: 
Doel van onderhavig onderzoek is om op basis van de factoren die bepalend zijn voor 
de huidige kwaliteit van een buurt-en wijk AH supermarkt, te komen tot een model 
ter onderbom.ving van een huurprijs. 
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Het te ontwikkelen model zal een hulpmiddel zijn, om tijdens het 
onderhandelingsproces tussen Ahold Vastgoed en Albert Heijn, de huurprijzen van 
de buurt-en wijksupermarkt te kunnen onderbouwen. 

Hierdoor ontstaat een instrument om de communicatie tussen Albert Heijn enerzijds 
en Ahold Vastgoed anderzijds te verbeteren. Met als resultaat dat de huurprijzen van 
buurt- en wijksupermarkten onderbouwd kunnen worden. 

1.3 Plan van aanpak 

De markthuurprijs van een supermarkt wordt bepaald door de verhouding tussen 
vraag en aanbod. De vraag naar supermarktmeters komt van de retailer en het 
aanbod van de belegger. De onderbouwing van de huurprijs gebeurt door de belegger 
en de retailer op verschillende wijze. Het verschil van onqerbouwing wordt bepaald 
door de verschillende kernactiviteiten van de belegger en de tailer. 

Dit proces is schematisch als volgt weer te geven: 

h11tt1J.lrijs onderbou\\ingsmodel 

retailer ,
._

, -UI-OOd belegger 

'---=====� 

! 
factoren 

aliteltsbeoordelin,tlf.<lli---1 i =ng 
1 funtttoneef 
4. fySiek 
5. mrrmercieel
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Inhoudelijk zijn de volgende fasen in dit onderzoek te onderscheiden: 
1.Welke soorten buurprijsbeïnvloedende kwaliteitsfactoren voor supermarkten zijn er
(indeling van de kwaliteiten, hoofdstuk 2)?
2. Welke factoren bepalen volgens de belegger de hoogte van de huurprijs van een
supermarkt? ( opvatting belegger hoofdstuk 3)
3.Welke factoren bepalen volgens de retailer de hoogte van de huurprijs?
(opvatting retailer hoofdstuk 4)

4 Ontwikkeling model (hoofdstuk s)
s Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6)

1.4 Methodiek van onderzoek 
Op basis van de indeling van verschillende kwaliteiten dient bepaald te worden welke 
kwaliteitsfactoren de belegger en de retailer gebruiken ten einde de hoogte van de 
huurprijs te onderbouwen. Door het houden van open interviews met retailers en 
beleggers zal een en ander inzichtelijk gemaakt worden. 

De auteur heeft ervoor gekozen op basis van open interviews inzicht te krijgen in de 
vvijze waarop de belegger en de retailer de huurprijs onderbouwen. De reden hiervoor 
is dat de geïnterviewde bij een gesloten interview, ongemerkt beïnvloed zal worden 
door de vragenlijst met de daarbij behorende antwoorden (l,valiteitsfactoren en 
kwaliteitsaspecten). Immers de geïnterviewde ½il tijdens het gesprek niet laten 
blijken, dat zijn kennis op het gebied van retaiJ eventueel minder ontwikkeld is. Met 
als gevolg dat de uitkomst van het onderzoek niet representatief te noemen zou zijn. 

Op basis van het resultaat van de interviews met de verschillende partijen, ervaring 
van de auteur en vakliteratuur zal een model gebouwd worden. 
Om de huurprijzen te kunnen onderbouwen dient er een referentieprofiel te zijn. 
Dit profiel is samengesteld uit de volgende elementen: 
• De gemiddelde huurprijs van een Albe1t Heijn buurt-en wijksupermarkt;
• De v,,aardering van de kwaliteitsfactoren en de daarbij behorende

kwaliteitsaspecten;
• De gemiddelde kwaliteit van een Albert Heijn buurt-en wijksupe1·markt.

De waardering van de verschillende k\va1iteitsfactoren en de daarbij behorende 
kwaliteitsaspecten zal worden achterhaald door middel van de Mudge methode. 
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Hoofstuk2 
Huurprijsbeïnvloedende kwaliteitsfactoren voor supermarkten 

In dit hoofdstuk staan de factoren centraal, welke de 1nvaliteit van een 
supermarktlocatie bepalen en daarmee invloed hebben op het functioneren van de 
supermarh.1:. Allereerst worden de verschillende soorten kvvaliteitsfactoren benoemd. 
Vervolgens worden per kwaliteitsfactor de k\.,\ra1iteitsaspecten toegelicht. 

2.1 Indeling 
supermarkten 

huurprijsbeïnvloedende kwaliteitsfactoren 

In de Vastgoedbeheer Lexicon [1] staat onder meer over kwaliteit vermeld: 

voor 

Een algemeen gehanteerd begrip waarmee het geheel van eigenschappen en 
kenmerken van een proces, product of dienst wordt aangeduid dat van belang is 
voor het voldoen aan gestelde eisen of vanzelfsprekende behoeften. Het begrip is niet 
eenduidig gedefinieerd. Deze complexiteit maakt het begrip moeilijk. Kwaliteit is een 
dermate algemeen begrip, dat het steeds in de context geplaatst dient te worden van 
de zaak, dan wel van betrokken partij(en) en de daarvoor te onderscheiden 
invalshoeken waarop het betrekking moet hebben. Het wordt daarbij niet allen 
verbonden aan fysieke zaken en/of immateriële diensten, maar heeft ook een 
hanteerbaar en voor velerlei uitleg vatbaar. Het wordt dan ook op verschillende 
wijze omschreven en onverdeeld naar kwaliteitsaspecten en- kenmerken. 
Kwaliteit heeft daarbij betrekking op de toegekende waarde en de mate waarin 
voldaan wordt aan die gestelde randvoorwaarden (de "market-perceived quality) 
in relatie tot een daarvoor aanvaardbaar geachte prijs ( de"market-perceived 
price"), de prijs/prestatie verhouding. 

Kwaliteit is een subjectief begrip. Gecombineerd met het feit dat de gebruiker en de 
eigenaar meestal niet dezelfde persoon zijn, zijn er meer dan voldoende elementen 
aanwezig om onduidelijkheid te hebben over de aanwezige kwaliteit, dan wel de 
beoogde toekomstige kwaliteit. Verder dient opgemerh.1: te worden dat elk 
vastgoedobject uniek (ook supermarh.1:en) is, waardoor het vergelijken van 
vastgoedobjecten zeer arbitrair te noemen is. Wanneer er onduidelijkheid over de 
(toekomstige) kwaliteit is, is het onmogelijk om de huurprijs op een verantwoorde 
Vl'Îjze te onderbouwen. 

Het doel van dit onderzoek is dan ook de huurprijs van een supermarkt te 
onderbouwen, op basis van kwaliteitsfactoren. Oftewel te objectiveren. Tot op dit 
moment hebben de subjectieve elementen en de toevallige uitkomsten uit 
onderhandelingen de overhand, met als gevolg dat er nauwelijks spral<e is van 
onderbouwing van de huurprijs. 
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De wijze van onderbouwing van de huurprijzen begint dan ook met een indeling van 
de b,va1iteitsfactoren. Deze factoren kunnen op verschillende manieren worden 
ingedeeld. Deze indeling is tot stand gekomen op basis van verricht onderzoek (o.a. 
door Speetjens 1990 en Zimmer 1995), een afgeleide van door WPM ontvvikkelde 
kwaliteitsanalyse voor planmatig ontvvikkelde ¼inkelcentra en eigen inzicht. 
Vervolgens is op basis van vakliteratuur, interviews met deskundige en eigen ervaring 
de kwaliteitsaspecten achterhaald van de onderstaande vijf kwaliteitsfactoren. 

Deze kwaliteitsfactoren zijn als volgt in te delen: 
• omgevingskwaliteit
• hvaliteit van de locatie
• functionele kwaliteit
• fysiek/technische kwaliteit
• commerciële kwaliteit

De som van deze kwaliteitsfactoren 1s gelijk aan de totale kwaliteit van een 
(supermarkt)locatie. 

De redenen waarom deze kwaliteitsanalyse van WPM als leidraad is gebruikt, zijn de 
volgende: 
• onderdeel van vánke1centrum
Een supermarkt maakt veelal deel uit van een winkelcentnun. Het ,vinkelcentrum
heeft een bepaalde functie, bijvoorbeeld een wijkfunctie of een buurtfunctie.
Wanneer een winkelcentrum haar functie niet naar behoren uitoefent, zal dit ook
negatieve invloed hebben op het functioneren van de betreffende supermarkt.
Uiteraard is het omgekeerde ook het geval.

• trekkersfunctie
Een supermarkt heeft binnen een winkelcentrum een bijzondere functie. Een
supermarkt is binnen het winkelcentrum een trekker. Zonder deze (en andere)
trekker(s) kan een winkelcentrum niet functioneren, hetgeen voor de supermarkt een
te verrekenen ,,vaarde inhoudt enerzijds, maar anderzijds geldt dat ook voor het
consumenten aantrekkend vermogen van het collectief van ondernemingen, waarvan
de supermarkt profiteert.

Geconcludeerd kan dan ook worden dat een supermark't en een winkelcentrum niet 
los van elkaar gezien kunnen worden. De WPM kwaliteitsanalyse voor planmatig 
ontvvikkelde ·winkelcentra is dan ook een geschikte kapstok om de 
huurprijsbeïnvloedende factoren voor een supermark't in te delen. 
Deze is als volgt samengesteld. 
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2.2 Omgevingskwaliteit 
Deze aspecten hebben betrekking op het marktgebied en de concurrentiepositie van 
het vvinkekentrum, alsmede de institutionele omgeving (overheid). 
De basis waarop een supermarkt kan functioneren wordt bepaald door de omgeving 
waarin een supermarkt is gelegen. De omgeving is een autonoom element, waarbij de 
gebruiker en/ of belegger nauwelijks of géén invloed heeft op de k\·valiteit hiervan. 
Locale supermarktondernemers kunnen zich vaak op dit vlak beter onderscheiden 
dan landelijke partijen. De ondernemer kan goed gebruik maken van zijn lokale 
netwerk, waardoor hij beter in staat is in te spelen op de ontwikkelingen in zijn 
marktgebied. 

Voorbeelden hiervan zijn: 
• mogelijke toetreding van concurrenten
• uitbreidingswensen van concurrenten
• relocatiewensen van concurrenten
• wijziging van detai1handelsvisie van de gemeente

Daarnaast kan een locale ondernemer beter inspelen op de samenstelling van de 
bevolking. Een ondernemer stemt zijn assortiment beter af op de samenstelHng van 
de bevolking. Een filiaal van de winkelwerkmaatschappij krijgt van het hoofdkantoor 
een assortiment opgelegd. 

De omgevingskwaliteit is als volgt in te delen: 

Draagvlak A Demografische ontwikkeling 
B Economisch profiel gemeente 
C Gemiddeld besteedbaar inkomen 
D Percentage allochtonen 

Concurrerende winkelvoorzieningen E Lokale concurrentie 

Beleid gemeente 

Imago van de omgeving 

F Regionale concurrentie 
G Supermarktaanbod per hoofd 
H Ontwikkelingsmogeliikheden omgeving 
I Supermarktvoorziening 
J Wonin.e;bouw 
K Bereikbaarheid en parkeren 
L Imago 
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2.2.1 Toelichting op de omgevingsaspecten 

A) Demografische ontwikkeling
Hieronder verstaan we de onrnr:ikkeling en de samenstelling van de bevolking,
leeftijdopbouw, inkomen, huishouden, migratie en dergelijke.

Enkele demografische ontwikkelingen, welke een grote impact hebben op de 
supermarktbranche zijn [1, 2,6 en 10]: 
• vergrijzing van de Nederlandse bevolking:
De consequentie daarvan is een gemiddeld mindere besteding aan boodschappen per
hoofd van de bevolking;
• kleinere huishoudens:
De consequentie daarvan is meer behoefte aan kant-en klaarmaaltijden;
• multi -culturele samenleving:
De consequentie daarvan is meer behoefte aan exotische voedingsproducten;
• meer n,vee verdieners:
Hierdoor wordt meer buitenshuis gegeten, dan wel meer kant en klaarmaaltijden
gekocht.

B) Economisch profiel van de gemeente
Onder economisch profiel wordt verstaan:
Het economische karakteristiek van een gemeente.
Bepalende factoren welke het profiel bepalen zijn:
• De functie van een gemeente in de regio;
• ,N"at voor soort van industrie heeft zich gevestigd;
• De mate van werkloosheid.

C) Gemiddeld besteedbaar inkomen
Hieronder verstaan wij het inkomen dat vrij besteedbaar is. Het inkomen dat
overblijft na aftrek van alle directe belastingen en sociale verzekeringspremies. Door
de huidige economische teruggang, daalt het gemiddeld besteedbaar inkomen per
inwoner. Een gevolg hiervan is dat de full-service supermarkten klanten verliezen aan
de discounters en de soft-discounters.

D) Percentage allochtonen
De mate waarin een gedeelte van de bevolking bestaat uit allochtonen, heeft invloed
op het draagvlak. Immers de allochtoon besteedt een kleiner gedeelte van zijn
inkomen aan levenmiddelen, welke gekocht worden in een supermarkt. Een
allochtoon koopt bijvoorbeeld meer op de markt. In het ,,vesten van het land is het
aandeel aan allochtonen veel hoger dan in de rest van Nederland.
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E) Lokale concurrentie
Het aanbod aan concurrerende supermarktmeters in het primaire en secundaire
verzorgingsgebied. Binnen het supermarktkanaal zijn er de volgende soorten
supermarkten:
• Discounters (Aldi en Lidl);
De nadruk van deze formules ligt op een zo laag prijsniveau. Aan service en
presentatie wordt nauwelijks of geen aandacht geschonken.
• Softdiscounters (Jumbo, Dirk van de Broek, Nettorama, Hoogvliet);
Deze supermarkten profileren zich als full-service supermarkten. Echter met een
lager prijsniveau. Dit lager prijsniveau is haalbaar doordat deze supermarkten een
minder breed, minder diep assortiment hebben en dat de servicegraad op een lager
peil staat. Verder dient opgemerkt dat deze formules in zeer beperkte mate nieuwe
producten/diensten ontwikkelen. Deze kostenbesparingen zijn het draagvlak Yoor
een lager prijsniveau.
• Full-service supermarkten (Albe1t Heijn, Super De Boer, Konmar, C-1000);
Deze supermarkten onderscheiden zich van andere soorten door het leveren van
meer customer value. Deze toegevoegde waarde vertaalt zich in een breder en dieper
assortiment. Daarnaast ontwikkelen deze formules continu niem,ve diensten en
producten om te kunnen voldoen aan de veranderende vraag van de consument.
Innovatie is dan ook een zeer belangrijk element.

F) Regionale concurrentie
Het aanbod aan concurrerende supermarktmeters buiten het directe
verzorgingsgebied (primaire en secundaire). De laatste jaren 1s het
consumentengedrag sterk veranderd door de volgende ontwil<kelingen:
• Minder klantentrouw;
De supermarktklant doet zijn boodschappen bij verschillende soorten supermarkten.
• Mobiliteit;
Tijd is een schaars goed. De hedendaagse consument wenst steeds minder tijd te
besteden aan het doen van boodschappen. De ligging en de bereikbaarheid van een
supermarkt hebben daarmee een grote invloed op het functioneren van een
supermarkt. Daarnaast beteugelt de overheid niet langer het autogebruik

Het gevolg van bovenstaande ontwikkelingen is dat met regionale concurrentie 
steeds meer rekening gehouden moet worden. 
(Bron: Ahold Vastgoed, 2003). 

G) Aantal m2 supermarkt per hoofd van de bevolking
De grootte van het verzorgingsgebied, alsmede de mate van aanwezigheid van
(concurrerend) aanbod van supermarktmeters in het betreffende verzorgingsgebied
of kern, bepaalt voor een groot gedeelte de potentiële omzet.
Het totaal aanbod van de supermarktmeters moet dus gerelateerd zijn aan de grootte
van het betreffende verzorgingsgebied.
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Op basis van door Ahold verstrekte informatie over het aantal supermarktmeters per 
hoofd van de bevolking, kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
• Binnen Nederland variëren deze waardes grofweg tussen de 0,16-0,45 m2 (wo)

per hoofd van de bevolking;
• Het totale aanbod aan supermarktmeters ligt op ongeveer 0,20 m2 (wo) per

hoofd van de bevolking in Nederland;
• Het merendeel van de middelgrote en grote steden ligt onder het landelijke

kengetal of direct daarboven;
• Naarmate de kernen kleiner worden, wordt het aantal m2 supermarkt per hoofd

van de bevolking groter.

Over het algemeen kan gesteld worden dat een waarde van 0,2 m2 (vvo) of kleiner 
per hoofd van de bevolking, een waarde is, waarbinnen de supermarktorganisaties 
een gezonde exploitatie moeten kunnen realiseren (bron: Ahold Vastgoed, 1998). In 
veel "kleine" kernen liggen de waardes hoger dan 0,2 m2. De oorzaken hiervan zijn: 
• Geen ruimtelijk ordeningsbeleid;
In het verleden hebben veel gemeentes een slecht ruimtelijk ordeningsbeleid gevoerd.
Het gevolg hiervan is dat supermarktorganisaties zich op een aantal locaties heeft
hmnen vestigen waarvoor oorspronkelijk een andere invulling was gepland.
• Volwaardig winkelvoorzieningsniveau;
Elke kern, hoe klein dan ook, wil een eigen volwaardige winkelvoorziening. In het
verleden zijn er dan ook veel winkelvoorzieningen gecreëerd, welke op basis van de
grootte van het verzorgingsgebied niet verantwoord zijn geweest. De basis waarop
zulke beslissingen zijn genomen hebben meestal een politieke achtergrond
(competitiestrijd tussen gemeentes).

H) Ontwikkelingsmogelijkheden omgeving
De functie en de kwaliteit van een supermarktlocatie wordt voor een gedeelte bepaald
door haar omgeving. De aanwezigheid van andere trekkers of aanvullende
bewinkeling, kan voor een consument de reden zijn om een ,Ninkelcentrum te
bezoeken. Hetgeen een verhogend effect heeft op de omzet van de betreffende
supermarkt. Indien de gemeente het wenselijk acht de kwaliteit/functie van een
omgeving te verbeteren c.q. te versterken, heeft dit direct gevolgen voor het
functioneren van een supermarkt.

I) Supermarktvoorziening
De gemeente stuurt middels de detailhandelsvisie (beleidsstuk) op de kwaliteit en
kwantiteit van de supermarktvoorziening. Veel gemeentes baseren het beleid op basis
van een disb·ibutie planologisch onderzoek (d.p.o.). Hierin wordt omschreven hoe
groot het aantal gewenste supermarktmeters per verzorgingsgebied dient te zijn.
Echter gezien het veranderende consumentengedrag van de hedendaagse consument,
staat deze ,.vijze van benadering steeds meer ter discussie. Het is dan ook van belang
voor een supermarktorganisatie regelmatig met de gemeente hierover af te stemmen.
Teneinde niet te worden geconfronteerd met toetreding van nieuwe marktpartijen of
uitbreidingen van bestaande concurrerende partijen.
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J) Woningbouw
Zoals eerder aangegeven wordt de omzet van een supermarkt gemaximaliseerd door
de grootte van het verzorgingsgebied. Daarnaast is de mate van aanwezigheid van
concurrerend aanbod van supermarktmeters een aspect, welke de omzet beperkt.
Vergroting van omzet kan dan onder normale omstandigheden uitsluitend
gerealiseerd worden ten kosten van de concurrent (verdringingsmarkt). Echter
wanneer binnen het verzorgingsgebied aanvullende woningbouw plaats vindt, wordt
het verzorgingsgebied groter, waardoor de potentiële omzet van de betreffende
supermarkt kan worden vergroot.

K) Bereikbaarheid en parkeren
De gemeente geeft in haar detailhandelsvisie tevens aan waar de
(supermarkt)voorzieningen gesitueerd dienen te zijn en wat de kvvantiteit en kwaliteit
van de daarbij horende parkeervoorzieningen dienen te zijn. Deze aspecten hebben
een zeer grote invloed op de mate waarin een supermarkt kan functioneren.

L)Imago van de omgeving
Het beeld wat een consument van de supermarkt heeft, dient overeen te komen met
de omgeving waarin de supermarkt is gelegen. Indien deze imago's (perfect)
overeenkomen, heeft dit voor zowel de supermarkt als de omgeving een versterkend
effect. Het tegendeel is natuurlijk ook een feit.

2.3 Kwaliteit van de locatie 
In de Vastgoedbeheer lexicon [1] staat hierover vermeld: 
Een begrip waarmee de integrale wijze ,,vordt aangeduid, waarop de verschillende 
kwaliteitsaspecten inzake de betreffende locatie in beeld worden gebracht. 

De kwaliteit van de locatie is van zeer groot belang. Immers de locatie bepaalt de 
ligging ten opzichte van het verzorgingsgebied en daarmee de grootte en de kwaliteit 
van het verzorgingsgebied (welvaartniveau van het betreffende gebied). Hieruit kan 
de potentiële omzet worden afgeleid. 

De kwaliteit van de locatie is een gegeven en is niet of moeilijk beheersbaar. Hetgeen 
het inspelen op ontwikkelingen in het marktgebied zeer moeilijk dan wel onmogelijk 
maakt. 

Deze kwaliteit is als volgt in te d 1 e en: 
A Primair verzorgingsgebied 
B Secundair en tertiair verzorgingsgebied 
C Bereikbaarheid 
D Parkeren 
E Absolute fünring 
F Koookrachtbinding 
G Koopkracht toe- en afvloeiing 
H Aansluiting op omgeving 
I Bevoorradingsmogeliikheden 
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2.3.1 Toelichting op de individuele kwaliteitsaspecten van de locatie 

A) Omvang van het primaire verzorgingsgebied
Dit is een begrip waarmee het gebied wordt aangeduid waarvan de inwoners zorgen
voor het draagvlak onder het in dat gebied gesitueerde winkelapparaat.

Dit is een geografisch bepaalbaar gebied. Elke winkelier heeft een zeker draagvlak 
nodig om te kunnen overleven. De inwoners in het verzorgingsgebied nemen de 
goederen af en zorgen daarmee voor de nodige omzet. Het verzorgingsgebied wordt 
in de meeste gevallen ingedeeld in een primair, secundair en soms tertiair 
verzorgingsgebied. 

Het primaire verzorgingsgebied wordt bepaald door als grens het midden te nemen 
tussen het onderhavige ,,,.,inkelcentrum en omliggende centra, welke hetzelfde pakket 
artikelen verkopen. Het gebied dat hierbuiten valt wordt als secundair 
verzorgingsgebied aangemerkt tot een bepaalde afstand. 

Het primare verzorgingsgebied is in grootteklassen ingedeeld omdat het "exacte" 
verzorgingsgebied van de winkelcentra moeilijk is vast te stellen. 

Grofweg kan gesteld worden dat: 
Een Albe1t Heijn supermarkt is in staat tussen de 25-40% omzet te behalen uit de 
potentiële omzet van het primaire verzorgingsgebied 
(Bron: Ahold Vastgoed, 2003). Hierbij dient opgemerkt te worden dat de laatste jaren 
dit percentage is gedaald, omdat steeds minder consumenten trom"' zijn aan een 
bepaalde supermarkt. Met andere woorden; de klant koopt bewust bij meerdere 
aanbieders en is daarbij selectief. Het primaire verzorgingsgebied overlapt zodoende 
steeds meer dat van andere supermarkten. 

De grootte van het verzorgingsgebied van de buurt- en wijksupermarkt zijn binnen 
Albert Heijn als volgt ingedeeld: 
• Buurtwinkel 3.000- 7.000 inwoners; 
• Wijkwinkel > 7.000- 13.000 inwoners;
• Grote wijkwinkel > 13.000- 20.000 inwoners.

B) Secundair en tertiair verzorgingsgebied
Hieronder kunnen wij verstaan, het gebied dat buiten het primaire verzorgingsgebied
valt. De grootte van dit verzorgingsgebied wordt door de volgende elementen
bepaald:
• Kracht van de supermarktformule;
De mate waarin een formule in staat is, klanten buiten het primaire
verzorgingsgebied te trekken. Dit is onder andere afhankelijk van het profiel van
deze bevolking en het eventueel hierop (perfect) passen van een supermarktformuJe.
• Absolute ligging van de supermarkt;
De absolute ligging van een supermarkt bepaalt of een supermarkt eenvoudig te
bereiken is met de verschillende vervoersmiddelen.
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• Kracht van concurrerende supermarktvoorziening in het verzorgingsgebied;
De mate waarin de concurrerende supermarktformules in staat zijn in te spelen op
de behoefte van consumenten uit dit gebied, bepaalt de maximale speelruimte van de
beh·effende supermarkt.

C) Bereikbaarheid
De vervoerswijze bepaalt voor een groot gedeelte de hoogte van besteding per 
kooptrip. D&P heeft er in het verleden onderzoek naar verricht. 

Vervoerswijze en omzetbiidrage (orocentueel) 
Vervoers, ... ij ze Besteding per koopb·ip Omzetbijdrage 

(gem.bedrag= 100) (totaal =100) 
Food Food 

Te voet 49% 13% 

Fiets 7g% 10% 

Auto/motor 140% 34% 

Openbaar vervoer 95% 3% 

Gemiddeld 100% 100% 

Bron: Locatus (voorheen D&P), 2000

Het behoud, de versterking dan wel de verZ\,vakking van de (verzorgings)functie van 
vvinkelcentra /supermarkten zal sterk afhangen van de mate waarin deze 
centra/supermarkten met name met de auto goed bereikbaar zijn en sprake is van de 
evenwichtig over / rond het (centrum)gebied verspreide parkeerconcentraties. 

Van belang zijn: 
• Capaciteit parkeergelegenheid;
• Hoogte parkeertarieven;
• Mate van bereikbaarheid per openbaar vervoer;
• Mate van bereikbaarheid per fiets;
• Mogelijkheden om de fietsen te kunnen stallen;
• Mate van bereikbaarheid per auto.

Enkele voorbeelden van het bovenstaande: 
• De omzet van een AH centrumwinkel welke gelegen is in een grote stad, is voor

90 % afuankelijk van consumenten, welke te voet of op de fiets komen.
Deze vvinkel van AH heeft dan ook geen behoefte aan parkeerplaatsen voor
auto's in de directe omgeving, daarentegen is er wel behoefte aan mogelijkheden
om de fietsen te stallen.

• Een grote (vvijkoverstijgende) supermarkt heeft, gezien
baar functie, meer dan een evenredig behoefte aan parkeerplaatsen;

18 

Master of Real Estate opleiding 
TU/e-Postgraduate School 

Peter Hesselberth 
December 2003 



T U / tothnlsch• 

e unfvtt:Slttlt 

elndhO\'tn 00 
Onderbouwing van de huurprijzen van Albert Heijn buurt- en wijksupermarkten 

Indien de afstand tussen de woning en de winkelvoorziening groter wordt, neemt het 
gebruik van de auto (ten behoeve van het inkopen doen) ook toe. Een cenb·ale ligging 
is een eerste vereiste om goed te kunnen functioneren. Een centrale ligging betekent 
immers een maximaal groot verzorgingsgebied. Er dienen dan wel meer dan 
evenredig aantal parkeerplaatsen aanwezig te zijn. Hiervan wordt op basis van 
gegevens van AH supermarkten in de onderstaande tabel een illusüatie gegeven. 

Supermarkten: de beïnvloeding van het autogebruik door 
de mate van bevolkingsdichtheid 

(afstand woning-suoermarkt) 
Percentage Aantal inwoners Omzet uit gebied Percentage 
Auto klanten binnen sh·aal binnen straal auto klanten 

op totaal omzet 
< 500 m < 750 m <5oo m < 750 

Zeer dichtbevolkte 18.300 30-450 74% 89% 8% 
Stadsdelen 

Stadswijken na 1950 6.100 12.100 20 % 35% 59% 

Dorp 3.900 6.500 24% 42% 63% 

Bron: Ahold, 1998 

D) Parkeren
In het verlengde van het aspect bereikbaarheid wordt het aspect parkeren genoemd.
Het belang van een supermarkt om de beschikking te hebben over een parkeerterrein
wordt steeds groter, aangezien de supermarkt steeds meer met de auto wordt
bezocht. Teneinde te kunnen bepalen of een parkeervoorziening optimaal is, dienen
de volgende kenmerken beschouwd te worden:
• Parkeerkosten;
• Looptijd tussen parkeerplaats en te bezoeken supermarkt;
• Parkeerbeperking in tijd;
• Bezettingsgraad;
• Verkeerssituatie.

De patroon van het boodschappen doen is de afgelopen jaren sterk veranderd door 
maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Enkele ontvvikkelingen zijn: 
• De consument heeft steeds meer vrije tijd;
• Vergrijzing van de maatschappij;
• Steeds meer tvvee verdieners;
• Steeds meer een scheiding tussen recreatief winkelen en boodschappen doen;
• Autogebruik neemt nog steeds toe.

19 

Master of Real Estate opleiding 
TU/e-Postgraduate School 

Peter Hesselberth 
December 2003 



T U / tKhflische 

e u�iver)ileit 
emdhoven 00 

Onderbouwing van de huurprijzen van Albert Heijn buurt- en wijksupermarkten 

De autoklant is onmisbaar voor de supermarkt. De autoklanten van Albert Heijn 
hebben een aandeel van 44% van het totale klantenbestand, welke 70% aandeel in de 
omzet hebben. De auto is nog meer dan vroeger het vervoersmiddel. 
(Bron: Ahold Vastgoed, 2003) 

De redenen van het toegenomen autogebruik zijn: 
• Gestegen welvaart;
• Gestegen autobezit per gezin;
• Consument wordt steeds mobieler;
• Consument wil steeds efficiënter boodschappen doen;
• Overheid beteugelt niet langer het autogebruik.

Het gevolg hiervan is dat het hebben van voldoende (exclusieve) parkeerplaatsen voor 
(praktisch) alle soorten supermarkten een noodzaak is. Over het algemeen wordt de 
volgende normering (parkeerclaim) aanhouden voor het aantal benodigde 
parkeerplaatsen: 

• Minimaal 1 parkeerplaatsen per 25 m2 bvo, waarbij deze parkeerplaatsen
exclusief voor de supermarktbezoeker zijn. Aangezien dit aspect bepaalbaar is,
wordt deze normering opgenomen in het te ontwikkelen communicatiemodel.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze normering het minimum is. Immers het 
autogebruik neemt steeds meer toe. Afhankelijk van de functie van de betreffende 
supermarkt dient bepaald te worden of de aanwezige parkeerplaatsen toereikend zijn. 
Immers hoe groter het verzorgingsgebied is, hoe meer autol<lanten een supermarkt 
nodig heeft. Bij een gemiddelde wijksupermarkt wordt ongeveer de helft van de 
omzet in het weekend gerealiseerd, met als gevolg dat de belasting van het 
parkeerteuein in het weekend (piekmoment) het grootst is. 

Betaald of onbetaald parkeren: 
De supermarktbezoeker ziet boodschappen doen als een noodzakelijk kwaad. In 
principe is de consument dan ook niet bereid te betalen voor deze voorziening. Indien 
concurrerende supermarktvoorzieningen op dit punt beter scoren, is het aannemelijk 
dat dit een negatieve impact heeft op de exploitatie van een supermarkt met een 
betaalde parkeervoorziening. Dit aspect is bepaalbaar en daarmee bruikbaar om op te 
nemen in het te ontwikkelen communicatiemodel. 
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Gebouwd/ maaiveld parkeren: 
De consument geeft voorkeur aan maaiveldparkeren, maar gebouwd parkeren raakt 
steeds meer geaccepteerd (Bron: Ahold Vastgoed, 2003). 
1. Consument geeft voorkeur aan maaiveldparkeren.
Vertrouwd: open en overzichtelijk, zichtbaarheid en veiligheid, verbondenheid/
contact met de gebouwde omgeving.
2. Enkellaags dek is alternatief ( +1).

• Benadert kwaliteit maaiveld parkeren
• Aandachtspunten:

1) lange/steile auto-oprit
2) lange verbinding van dek naar winkel

Hoogteverschil gemiddeld 4.5 m, bij grote ""rinkels zelfs 8m! 

3. Eenlaagse kelder (-1) heeft meer risicofactoren in zich 
• Extra angsten bij consumenten als gevolg van ondergrondse ligging:
Verlies contact buitenwereld, benauwd, opgesloten, zwart gat.
4. Meerlaags gebouwde garage:
Tweede laag (en verder) ongeschikt voor supermarktklant
• 1\.veede laag (en verder) wordt niet gebruikt door supermarkt alleen als

overloopmogelijkheid. Tweede laag leent zich wel voor doelgroep parkeren
bijvoorbeeld voor bewoners en kantoorpersoneel.

Breedte parkeervlak: 
Naast het aantal parkeerplaatsen is het van belang dat de parkeervakken voldoende 
breed zijn. In de praktijk houden de beleggers veelal 2-4 m aan. Deze maatvoering 
biedt de bezoeker van een supermar1.1: de ruimte om op eenvoudige wijze te kunnen 
parkeren, de boodschappen in te laden en vervolgens de supermarktlocatie te 
verlaten. Dit heeft tot gevolg dat consumenten niet langer dan noodzakelijk op het 
parkeerte1Tein aanwezig zijn. Waardoor zij geen negatieve beleving hebben over het 
parkeerterrein. 

Routing: 
De onderzoekers van AVG hebben aangegeven dat een goede routing van het 
parkeerterrein zeer belangrijk is. Hierdoor wordt het parkeerterrein zo efficiënt 
mogelijk gebruikt, waardoor de consument geen negatieve beleving heeft over het 
verblijf op het parkeerterrein. Om dit te bereiken dient de rijroute éénduidig en 
vanzelfsprekend te zijn. 

Verlichting: 
Door verruiming van de winkeltijden is de druk op het parkeerterrein verminderd 
(spreiding van de autoklanten). Dit betekent dat in de avonduren een parkeerterrein 
goed verlicht dient te zijn. Anders zal een consument géén gebruik maken van een 
parkeerterrein in de avonduren. 
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Overzicht: 
Zowe1 voor de oriëntatie als voor het gevoel van veiligheid moet de k1ant een 
totaaloverzicht van het parkee1terrein hebben. Wat de klant ziet en wat hij moet 
doen, moet samenvallen: 
De klant moet weten v1aar hij vandaan komt en waar hij naar toe gaat. 

E) Absolute ligging
De ligging van het winkelcenbum/ de supermarkt betreft alleen de plaats waar het is
neergezet. Allereerst wordt bepaald in welke plaats het centrum is gelegen en waar
deze p1aats zich bevindt. Een centrum dient centraal ten opzichte van de te verzorgen
bevolking gelegen te zijn. Een 1igging in het gebied rond het bevolkingszwaartepunt
verdient sterk de voorkeur. Bij de inschatting van het potentiële verzorgingsbereik en
de mate van verzorgingsintensiteit moet men dus zeer zeker rekening houden met de
centraliteit van het centrum.

F) Koopkrachtbinding
Onder koopkrachtbinding wordt verstaan; de mate waarin consumenten, wonend in
een bepaald gebied, voor hun aankopen op binnen dat gebied gevestigde 'Arinkels zijn
gericht. Het blijkt dat in de foodgroep in woonkernen tot 30.000 inwoners het
centraal gelegen ·winkelapparaat een hoofdrol in de verzorging speelt. Echter bij de
grootste steden zijn het de bumt-, wijk stadsdeelvoorzieningen die voor het grootste
deel de inwoners van voedings- en genotsmiddelen voorzien. De verklaring hiervoor
is dat de hedendaagse consument zijn boodschappen zo efficiënt mogelijk verricht.

G) Koopkracht toe-/ afvloeiing
De koopkracht die niet gebonden wordt, vloeit per definitie af. Deze koopkracht komt
dan ten goede aan vvinkelvoorzieningen elders. Onder koopkrachttoevloeiing kan dus
verstaan worden:
De mate vvaarin consumenten, wonend buiten een bepaald gebied, op winkels binnen
dat gebied zijn gericht. De lokale koopkrachtbinding en de omvang van de
toevloeiende bestedingen bepalen, afgezien van bestedingen anders dan die van
huishoudens, de omzet binnen het lokale ,,vinkelapparaat.
Aangezien dat de hedendaagse consument niet meer zo trouw als voorheen is, heeft
de koopkracht toe-/afvloeiing een grote invloed op de omzet.

H) Aansluiting op de omgeving
Een supermarkt maakt deel uit van haar omgeving. De supermarkt dient aan te
sluiten op de omgeving. Een omgeving functioneert als geheel en de individuele
elementen van de omgeving dienen elkaar dan ook niet te bijten.

I) Bevoorradingsmogelijkheden
De bevoorrading van de winkels dient zo dicht mogelijk bij de vánkels plaats te
vinden. Dit geldt in het bijzonder voor een supermarkt. Aangezien de grote volumes
en kwetsbare (verse) producten betreft. De bevoorrading van supermarkten in
historische steden wordt steeds moeilijker door de steeds strenger wordende wet- en
regelgeving.
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2-4 Functionele kwaliteit
Volgens het Vastgoedbeheer Lexicon [1] is de functionele kwaliteit als volgt te
definiëren:
De mate waarin het functionele systeem beantwoordt aan de gebruiksdoelen welke
aan het betreffende vastgoedobject ten grondslag liggen.
De functionele kwaliteit is sterk gerelateerd aan de economische, exploitatie en
technische kwaliteit en vormt daarbij een essentieel onderdeel van de uiteindelijke
productkwaliteit. Er is hierbij spraken van een zekere overlap en onderlinge
beïnvloeding. De functionele l'waliteit wordt bepaald door de (potentiële)
gebruiker(s) van het betreffende vastgoedobject.

De functionele b.'Waliteit van een supermarktlocatie wordt bepaald door de 
consument, die zijn boodschappen doet in de betreffende supermarkt en aankopen 
verricht in het ·winkelcentrum. 

1 k ali De functione e w ·teit is als 1 volgt in te d l  e en: 
A Kwaliteitsniveau van de supermarkt(formule 
B Operationele kwaliteit van de supermarkt(formule) 
C Kwaliteitsniveau van de overige bewinkeling in het winkelcentrum 
D Aanwezigheid van andere trekl<ers 
E Aanbod in relatie tot de functie 
F Horeca- en of andere voorzieningen 
G Imago van het winkelcentrum 
H Imago van de supermarktformule 
I Aanbod voedings - en genotsmiddelen gerelateerd aan functie supermarkt 

2.4.1 Toelichting op de functionele kwaliteitsaspecten 

A) Kwaliteit supermarktformule
WPM heeft deze soort kwaliteit ingedeeld binnen de hoofdgroep functionele kwaliteit.
De k\,,,aliteit van de supermarktformule wordt bepaald door (bron: Ahold Vastgoed):

• formule-fit: de supermarktformule dient (perfect) te passen bij het profiel van de
bevolking (van het primaire verzorgingsgebied)

Het profiel van de bevolking, dat AH perfect kan bedienen, heeft de volgende 
kenmerken: 

../ Inkomensindex> 100;

../ Tweeverdieners; 
../ Jonge gezinnen met kinderen; 
../ 1 en 2 persoonshuishoudens; 

• Onderscheidend vermogen: de supermarktformule dient zich wezenlijk te
onderscheiden van alternatieven;

• flexibiliteit: de mate waarin een formule in staat is in te spelen op de
veranderende omgeving.
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B) Operationele kwaliteit van de uitvoering
Binnen Albert Heijn is uit ervaring gebleken, dat waar het filiaal van winkel
werkmaatschappij (WWM) naar een franchisenemer (ondernemer) gaat, de omzet in
het eerste jaar met (gemiddeld) 5% stijgt. Op de middellange termijn bedraagt dit
circa 9%, waarbij de toename van de omzet met name uit het primaire
verzorgingsgebied komt. Daarbuiten is de omzettoename beperkt. Indien een 'Winkel
van Albert Heijn-franchise naar de winkel werkmaatschappij gaat, is het omgekeerde
van toepassing.

De verklaring voor deze omzetverschillen: 
• Meer lokale betrokkenheid van de ondernemer ten opzichte van de

supermarktmanager;
De klant krijgt meer aandacht, waardoor de ondernemer beter in staat is in te
spelen op de behoefte van zijn klanten.

• De ondernemer is minder afhankelijk van de AH-organisatie;
Een ondernemer heeft meer vrijheid dan een supermarktmanager, waardoor
bepaalde maatregelen / wijzigingen niet of anders doorgevoerd 1mnnen worden,
met als gevolg dat het verzorginggebied (de markt) optimaal bediend kan worden;

• De ondernemer is bereid meer offers te leveren;
Een bedrijf als Albert Heijn dient te voldoen aan a1lerlei van tevoren opgestelde
budgetten / van tevoren afgegeven te behalen resultaten. Immers Albert Heijn
maah.1: deel uit van het Ahold concern. Een ondernemer heeft natuurlijk te maken
met zijn financier, maar is meer toekomstgericht. Zelfs al moet de ondernemer op
korte termijn genoegen nemen met minder ondernemersvergoeding (Vlrinst).

Bovenstaande omzetverschillen tonen aan dat de operationele kwaliteit van de 
uitvoering van een (supermarkt)formule grote invloed heeft op de performance van 
een filiaal. Op basis van een interview met de heer Den Hartog, AH-ondernemer te 
Kaatsheuvel, zijn de volgende aspecten achterhaald, welke de operationele kwaliteit 
bepalen: 

• Dienstverlening;
• Vriendelijk en vakkundig personeel;
• Betere verkoopbevordering;
• Ruime(re) winkeltijden;
• Géén lange wachttijden bij kassa;
• Gevulde schapruimte;
• Nette vvinkel;
• Verlicht en schoon parkeerterrein;
• Correcte klachtenafwikkeling;
• Organiseren activiteiten;
• Vergroten /intensiveren van betrokkenheid met verschillende verenigingen.
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C) Kwaliteitsniveau van de overige bewinkeling in het winkelcentrum
Het is mogelijk dat binnen een bepaalde branchering verschillende ondernemers een
vergelijkbaar assortiment hebben opgenomen. Indien binnen een winkelcentrum
meerdere supermarkten zijn gevestigd, is het van belang dat de supermarkten ieder
een verschillend marh.'tsegment bedient. Hierdoor wordt breed publiek aangetrokken
hetgeen voor de supermarkten alsmede de overige bewinkeling een gewenste
ontwikkeling is. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de overige bevvinkeling. Kort en
goed: de concurrentie dient onderling niet te heftig te zijn.

D) Aanwezigheid van andere trekkers
Een winkelcentrum heeft een bepaalde functie. Deze functies zijn onder andere een
buurt-, wijk-, plaats- of een regionale functie. Deze functie wordt andere bepaald
door de aanvvezigheid van andere trekkers. Voorbeelden hienran zijn: Lidl, Aldi,
Media Markt. De aanwezigheid van een of meerdere partijen zorgt ervoor dat een
winkelcentrum beter functioneert, hetgeen een AH supermarkt ook van profitee1t.

E) Aanbod in relatie tot de functie
De totale beVlrinkeling in een winkekentum dient afgestemd te worden op de feitelijke
functie van een winkelcentrum. In principe dient de betreffende supermarkt dezelfde
functie te hebben als het Vlrinkekentrum waarin het is gesitueerd. Echter dit is geen
wet. Naarmate de hiërarchische functie van een '"rinkelcentrum hoger wordt, wordt
het voor de betreffende supermarkt steeds moeilijker de functie van het
winkelcentrum te volgen. De redenen hiervoor zijn:

• Recreatief winkelen staat steeds meer los van boodschappen doen;
• "Elke" wijk of buurt heeft een supermarkt.

F) Horeca-en of andere voorzieningen
De concurrentie tussen de verschillende winkelcentra is enorm. Het is dan ook voor
elk Vl-inkekentrum van belang zich te onderscheiden. Middels horeca en andere
voorzieningen (bioscoop, kinderopvang, fitness ruimte) kan getracht worden extra
bezoekers aan te trekken dan wel de verblijfsduur te verlengen.

G) Imago van het winkelcentrum
Een winkelcentrum functioneert als een geheel en heeft als gevolg hiervan dan ook
een imago. Het imago van een vvinkelcent1um dient dan ook zorgvuldig bewaakt te
vvorden door het management van de beheerorganisatie. Middels een
uitgebalanceerde branchering, architectuur van het gebouw, onderhoudsplan,
renovatie, duidelijke en eenduidige geb1uikersvoorschriften etc. kan het imago van
een winkelcentrum bewerkt/ beïnvloed worden.

H) Imago van de supermarktformule
Elke (supermarkt)formule heeft een imago. Het imago van een winkelcentrum dient
ook bewaakt te worden. Immers de tijden veranderen en een verkeerde imago kan
grote gevolgen hebben voor de (toekomstige) omzet. Albert Heijn heeft een "duur"
prijsimago met als gevolg dat in de huidige marktsituatie zij dit probeert aan te
passen, middels een uitgebreid marketingplan.
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I) Aanbod voeding en genotsmiddelen gerelateerd aan functie
supermarkt
Het aanbod voeding en genotsmiddelen dient afgestemd te zijn op de functie van de
supermarkt. Indien dit niet het geval is, dient de supermarkt vergroot dan wel
verkleind te worden. De vergroting van een supermarkt is een moeizaam en lang
proces. Het is dan ook voor de retailer van levensbelang continu zicht te hebben op de
bezoekers. Albert Heijn verkrijgt deze informatie door middel van de bonuskaart.

2.5 Fysiek/technische kwaliteit 
De aspecten die betrekking hebben op de verschijningsvorm en het functioneren van 
het betreffende vastgoedobject (supermarkt) als gebouw. Deze vorm van kwaliteit is 
in beginsel veranderbaar en dus beheersbaar, hoewel niet steeds zonder ingrijpende 
maatregelen. Wanneer men de functie wil veranderen, ontkomt men meestal niet aan 
een renovatie. 

De fysiek/technische kwaliteit is als volgt in te delen: 
A Mogeliikheid tot uitbreiden 
B Grootte/ opzet/ lay-out/ compactheid 
CBouwaard 
D Onderhoudstoestand 
E Duidelijkheid entree- gevel /open uitstraling 
F Zichtbaarheid 
G Verlichting 
H Netheid van openbaar gebied 
I Architectuur passend in de omgeving 

2.5.1 Toelichting op de fysiek/technische kwaliteitsaspecten 
A) Mogelijkheid tot uitbreiden
Zoals eerder gememoreerd nemen supermarkten steeds meer branchevreemde
producten op in hun assortiment. Daarnaast is het aanbod voedingsproducten sterk
gegroeid door een aantal demografische ontwikkelingen (zie omgevingskwaliteit).
Het voeren van een breed en diep assortiment is voor veel consumenten een reden
om een bepaalde supermarkt te bezoeken [5 en 6]. Binnen het supermarktkanaal is
de afgelopen jaren spraken van een verbreding van het dienstenpakket.

Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
• Kinderhoek;
• Stomerijservice;
• Klanteninfo.

Bovenstaande zaken tonen aan dat de behoefte om de supermarkt uit te breiden 
regelmatig aanwezig is. Geconcludeerd kan dan ook worden dat het hebben van 
voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor een supermarktlocatie een positief 
element is. Hierdoor houdt de retailer de mogelijkheid open op termijn in te spelen 
op het veranderende gedrag van de consument. 
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Kort en goed: de mogelijkheid tot uitbreiden betekent flexibiliteit. De mogelijkheid 
om uit te breiden is afhankelijk van de mate waarin het betreffende perceel 
onbebouwd is. Waarbij het onbebouwde gedeelte geconigeerd dient te worden met 
het aantal benodigde parkeerplaatsen. 

B) De grootte van de supermarkt
Als we naar de grootte van een winkelunit kijken, moeten we onderscheid maken
tussen bedrijfsvloeroppervlaki:e (b.v.o.) en verkoopvloeroppervlakte (v.v.o.).

Definitie bedrijfsvloeroppervlakte [1]: 
"Het bedrijfsvloeroppervlakte is de verkoopvloeroppervlakte van een 
detailhandelsonderneming vermeerderd met de overige door de beb·effende 
onderneming in gebruik zijnde ruimten.". Met de overige in gebruik zijnde ruimte 
wordt in dit geval bedoeld pantry, sanitair en bijvoorbeeld opslagruimte. 

Definitie verkoopvloeroppervlakte [1]: 
"Het verkoopvloeroppervlakte is de voor het publiek toegankelijke ruimte(n), 
vermeerderd met de ruimte(n) van de (eventuele) etalage(s)." 

De afgelopen jaren zijn de supermarh."ten in grootte sterk toegenomen als gevolg van 
een aantal ontwil<.kelingen, deze zijn: 
• Schaalvergroting [5,6 en 10]:
Binnen een verdringingsmarl't als het supermarktkanaal is schaalvergroting een
vereiste. Schaalvergroting betekent immers kostenvoordeel. De hedendaagse
consument wil zo doelmatig mogelijk zijn boodschappen doen" De
supermarktbezoeker dient de beschikking te hebben over een breed en diep
levensmiddelenassortiment.
• Branchevervaging [5,6 en 10]:
Tijdens het boodschappen doen worden steeds meer non-food artikelen gekocht. Te
denken valt aan computers, printers, boeken, cd's, servies, zonnebrillen, kaartjes voor
recreatieparken, loten, n1gzakken etc. Supermarkten nemen deze artikelen op, omdat
dit een middel kan zijn om zich te onderscheiden van concurrerende
supermarktorganisaties. Daarnaast zijn deze (branchevreemde) artikelen goede
traficbuilders. Hierdoor is het mogelijk additionele klanten te trekken, welke een
versterkend effect hebben op de supermarki:ornzet.

De mate van functioneren van een supermaTkt wordt dus voor een groot gedeelte 
bepaald door de breedte en diepte van het assortiment van een supermarh."t. Binnen 
Albert Heijn houdt men de normering aan, dat een weekomzet van€ 140,-- of meer 
per m2 bvo aanleiding moet zijn om de huidige grootte van de ·winkel ter discussie te 
stellen. 

Uitbreidingen van bestaande supermarkten zijn over het algemeen erg kostbaar en 
kunnen dan ook vaak niet tegen de huurprijs per m2 van de bestaande meters worden 
verhuurd. 

27 

Master of Real Estate opleiding 
TU/e-Postgraduate School 

Peter Hesselberth 
December 2003 



T U / tethnis<he 

e �:::· 00 
Onderbouwing van de huurprijzen van Albert Heijn buurt- en wijksupermarkten 

Aangezien: 
Een kleine uitbreiding dezelfde vasten kosten heeft als een grote uitbreiding. 
Te denken valt aan de te volgen procedures: 
• Hoge investering van een belendend perceel, waarop de uitbreiding dient plaats

te vinden:
De belegger dient aan te kloppen bij de eigenaar van het betreffende perceel, hetgeen 
een prijsopdrijvend effect tot gevolg heeft. 
• Hoge bouwl'Undige investeringen:
Vaak betekent een uitbreiding het bouwen van nieuwe gevels en het plaatsen van
draagconstructies, hetgeen zeer kostbare bouwkundige ingrepen zijn.

De relatieve grootte van een supermarkt is voor veel consumenten de reden om een 
bepaalde supermarkt te bezoeken. De grootte van een supermarkt is meetbaar en 
daarmee een bruikbaar kv,1aliteitsaspect voor de ontwikkeling van het 
communicatiemodel. 

C) Bouwaard
De wijze waarop een object gebouwd is, bepaalt voor een gedeelte de
economische/technische levensduur. Het aspect heeft dan ook invloed op de
jaarlijkse afschrijving van het object en daarmee ook op het jaarlijkse
beleggingsresultaat. Dit begrip heeft zowel betrekking op het type winkel qua
planopzet, als qua uitvoering en uitvoeringsniveau.

D) Onderhoudstoestand
De mate waarin een pand in stand wordt gehouden heeft tevens zijn invloed op de
economische/technische levensduur. Een belegger zal dan ook bij aankoop van een
object een inventarisatie mal<en van de staat van het onderhoud. Deze factor is
meetbaar en daarmee bruikbaar voor de onn-vildzeling van het communicatiemodel.

E) Open uitstraling en duidelijkheid entreegevel
Het gehuurde dient het visitekaartje van de in het beh·effende ,·astgoedobject
gevestigde retailorganisatie te zijn. Een open uitstraling dient de directe omgeving als
het ware uit te nodigen om een bezoek te brengen. Daarnaast dienen de
consumenten, welke in de supermarkt hun boodschappen doen, niet het gevoel te
hebben dat zij "geïsoleerd" van de directe omgeving zijn. Kort en goed: een
supermarktobject is een communicatiemiddel, welke zowel van binnen naar buiten
als van buiten naar binnen gericht dient te zijn.

De belangrijkste gevel is de entreegevel. Deze gevel dient attractief te zijn voor de 
klant. De enh·ee van een supermarkt moet duidelijk zichtbaar en ruim zijn. In geval 
van een \,vinkelcentrum moet uiteraard ook de entree van het centrum duidelijk 
zichtbaar zijn. 
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Bij voorkeur heeft het pand een hoge voorgevel, als een "statement" voor de omgeving 
en met goede mogelijkheden voor signing. Daglicht valt op een gecontroleerde 
manier binnen via deze gevel. In ieder geval moet de suggestie opgewekt worden van 
veel gevelopeningen, a1 of niet met doorzicht. 

De overige gevels dienen er verzorgd uit te zien, maar niet opvallend om maximale 
focus op de entreegevel te krijgen. Deze gevels hebben noodzakelijke gevelopeningen 
ter plaatse van de sociale n1imten, magazijn en andere functies, zoals de 
geldautomaat. 

F) Zichtbaarheid
Zichtbaarheid is een aspect, welke invloed heeft op het gedsag van een consument.
Een supermarkt, waarvan de zichtbaarheid goed is, zal een positief effect hebben op
het aantal consumenten, welke een supermarkt bezoekt.

G) Verlichting parkeerterrein
De verlichting van het parkeerterrein is met de verruiming van de ,..vinkeltijden steeds
belangrijker geworden. Geen afdoende verlichting in de avonduren, geeft de
consument een onveilig gevoel. Dit gevoel zal het functioneren van de supermarkt
niet ten goede komen. De mate waarin de consument een parkeerterrein veilig dan
onveilig acht is meetbaar. Dit kwaliteitsaspect is daarmee bruikbaar om het
communicatiemodel verder te ont\vikkelen.

H) Netheid van het openbare gebied
De consument wenst te ,!\Tinkelen in een omgeving, welke goed onderhouden is en
blijft. Indien een omgeving hieraan niet voldoet, zal dit een negatieve invloed hebben
op de mate waarin een supermarkt functioneert. Een supermarkt maakt immers deel
uit van de directe omgeving.

I) Architectuur passend in de omgeving
Zoals hierboven aangegeven heeft een supermarktlocatie grote invloed op de
(directe) omgeving. Het dominante karakter van een supermarkt wordt bepaald door
haar functie en de omvang van het gebouw. De architectuur van een supermarkt
dient dan ook te passen in de omgeving.
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2.6 Toelichting op de commerciële kwaliteitsaspecten 
Aspecten die betrekking hebben op de opvalwaarde / wervingskracht / uitstraling van 
de supermarkt dan wel het winkelcentrum waar het deel van uitmaakt. Opgemerkt 
dient te worden dat goede kwaliteit van de andere aspecten ook commerciële '"'aarde 
heeft. 

Commerciële kwaliteit is als volgt ingedeeld: 
A Beweg\,viizering extern 
B Promotie 
C Presentatie 
D Herkenbaarheid/attentiewaarde 
E Inrichting/ sfeer 
F Bewegwijzering (intern) in het winkelcentrum/ supermarkt 

2.6.1 Toelichting op kwaliteitsaspecten van de commerciële kwaliteit 

A) Bewegwijzering (extern)
De ligging van een supermarkt bepaalt de grootte van haar pnma1re
verzorgingsgebied. Door middel van externe bewegwijzering is het mogelijk
consumenten van buiten het primaire verzorgingsgebied te trekken. Of dit
daadwerkelijk gebeurt, wordt bepaald door de kwaliteit van de concurrerende
supermarktmeters (in de directe omgeving) in relatie tot de kwaliteit van de
supermarkt welke gebruik maakt van die bewegwijzering.

B) Promotiemi""'
De voornaamste elementen van de promotiemix zijn persoonlijke verkoop,
verkoopbevordering, of "sales promotion" en reclame. Persoonlijke verkoop is
binnen het supermarktkanaal uit kostenovenveging een ondergeschoven kindje.
Vlees en groenten zijn voorverpakt, of kunnen door consument zelf worden verpakt.
Verkoopbevordering is in het supermarktkanaal sterk ontvvikkeld. Te denken valt aan
displays, gratis monsters, prijsvragen en premiums.

Reclame: 
Albert Heijn maakt middels de volgende middelen reclame: 
• Landelijke ochtendkranten;
• Radio;
• TV;

• Folders (AH bonus).
De functies van reclame zijn voor Albert Heijn:
• Zich te positioneren;
• Nieuwe producten introduceren;
• De consument op de hoogte te brengen van de veranderingen in de prijs van

producten;
• Producten door distributiekanaal te trekken (push functie), of te duwen (pull

functie);
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Bij intensieve distributie wordt van de retailer niet veel meer verwacht dan dat hij het 
product op zijn schappen plaatst. Een reclamecampagne voor zo'n artikel betaalt 
gewoonlijk de fabrikant. Richt hij zich met een dergelijke campagne- over het hoofd 
van de tussenhandel heen- rechtstreeks tot de consument, dan gebruikt hij een 
zogenaamde "pull' -strategie. De retailer wordt -omdat hij in de winkel dagelijks 
vraag naar het artikel heeft- "gedwongen" dit in zijn assortiment op te nemen. Veel 
detaillisten zouden bijvoorbeeld liever geen sigaretten verkopen omdat zij er maar 
weinig aan verdienen. Ze realiseren zich echter dat ze daarmee klanten afstoten die 
niet alleen die sigaretten maar ook hun andere boodschappen elders halen. Andere 
producenten maken meer gebruik van een "push"- dan van een "pull"-strategie. Bij 
een push strategie pousseren de vertegenwoordigers een artikel zo sterk dat de 
detaillist - ook beïnvloed door allerlei kortingen - besluit het te bestellen; zo "duwt" 
de fabrikant zijn product als het ware door de verschillende schakels van de 
bedrijfskolom heen tot het in voldoende vvinkelschappen ligt [4]. 

Niet alleen de promotionele activiteiten van de betreffende supermarktformule zijn 
van belang. Ook de promotionele activiteiten van het '"rinkelcentrum heeft invloed op 
het functioneren van de individuele winkeliers in het ,l\rinkekentrum. Hetgeen ook 
voor de supermarkt van toepassing is. Te denken valt aan: 
• Festiviteiten (sinterklaas, Pasen)
• Rommelmarkt

• Zegelacties

C) Presentatie
Kleur is een belangrijk instrument ten aanzien van presentatie van een
,l\rÏnkelcentrwn. Met een zekere uniformiteit in kleurstelling kan een eigen huisstijl
worden gecreëerd, hetgeen een positieve bijdrage levert aan de uitstraling. In het
centrum beeft men te maken met verschillende ondernemers met elk een ander
huisstijl, die wellicht niet overeenkomt met de huisstijl van het ·winkelcentrum.
Tevens zijn kleuren trendgevoelig. Dit zijn twee complicerende factoren, welke het
moeilijk maken om een huisstijl van een winkelcentrum neer te zetten.

D) Herkenbaarheid/ attentiewaarde
Een slechte herkenbaarheid en slechte zichtbaarheid gaan veelal samen. Bij v,rijze van
compensatie moet er meer aandacht worden geschonken aan de bewegwijzering en
attentiev,raarde van de entrees. Naast bovengenoemde aspecten kan de
attentiewaarde worden verhoogd door het situeren van blikvangers. Voorbeelden
hiervan zijn logo's, reclamezuilen, vlaggen en lichtmasten.

E) Inrichting/sfeer
Door het gebruik van decoraties, kleuren en licht is het mogelijk een bepaalde sfeer te
creëren.
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F) Bewegwijzering (intern) in het winkelcentrum
Interne be·wegv.rijzering kan een bijdrage leveren aan verbetering van de
herkenbaarheid en functionaliteit van het betreffende winkelcentrum. Hoe groter een
½rinkelcentrum is, hoe belangrijker bewegv.rijzering is.

2.7 Resumé 
In dit hoofdstuk hebben de factoren centraal gestaan, ,..,,.elke de kwaliteit van een 
supermarktlocatie bepalen. Vervolgens is besproken welke invloed deze factoren 
hebben op het functioneren van de supermarkt. 
Deze kvvaliteitsfactoren zijn: 
• Omgevingskwaliteit;
• Kwaliteit van de locatie;
• Functionele kwaliteit;
• Fysiek/technische kwaliteit;
• Commerciële kwaliteit.

Per kvvaliteitsfactor zijn de kwaliteitsaspecten nader toegelicht. Voor de ontwikkeling 
van het huurprijs onderbomi\ringsmodel voor wijk- en buurt supermarkten zal 
onderstaande lijst van kwaliteitsaspecten worden voorgelegd aan de belegger en de 
retailer. De in onderstaande lijst opgenomen kwaliteitsaspecten zijn meetbaar en 
daarmee bruikbaar. 

Kwaliteit van de omgeving: 
• Werkloosheid in percentage van de

potentiële werkende bevolking
• Gemiddeld inkomen in Euro's in het

Primaire verzorgingsgebied
• Supermarktaanbod in m2 (vvo) per

hoofd in het primaire verzorgingsgebied
• Percentage allochtonen

Kwaliteit van de locatie: 
• Omvang van het primaire

verzorgingsgebied
• Bereikbaarheid
• Parkeren

aantal parkeerplaatsen 
betaald of onbetaald parkeren 
gebouwd / maaiveld parkeren 
breedte parkeervlak 
routing 
verlichting 
overzicht op het totale parkeerterrein 
bevoorradingsmogelijkheden 

• absolute ligging
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Functionele kwaliteit: 
• aanwezigheid van andere trekkers
• ruime \Ninkeltijden
• wachttijden bij kassa
• gevulde schapruimte
• aanvu1lende voorzieningen
• imago van het vvinkelcentrum

Fysiek / technische kwaliteit: 
• mogelijkheid tot uitbreiden
• grootte van de supermarkt
• onderhoudstoestand
• bouwaard

Commerciële kwaliteit: 
• bewegwijzering (extern)
• bewegwijzering (intern)
• inrichting / sfeer van het winkelcentrum
• promotie van het winkelcentrum
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Hoofdstuk3 
Invloed van de kwaliteitsfactoren op de huurprijs volgens de belegger 

In dit hoofdstuk zullen de kwaliteitsfactoren en kwaliteitsaspecten besproken 
worden, welke volgens de belegger invloed hebben op de hoogte van de huurprijs. 

De belegger onderhandelt over de huurprijs op verschillende momenten: 
• Bij het tot stand komen van de huurovereenkomst. In de meeste gevallen betreft

dit een supermarkt, welke ont\ivikkeld dient te worden. In deze fase is het nog alles
behalve zeker of de supermarkt er daadwerkelijk komt. In dit geval wordt er
vanuit gegaan dat de belegger tevens de ontwikkelaar is, dan wel dat de belegger
en de ontwikkelaar tot dezelfde moederorganisatie behoren. Daarnaast kan het zo
zijn dat een supermarkt vrij gekomen is en dat de belegger de mogelijkheid heeft
de supermark't opnieuw te verhuren.

• De huurder en verhuurder hebben op het einde van de looptijd van een
huurovereenkomst van bepaalde tijd de mogelijkheid de huurprijs te herzien. Op
basis van het oude recht diende artikel 1632a en verder gehanteerd te worden.
Vanaf 1 augustus van dit jaar dient artikel 303 van boek 7 gehanteerd te worden.

Het verkrijgen van de benodigde informatie teneinde te bepalen op basis v.raarvan de 
belegger de huurprijs onderbouwt, zal door middel van open interviews plaatsvinden. 
De reden hiervoor is dat de geïnterviewde bij een gesloten interview, ongemerk't 
beïnvloed zal worden door de lijst met mogelijke antwoorden Ocwaliteitsfactoren en 
kwaliteitsaspecten). Met als gevolg dat de uitkomst van het onderzoek niet 
representatief te noemen is. 

De interviews, welke met de beleggers gehouden zijn, kenden de volgende fases: 
• Welke kwaliteitsfactoren kent de belegger spontaan en hebben volgens de

belegger invloed op de hoogte van de huurprijs;
• De belegger inzicht geven in de (overige) niet genoemde soorten

lnvaliteitsfactoren en de daarbij behorende kwaliteitsaspecten;
• Het achterhalen van de verklaring van het niet gebruiken van bepaalde

kwaliteitsfactoren bij de onderbouwing van de huurptijs door de belegger.

Alvorens een onderzoek te starten naar de onderbouwing van de huurprijs dient 
duidelijk te zijn: 
1. Wat de vastgoedmark't onder een belegger verstaat (definitie);
2. Welke partijen geïnterviewd zullen worden.
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3 .1 Belegger 
In de Vastgoedbeheer Lexicon [1] staat onder meer over de belegger vermeld: 

De benaming voor een rechtspersoon vvelke het beleggen tot de kernactiviteiten van 
de onderneming rekent, dan wel afhankelijk van de context een natuurlijk persoon 
die (een deel van de) vrij besteedbare financiële middelen belegt. 
De belegger belegt een deel van zijn vermogen in vastgoed, onder andere om redenen 
van risicospreiding. Een gedeelte van het vastgoed wordt belegd in ,,vinkels. 
Supermarkten maken deel uit deze categorie. 

De beleggers zijn onder te verdelen in de volgende categorieën; 
• Institutionele beleggers;
• Vastgoedbeleggingsinste11ingen;
• Particuliere beleggers.

Gekozen is voor de volgende partijen, welke de verschillende groepen beleggers 
vertegenwoordigen: 
• Achmea Vastgoed (institutionele belegger 3.2);
• AZL Vastgoed (vastgoedbeleggingsinstelling 3.3);
• Van Renschdael Groep (particuliere belegger3-4).

3.2 Achmea Vastgoed 
De beleggingsactiviteiten van deze institutionele partij worden bepaald door de 
aangegane verplichtingen, welke voortvloeien uit hun kernactiviteiten met betrekking 
tot de pensioen- en verzekeringsvoorzieningen. 
De beleggingsmiddelen zijn afkomstig van de premiebetalingen van de klanten en de 
gerealiseerde rendementen van het reeds eerder belegde, daarvoor bestemde 
vermogen. 

Auteur heeft een interview afgenomen met mevrouw Hörfarter. 
Mevrouw Höifarter is werkzaam bij de afdeling acquisitie winkels. Haar werk bestaat 
grotendeels uit het beoordelen van de huidige winkelportefeuille en nieuw te 
verwerven winkelobject(en) en winkelportefeuilles. Het beoordelen van 
supermarlct(en)portefeuille(s) maakt deel uit van haar dagelijks werk. 
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3.2.1 Onderzoeksresulaat 
Op basis van het interview met mevrouw Hörfarter kan de volgende conclusie 
getrol<ken worden over de ·wijze, waarop de huurprijs van een supermarkt wordt 
onderbouwd door Achmea. 

Huurprijsbeïnvloedende Zienswijze van Achn1ea 
kwaliteitsfactoren 
Omgevingskwaliteit Wordt niet of nauwelijks rekening mee 

gehouden 
Locatie kwaliteit Wordt bij de onderbouwing van de 

huurprijs rekening mee gehouden 
Functionele kwaliteit Wordt niet of namvelijks rekening mee 

gehouden 
Fysiek/technische kwaliteit Wordt bij de onderbouwing van de 

huurprijs rekening mee gehouden 
Commerciële kwaliteit Wordt niet of nauwelijks rekening mee 

gehouden 

3.2.2 Toelichting op het onderzoeksresultaat: 
Achmea heeft de beschikking over een eigen onderzoeksafdeling welke op basis van 
bovenstaande kwaliteiten de potentie van supermarktlocaties beoordeelt. De 
aam•vezige kwaliteit van een supermarktlocatie ,,vordt nauwelijks gebruikt om de 
humprijzen te onderbouwen. 
Hier liggen de volgende oorzaken aan ten grondslag: 
• Dynamiek van retail:
Het feit dat retail een dynamisch karakter heeft, vergt veel inspanningen van deze
organisatie om de veranderingen bij te houden. Het hebben en onderhouden van
retailkennis is hierdoor zeer l<ostbaar;
• Afgeleide activiteit:
Het beleggen in vastgoed behoort tot de kernactiviteiten van deze organisatie. Het
onderhouden van retailkennis is daarmee een afgeleide activiteit van het beleggen.

Het dynamische karakter van retail en het feit dat het onderhouden van retail kennis 
een afgeleide activiteit is, geeft deze belegger te weinig zekerheid om op basis van 
deze "intern" verkregen informatie de huurprijzen te onderbomrnn. 

Een andere complicerende factor, welke van algemene aard is, is het bepalen (meten) 
van de aanwezige kwaliteit. Veel kwaliteitsfactoren zijn niet of nauwelijks meetbaar 
en daarmee onbruikbaar om de aanwezige kwaliteit inzichtelijk te maken. Met als 
gevolg dat onderbom"7ing van huurprijzen, uitsluitend op basis van meetbare 
(vergelijkbare) kwaliteitsaspecten kan plaatsvinden. De beoordeling van de 
supermarktlocatie vindt door Achmea plaats op basis van: 
1. Fysiek / technische kwaliteit;
2. Kv,•aliteit van de locatie.
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3.2.3 Beoordeling fysiek/technische kwaliteit 
De verklaring van het feit dat de fysiek/technische kwaliteit een dominante positie 
inneemt bij de ''beoordeling" van de huurprijs door deze organisatie: 
• Meetbaar:
Deze lnvaliteit is bij uitstek goed te meten en daarmee ook goed te vergelijken. Enkele
voorbeelden hiervan zijn lekkages, achterstallig schilderwerk, grootte van de ·winkel,
mogelijkheid tot uitbreiden etc. ;
• Rol van de belegger:
De belegger is vanouds een beheerder. De beheerder heeft de doelstelling zijn
objecten in stand te houden. Het beoordelen van de fysiek/technische hvaliteit past
dan ook naadloos bij de rol van de belegger.

Op basis van het interview zijn de volgende fysiek/technische aspecten achterhaald, 
waarmee deze belegger de huurprijs onderbouwt, deze zijn: 
• Mogelijkheid tot uitbreiden;
• Grootte van de supermarkt;
• Bouwaard;
• Onderhoudstoestand.

Op basis van een open interview zijn de bovenstaande aspecten achterhaald. 
Vervolgens zijn de overige fysiek/technische aspecten getoond welke niet door de 
belegger genoemd zijn. 

Deze belegger erkent de invloed van de niet genoemde aspecten, maar acht het te 
riskant om op basis van intern verkregen kennis de huurprijs te onderbouwen. De 
oorzaak hiervan ligt in de dynamiek van de retail en dat het onderhouden van 
retailkennis voor deze organisatie geen kernactiviteit is. 

3.2.4 Kwaliteitsaspecten van de locatie 
Door middel van het interview zijn de volgende kwaliteitsaspecten van de locatie naar 
boven gekomen, waarmee deze belegger zijn huurprijs" onderbouwt", deze zijn: 
• Primair verzorgingsgebied;
• Kwaliteit van het parkeerterrein;
• Bevoorradingsmogelijkheid.
Deze k\valiteitsaspecten zijn op relatief eenvoudige wijze te meten. Het is
bijvoorbeeld mogelijk om op de drukste momenten van de week (vrijdag en zaterdag)
te beoordelen of de klant op eenvoudige wijze zijn auto kan parkeren en na het
boodschappen doen zo snel mogelijk het parkeerterrein weer kan verlaten.
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Naast het aantal parkeerplaatsen, de breedte van het parkeervak, 
parkeermogelijkheid op eigen terrein, duidelijke belijning, de verlichting op het 
parkeerterrein en de routing, acht deze belegger het noodzakelijk dat een supermarkt 
de beschikking heeft over voldoende bevoorradingsmogelijkheden. Tevens houdt 
deze belegger bij de beoordeling van de huurprijs rekening met de grootte van het 
primaire verzorgingsgebied. Een bijkomend voordeel is dat het meten van deze 
kwaliteitsaspecten relatief weinig retailkennis noodzakelijk is. 

Nadat op basis van het open interview de bovenstaande aspecten achterhaald zijn. 
Heeft deze belegger kennis genomen van de overige kwaliteitsaspecten van de locatie. 
De belegger erkent dat deze overige individuele factoren invloed hebben op de hoogte 
van de huurprijs, maar neemt deze niet mee bij de onderbouwing. Ook hier geldt dat 
de dynamiek van de retail en het onderhouden van retailkennis de oorzaken zijn. 

3.2.5 Beoordeling overige kwaliteitsfactoren 
Deze belegger beperkt de onderbouwing van de huurprijs op basis van deels de 
fysiek/technische kwaliteit en deels de kwaliteit van de locatie. De overige 
kwaliteitsfactoren (omgevingskwaliteit, functionele kwaliteit en de commerciële 
kwaliteit) w·orden niet of nauwelijks meegenomen. Deze belegger erkent de invloed 
van deze factoren op het functioneren van een supermarkt en de hoogte van de 
huurprijs. Ook hier geldt dat de dynamiek van de retail en het onderhouden van de 
retailkennis de oorzaken zijn, waarom deze belegger deze kwaliteitsfactoren niet 
gebruikt voor de onderbouwing van de huurprijs. 

3.2.6 Beoordeling van het huurcontract 
Deze belegger is er zich van bewust dat "de onderbouv.ring" van de huurprijs op basis 
van (deels) de fysiek/technische kwaliteit, (deels) de kwaliteit van de locatie en het 
marktgevoel ontoereikend is. Bij de beoordeling van de totale kwaliteit van een te 
koop aangeboden supermarktlocatie hecht deze belegger grote waarde aan een 
kwalitatief goed huurcontract. 

De kwaliteit van het huurcontract wordt onder andere bepaald door de volgende 
aspecten [ 9]: 
• De restduur van de overeenkomst:
Een overeenkomst met een huurder, die nog een langlopende huurovereenkomst
heeft, geeft relatief veel zekerheid, hetgeen zich vertaalt in de waardering van het
betreffende object. Met de restduur bedoelen we uiteraard de termijn, die de
huurovereenkomst op grond van de huurovereenkomst zeker nog loopt. De
optiejaren tellen dus niet mee. Loopt de overeenkomst nog kort, dan bestaat de kans
dat het pand leeg komt, of dat de huurder en verhuurder tot een huuraanpassing
kunnen komen.
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• De kwaliteit van de huurder:
De kwaliteit van de hurn·der kan een positieve of een negatieve invloed hebben op de
waarde van de supermarkt. De positieve invloed is de zekerheid over de huur·betaling
bij een goede huurder. Een huurovereenkomst, die bijvoorbeeld qua huurcondities
boven het marktniveau ligt, maar gesloten is met een eersteklas huurder, is minder
gevaarlijk dan wanneer de overeenkomst is gesloten met een derderangs huurder. De
negatieve invloed zou eruit kunnen bestaan, dat een goede huurder bij een te lage
huurprijs lang op dat lage niveau blijft zitten, terwijl bij een minder goede huurder er
een kans bestaat dat tot ontruiming moet worden overgaan, waarna de eigenaar voor
betere condities kan verhuren.

De kwaliteit van de huurder ,.vordt bepaald door: 
>- Marktpositie in de betreffende branche; 
>- Financiële positie van de onderneming; 
>- Uitstraling in de markt. 

• De huurprijs
De huurprijs kan in overeenstemming zijn met de economische huurwaarde, maar
ook daarboven of daaronder liggen. Economische huurwaarde is de prijs, die bij
aanbieding ter verhuur, op de voor de onroerende zaak meest geschikte vájze en na
de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed. Dit
waardebegrip wordt gebruikt indien de onroerende zaak wordt aangeboden op de
vrije huurmarkt. Eventuele afwijkingen dienen door de betreffende belegger
beoordeeld te worden op de gevolgen daarvan. Achmea beoordeelt de huurprijs door
een lokale makelaar in te schakelen. Over de bepaling van de economische
huun,vaarde bestaat veel onduidelijkheid.

• De wijze van huuraanpassing
Voor supermarkten geldt veelal dat de huurprijs gecorrigeerd wordt met een
indexcijfer per jaar. De meeste huurovereenkomsten hebben een standaard bepaling,
maar er komen ook verschillende contracten voor met een afgetopte indexclausule, of
een beperkte indexclausule, of een afwijkend indexcijfer.

• De verdeling van de onderhoudskosten
De mate waarin de onderhoudskosten voor rekening van respectievelijk de huurder of
de verhuurder zijn, heeft direct invloed op het behaalde rendement.

• De zekerheden
Naarmate er meer onzekerheid bestaat, of de huurder aan zijn huurverp1ichtingen
kan of zal voldoen, is het hebben van zekerheden van groter belang. Deze zekerheden
worden door de huurder meestal afgegeven in de vorm van een bankgarantie, of een
waarborgsom. De omvang van de zekerheid is daarbij van even groot belang. Met
name de overdraagbaarheid van de garantie en de einddatum zijn daarbij twee
belang1ijke punten.
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Grote (internationale) retailers zijn niet snel genegen een bankgarantie af te laten 
geven, immers een bankgarantie werkt kostenverhogend en beperkt hun 
kredietruimte bij de bank. 

Veel verhuurders hebben dit in het verleden voor lief genomen vanuit de redenatie 
dat het zeer solide ondernemingen leken te zijn. De afgelopen jaren zijn voldoende 
gevallen bekend, welke hebben aangetoond dat de vermeende soliditeit niet strookte 
met de werkelijkheid. 

• De bijzondere bepalingen
Aangezien er contractsvrijheid bestaat, kunnen partijen huurovereenkomsten met
een grote verscheidenheid aan bepalingen hebben. Indien deze bepalingen niet in
strijd zijn met wettelijke bepalingen, kunnen ze invloed hebben op de waarde. De
variatie is redelijk ongelimiteerd en uitwerking hiervan is dan ook niet mogelijk.

De verklaring waarom deze belegger zoveel waarde aan het huurcontract hecht is 
gelegen in het feit, dat een retailer uitsluitend bereid is een kwalitatief hoogwaardig 
huurconh·act af te sluiten. Indien de supermarktlocatie ook voldoende kwaliteit heeft. 
Hij ve1trouwt hiermee aardig blind op de mening van de retailer. Het beoordelen van 
het huurcontracten behoort tot de kernactiviteiten van de belegger. Het gevolg 
hiervan is dat deze belegger in principe terughoudend is over de aankoop van 
supermarktlocaties met kortlopende contracten. Immers een huurcontract met een 
korte restduur wordt gezien als een kvvalitatief minder contract. Dit hoeft natuurlijk 
niet te stroken met de totale kwaliteit van de betreffende supermarktlocatie. 

Deze belegger toetst de huurprijs door het inschakelen van een lokale makelaar. Dit 
brengt grote risico's met zich mee. Ten eerste de gemiddelde (lokale) 
bedrijfsmakelaar heeft nauwelijks kennis en ervaring op het gebied van 
supermarlrten. De reden hierachter is gelegen in het feit dat supermarkten gecreëerd 
dienen te worden. Voordat een supermarkt wordt gerealiseerd, is deze verhuurd 
(zonder tussenkomst van een makelaar). Uitsluitend voor de resterende 
winkelruimtes, bij ontwikkeling van een winkelcentrum, wordt een makelaar 
ingeschakeld. Het aantal vragende partijen voor supermarktmeters zijn beperkt en 
daarmee overzichtelijk 

3.3 AZL Vastgoed 
Deze (fiscale) beleggingsinstelling heeft de fiscale status aangevraagd en verkregen op 
basis van het voldoen aan de daartoe gestelde criteria, teneinde daardoor via het 0%
tarief aangeslagen te worden voor de verschuldigde vennootschapsbelasting. Een 
gevolg hiervan is dat AZL Vastgoed geen ontwikkelingsactiviteiten mag ontplooien, 
anders kan dit gevolgen hebben voor haar fiscale status. 
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Auteur heeft een interview afgenomen met de heer ir. A. Spaninks M.R.E. 
De heer Spaninks maakt sinds kort deel uit van de directie van AZL Vastgoed. Tot 
voor kort was de heer Spaninks verantwoordelijk voor het winkelfonds van AZL. 
Zijn werk bestond grotendeels uit het beoordelen van de huidige winkel portefeuille 
en 't verwerven van vánkelobject(en). 

3.3.1 Onderzoeksresulaat 
Op basis van het interview met de heer Spaninks kan de volgende conclusie 
getrokken worden over de ,.vïjze waarop de huurprijs van een supermarkt wordt 
onderbouwd door AZL Vastgoed. 

Huurprijsbeinvloedende Zienswijze AZL Vastgoed 
kwaliteitsfactoren 
Omgevingskwa1iteit Wordt niet of nauwelijks rekening mee 

gehouden 
Locatie k"valiteit Wordt bij de onderbouwing van de huurprijs 

rekening gehouden 
Functionele kwaliteit Wordt niet of nauwelijks rekening mee 

gehouden 
Fysiek/technische kwaliteit Wordt bij de onderbouwing van de huurprijs 

rekening mee gehouden 
Commerciële kwaliteit Wordt niet of nauwelijks rekening mee 

gehouden 

3.3.2 Toelichting op het onderzoeksresultaat 
Het resultaat van dit onderzoek wijkt niet af met het onderzoek bij Achmea. 
Het dynamische karakter van retail en het feit dat het onderhouden van retail kennis 
een afgeleide activiteit is, bepalen dat onderbom.ving van de huurprijzen op basis van 
de kwaliteitsfactoren en hvaliteitsaspecten op zeer beperkte wijze gebeurt. 

Ook hier geldt dat veel kwaliteitsaspecten niet of nauwelijks meetbaar zijn en 
daarmee onbruikbaar zijn om de aanwezige kwaliteit inzichtelijk te maken. 
De beoordeling van een supermarktlocatie vindt door AZL op basis van de volgende 
kwaliteitsfactoren: 
• Fysiek / technische kwaliteit;
• Kwaliteit van de locatie.

3.3.3 Beoordeling fysiek/technische kwaliteit 
Hier geldt hetzelfde als bij Achmea. 
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3.3.4 Kwaliteitsaspecten van de locatie 
AZL Vastgoed onderbouwt net als Achmea de huurprijs op basis van k.vvaliteit van het 
parkeerterrein en de grootte van het primaire verzorgingsgebied. Verder houdt AZL 
bij de onderbom,.,ing van de huurprijs rekening met de koopkracht van het primaire 
verzorgingsgebied. 

3.3.5 Beoordeling overige kwaliteitsfactoren 
Ook hier geldt hetzelfde als bij Acherna. 

3.3.6 Beoordeling van het huurcontract 
Ook hier geldt hetzelfde als bij Achmea. 

3.4 Van Renschdael Groep 
Naast het beleggen in diverse soorten onroerend goed markten, waaronder in vvinkels 
en supermarkten, ontwikkelt deze partij voor eigen risico en rekening woningen, 
winkels en supermarkten. 

Het totale personeelsbestand bestaat uit vier personen. In tegenstelling tot de tvvee 
andere categorien beleggers werkt deze partij voor eigen rekening en risico. Het eigen 
vermogen van deze groep wordt ter beschikking gesteld door de bestuurders en niet 
door derden, zoals bij een be1eggingsinste11ing en een institutionele belegger het geval 
lS. 

Auteur heeft een interview afgenomen met de heer Mr. M.P.F.J.M. van Rensch. De 
heer Van Rensch voert de directie over de Van Renschdael Groep. Zijn werk bestaat 
tevens uit het beoordelen van nieuw te verwerven winkelobject(en), waaronder 
supermarkten. 

3.4.1 Onderzoeksresulaat 
Op basis van het interview met de heer Van Rensch kan de volgende conclusie 
getrokken over de wijze waarop de huurprijs van een supermarkt wordt onderbouwd 
door de Van Renschdael Groep. 

H uurprijsbeinvloedende 
kwaliteitsfactoren 
Omgevingskwaliteit 

Locatie kwaliteit 

Functionele kwaliteit 

Fysiek/technische kvvaliteit 

Commerciële kwaliteit 

Zienswijze 
Van Renschdael Groep 
Wordt niet of nauwelijks rekening mee 
gehouden 
Wordt bij de onderbouwing van de huurprijs 
rekening gehouden 
Wordt niet of nauwelijks rekening mee 
gehouden 
Wordt bij de onderbom,ving van de huurprijs 
rekening mee gehouden 
Wordt niet of 
gehouden 
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3.4.2 Toelichting op het onderzoeksresultaat 
Ook deze belegger heeft niet de beschikking over een eigen onderzoeksbureau. De 
retailkennis is aanwezig bij enkele medewerkers. Deze belegger erkent de dynamiek 
van retail en het feit dat het onderhouden van retailkennis een afgeleide activiteit is. 
Met als gevolg dat de huurprijs, zoals bij de eerder besproken partijen, niet of 
nauwelijks wordt onderbouwd. 

De beperkte ·wijze van onderbouwing vindt uitsluitend plaats op meetbare 
kwaliteitsfactoren. Deze zijn; 
1. Fysiek / technische kwaliteit;
2. Kwaliteit van de locatie.

3.4.3 Beoordeling fysiek/technische kwaliteit 
Ook deze belegger maakt gebruik van deze kwaliteitsfactor om de huurprijs te 
onderbouwen. De ervaring van de belegger op dit gebied en het feit dat deze 
kwaliteitsfactor goed te bepalen (meetbaar) is, zijn de verklarende factoren. 
Deze particuliere belegger "onderbouwt" de huurprijs op basis van de volgende 
fysiek/technische kwaliteitsaspecten: 
• mogelijkheid tot uitbreiden;
• grootte van de supermarkt;
• bouwaard;
• onderhoudstoestand

Nadat op basis van een open interview de bovenstaande aspecten zijn achterhaald. 
De overige fysiek/technische kwaliteitsaspecten worden door deze belegger niet 
gebruikt bij de onderbouwing van de huurprijs. Omdat de overige aspecten 
(architectuur passend in de omgeving, open uitstraling, netheid van de omgeving) 
subjectief zijn en daarmee niet bruikbaar. 

3.4.4 Kwaliteitsaspecten van de locatie 
Door middel van het interview zijn de volgende kwaliteitsaspecten van de locatie 
naar boven gekomen, waarmee deze belegger zijn huurprijs "onderbom,vt". 
Deze individuele huurbepalende aspecten zijn: 
• Kwaliteit van het parkeerterrein;
• Het aantal inwoners van een woonplaats;
• Bereikbaarheid.

De van Renschdael Groep erkent het belang van een parkeerterrein voor een 
supermarkt, teneinde goed te kunnen functioperen. Het feit dat de kwaliteit van het 
parkeerterrein meetbaar is, maakt het mogelijk supermarkten (op dit gebied) met 
elkaar te vergelijken. 
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Deze belegger is ermee bekend dat het primaire verzorgingsgebied van een 
supermarkt invloed heeft op het functioneren van een supermarkt. Maar door het feit 
dat de hedendaagse consument meer dan vroeger verschillende supermarkten 
bezoekt, wordt dit gegeven minder betrouwbaar geacht. Het is dan ook van belang 
dat een supermarktlocatie goed bereikbaar is, zodat alle inwoners van een plaats op 
relatief eenvoudige wijze de supermarkt kunnen bereiken. 

Het achterhalen van het aantal inwoners van een woonplaats alsmede de beoordeling 
van de bereikbaarheid van een supermarktlocatie, zijn aspecten welke op eenvoudige 
wijze te achterhalen zijn. 

Vervolgens heeft deze belegger kennis genomen van de overige individuele 
·kwaliteitsaspecten van de locatie. Ook deze belegger erkent dat deze aspecten invloed
hebben op het functioneren van een supermarkt en daarmee ook de invloed hebben
op de hoogte van de huurprijs. Echter deze aspecten worden niet gebruikt voor de
onderbouwing van de huurprijs omdat de dynamiek van de retail te groot is en het
onderhouden van retailkennis geen kernactiviteit is.

3.4.5 Beoordeling overige kwaliteitsfactoren 
De overige kwaliteitsfactoren (omgevingskwaliteit, functionele kwaliteit en de 
commerciële kwaliteit) worden niet of nauwelijks meegenomen voor de 
onderbomving van de huurprijs. Indien deze factoren door deze belegger beoordeeld 
worden gebeurt dit op basis van (marl't)gevoel. De geïnterviewde erkent de invloed 
van de factoren op de huurprijs, maar hij onderbouwt de huurprijs hiermee niet. Ook 
hier geldt dat de dynamiek van retail te groot is en het onderhouden van deze materie 
geen kernactiviteit is. 

De heer Van Rensch is zich er voldoende van be,,vust dat de onderbouwing van de 
huurprijs door middel van (deels) fysiek/kwaliteit, (deels) de kwaliteit van de locatie 
en het marktgevoel niet toereikend is. Ook deze belegger beoordeelt de kwaliteit van 
het huurcontract teneinde meer "houvast" te verkrijgen. 

Ook deze belegger hecht dus grote waarde aan een kwalitatief hoogv,,aardig 
huurcontract. Wederom vanuit de redenatie dat indien de retailer bereid is een 
langdurig huurcontract af te sluiten, de totale kwaliteit van de supermarktlocatie ook 
in orde is. 

Ook deze belegger vertrouwt daarmee bij de beoordeling van de totale kwaliteit bijna 
volledig op de beoordeling van de desbetreffende retailer. Hier schuilt een groot 
gevaar in. Het kan zijn dat een bepaalde retailer op een specifieke locatie goed kan 
functioneren, maar dat een concurrerende retailer op deze locatie aanzienlijk minder 
functioneert. Omdat de functionele en commerciele kwaliteit van de huidige huurder 
vele malen beter is dan de concurrentie. Indien de huidige huurder na loop van tijd 
vertrekt, is de belegger niet in staat (of tegen een veel lagere huurprijs) die 
vvinkelruimte wederom in te vullen met een andere (concurrerende) retailer. 
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3.4.6 Beoordeling van het huurcontract 
Ook deze belegger toetst de huurprijs door het inschakelen van een (lokale) makelaar. 
Hier ge1dt hetzelfde commentaar als bij twee andere beleggers. 

3.5 Resumé 
In dit hoofdstuk zijn de verschillende kvValiteitsfactoren besproken, welke volgens 
drie verschillende beleggers invloed hebben op de hoogte van de huurprijs van een 
supermarkt. Geconcludeerd kan worden dat deze beleggers hierover nagenoeg 
dezelfde zienswijze hebben. "Onderbouwing" van de huurprijs vindt plaats op basis 
van (deels) kwaliteit van de locatie en (deels) fysieke/technische k'"waliteit. Al deze 
beleggers beoordelen de totale kwaliteit van de supermarktlocatie op basis van de 
kwaliteit van het onderliggende huw·contract. De belegger vertrouwt daarmee in zijn 
beoordeling volledig op de beoordeling van de retailer, vanuit de volgende redenatie: 
"een retailer is uitsluitend bereid een locatie voor een lange termijn aan te huren, 
indien de totale kwaliteit van een locatie in orde is". 

45 

Master of Real Estate opleiding 
TU/e-Postgraduate School 

Peter Hesselberth 
December 2003 



T U / i<chnisch• 

e universlt,lt 

elndhoven 00 
Onderbouwing van de huurprijzen van Albert Heijn buurt- en wijksupermarkten 

Hoofdstuk4 
Invloed van de kwaliteitsfactoren op de huurprijs volgens de retailer 

De vraag naar supermarktmeters is afkomstig van de verschillende 
supermarktorganisaties (retailers). Albert Heijn is binnen Nederland mar1.rtleider en 
daarmee de grootste gebruiker van supermarktmeters. 

Binnen de Albert Heijn organisatie is Ahold Vastgoed b.v onder andere 
verantwoordelijk voor de nieuwe en de bestaande supermarktmeters voor Albert 
Heijn. Ahold Vastgoed kent de volgende afdelingen, welke continu waken over de 
kwaliteit van de bestaande en nieuwe supermarktmeters: 
• Acquisitie;
• Assetmanagement;
• Vestigingplaats Advies.

In dit hoofdstuk zullen door middel van open interviews met deskundigen van Ahold 
Vastgoed, bepaald worden welke kwaliteitsfactoren en kwaliteitsaspecten, invloed 
hebben op de hoogte van de huurprijs van een supermarkt. 

4.1 Acquisitie 
Deze afdeling verzorgt het directe contact met Albert Heijn (accountmanagement op 
regionaal niveau) en is daarmee bruggenbouwer tussen de klant en het 
vastgoedbedrijf. De acquisiteur is verantwoordelijk in zijn gebied voor het realiseren 
van nieuwe supermarktmeters (nieuwe locaties en uitbreidingsmeters), kwaliteit van 
de bestaande huisvesting en het contact met de klant (Albert Heijn). 
Binnen A VG is de acquisiteur de "dealmaker". 

4.2 Assetmanagement 
Deze afdeling is verantwoordelijk voor het beheren van de huttTstromen van de 
vastgoedobjecten, welke in gebruik zijn bij de Nederlandse Ahold 
werkmaatschappijen. Assetmanagement is verant\,voordelijk gesteld voor de 
performance van de toevertrouwde vastgoedobjecten en met name voor wat betreft 
het effectueren van het door de directie geformuleerde operationele beleid van AVG. 
Deze afdeling kent de volgende subafdelingen: 
• Beheer:
Deze subafdeling is onder meer verantwoordelijk voor het beheren van ruim 700

supermarkten;
• Onderhoud:
Deze subafdeling is hoofdzakelijk verant\,voordelijk voor het technische beheer van de
supermarkten, welke in eigendom zijn.

De subafdeling Onderhoud zorgt dagelijks voor de instandhouding van de 
eigendomspanden. Door de specifieke kennis en ervaring van deze afdeling is Ahold 
Vastgoed zich er ter degen van bewust, dat deze kwaliteitsfactor de hoogte van de 
huurprijs beïnvloedt. 
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4.3 Vestingplaats Advies 
Deze stafdienst houdt zich onder andere bezig met het verzamelen van gegevens over 
de herkomst van de klanten, marktpositie, demografische ontwikkelingen, 
concurrentie onderzoek etc. Een gedeelte van deze gegevens worden verkregen door 
middel van de "AH bonuskaart". Vervolgens worden deze gegevens in overleg met de 
afdeling Acquisitie vertaald in strategische analyses (bijvoorbeeld vestigingstrategie) 
en tactische analyses (bijvoorbeeld targetplannen). 

Binnen de Albert Heijn- organisatie is dit de afdeling, welke bij uitstek de totale 
kwaliteit bewaakt. Tijdens het open interview met onderzoeker de heer dr. A.J. van 
Duren werd haarfijn aangegeven welke kwaliteitsfactoren (functionele, commerciele, 
fysiek/technische, omgeving en locatie) er zijn, en wat voor invloed deze factoren 
hebben op de mate waarin een supermarkt functioneert. Mede op basis van dit 
gesprek is hoofdstuk 2 tot stand gekomen. 

4.4 Informatie verkrijging 
Auteur beeft een interview afgenomen met de volgende collega's: 
• De heer F. van de Wouw (Acquisitie)
• De heer drs J. Jansen en de heer dr. A.J. van Duren (Vestingplaats Advies)
De auteur is binnen Ahold Vastgoed werkzaam als assetmanager.

4.5 Onderzoeksresultaat 
Op basis van interviews met bovenstaande personen en de ervar:iing van de auteur 
kan de volgende conclusie getrokken worden over de zienswijze van Ahold Vastgoed. 

Huurprijsbeïnvloedende 
k"Waliteitsfactoren 
Omgevingskwaliteit 

Locatie kwaliteit 

Functionele kwaliteit 

Fysiek/technische hvaliteit 

Commerciële kwaliteit 

Zienswijze van Ahold Vastgoed 

Wordt rekening mee gehouden 

Wordt rekening mee gehouden 

Wordt rekening mee gehouden 

Wordt rekening mee gehouden 

Wordt rekening mee gehouden 
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4.5.1 Toelichting op het onderzoeksresultaat 
Omgevingskwaliteit 
De acquisiteur heeft regelmatig contact met "de institutionele omgeving". Hierdoor is 
hij zeer goed op de hoogte van het gemeentelijk detailhandelsbeleid, de visies van 
belangengroepen en de ontwikkelingsmogelijkheden van de beoogde omgeving en 
betreffende locatie. 

Afstemming van de wensen van Albert Heijn vindt dagelijks plaats. Hierdoor is de 
acquisiteur optimaal op de hoogte van de onhvikkeling van de regionale en lokale 
concurrentie. Op dit gebied wordt de acquisiteur tevens gevoed door de afdeling 
Vestingplaats Advies. 

Kwaliteit van de locatie 
De acquisiteur weet door zijn ervaring in '"'elke mate de locatie aspecten aanwezig 
dienen te zijn, om de supermarkt goed te laten functioneren. Ook op dit punt wordt 
hij door de klant, alsmede door Vestingplaats Advies, gevoed met informatie. 

Functionele kwaliteit 
Doordat er dagelijks (op regionaal niveau) afstemming plaats vindt tussen Albert 
Heijn en de afdeling Acquisitie, is de acquisiteur in staat de functionele kwaliteit van 
de verschillende supermarktformules en aanvullende be,vinkeling te beoordelen. 

Fysiek/technische kwaliteit 
De beoordeling van deze kwaliteitsfactor wordt overgelaten aan de 
onderhoudsafdeling en Vestingplaats Advies. 

Commerciële kwaliteit 
Op dit punt heeft de acquisiteur een beperkte rol. De beoordeling van deze lnvaliteit 
wordt door de klant (AH) en door Vestingplaats Advies verricht. Slechts op het gebied 
van zichtbaarheid heeft acquisitie een adviserende en sturende taak. 

4.6 Verklaring zienswijze Ahold Vastgoed 
Het feit dat A VG een Corporate Real Estate Management organisatie is, verklaart de 
zienswijze. De volgende redenen liggen hieraan ten grondslag: 
• Kernactiviteit:
Het onderhouden van retailkennis is een kernactiviteit.
• Relatie klant:
Albert Heijn is niet alleen een (interne) klant, maar tevens de moederorganisatie.
• Dynamiek van de retail:
De dynamiek van de retail is geen bedreiging, maar het bestaansrecht.
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4.7Resumé 
De totale kwaliteit van een supermarktlocatie bepaalt de mate waarin een supermarkt 
kan functioneren. De retailer is er zich dus van bewust dat de mate waarin bepaalde 
kwaliteitsaspecten aanwezig zijn, invloed hebben op het functioneren van een 
supermarkt. Een retailer is bereid meer huur te betalen indien de aanwezige kwaliteit 
bijdraagt tot het maximaliseren van het functioneren in vergelijking tot de 
gemiddelde kwaliteit. In tegenstelling tot de beleggers is het onderhouden van 
retailkennis een kernactiviteit en de dynamiek van de retail het bestaansrecht. 
Daarnaast is de speciale (klant)relatie met Albert Heijn een waarborg dat de 
ontwikkelingen in de retail goed gevolgd k"llnnen worden. 
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Hoofd.stuks 
Het huurprijs onderbouwingsmodel op basis van kwaliteitsfactoren en 
Jnvaliteitsaspecten 

5.1 Inleiding 
In hoofdstuk 4 is aangetoond dat de retailer bij de beoordeling van de kvvaliteit van 
een supermarktlocatie rekening houdt met alle kwaliteitsfactoren en de 
kwaliteitsaspecten. De belegger daarentegen maakt slechts beperkt gebruik van 
enkele kwaliteitsfactoren. Teneinde het onderbom,vingsmodel te kunnen bouwen, zal 
dit op basis van input van de retailer plaatsvinden. Dit hoofdstuk zal dan ook in het 
teken staan van de ontwikkeling van het onderbouwingsmodel. Een model met als 
doel de huurprijs van een Albert Heijn buurt-en wijksupermarkt te kunnen 
onderbouwen. Het model dient er voor te zorgen dat de discussie over de hoogte van 
de huurprijs plaats vindt op basis van uniforme uitgangspunten (l<'l,valiteitsfactoren 
en kwaliteitsaspecten). 

Alvorens het model extern te gaan gebruiken voor de onderbouwing van de 
huurprijzen, dient Ahold Vastgoed eerst op een lijn te zitten met de "externe 
belegger". Ahold Vastgoed dient zich dan ook de vraag te stellen of men retailkennis 
wil overdragen aan de belegger teneinde de huurprijs te kunnen onderbouwen. 

De auteur heeft de informatie verkregen op basis van zijn ervaring, geraadpleegde 
vakliteratuur en interviews met onderzoekers. Hierdoor is een concept model 
ontwikkeld op basis van kwaliteitsfactoren en kwaliteitsaspecten. Vervolgens is het 
concept model ter beoordeling en verdere uitwerking voorgelegd bij diverse collega's 
bij Vestingplaats Advies. 

5.2 Werking van het onderbouwingsmodel 
In hoofdstuk 2 zijn de kwaliteitsfactoren met de daarbij behorende 
kwaliteitsaspecten benoemd welke invloed hebben op het functioneren van een 
supermarktlocatie. De beoordeling vindt uitsluitend plaats op meetbare 
kwaliteitaspecten. Deze aspecten worden uitgedrukt in een minimale bandbreedte 
van 3 en maximaal 5 groepen (minimale score 1, maximale 5)). De bandbreedte is op 
basis van ervaring van de afdeling Vestingplaats Advies tot stand gekomen. De 
opbouw van de verschillende :kwaliteitsaspecten (bandbreedtes) worden op dit
moment binnen Ahold Vastgoed gebruikt voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld voor 
het inschatten van de potentiële omzet van een nieuwe locatie. 

Teneinde het onderbouwingsmodel verder te kunnen onhvikkelen dient er een 
referentieprofiel te zijn. Door middel van een referentieprofiel wordt het mogelijk 
supermarktlocaties met elkaar te vergelijken. Met het uiteindelijke resultaat een 
onderbouwde (theoretische) huurprijs. 
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Dit profiel is uit de volgende elementen samengesteld: 
• De gemiddelde huurprijs van een buurt- en wijk.supermarkt;
• De waardering van de kwaliteitsfactoren;
• De gemiddelde kwaliteit van een buurt-en wijksupermarkt.

In dit hoofd.stuk zal dan ook op basis van bovenstaande elementen het 
referentieprofiel worden uitgewerkt. 

5.3 De uitwerking van het huurprijs onderbouwingsmodel 
De gemiddelde huurprijs dient een representatief beeld te geven. De invloeden van 
tijd en het geografische gebied dienen zoveel mogelijk beperkt te worden. 

De tijdsperiode: 
De huurprijs van een supermarkt is de afgelopen twintig jaar sterk gestegen. Hier 
liggen onder andere de volgende redenen aan ten grondslag: 
• Inflatie;
Praktisch ieder huurcontract van een supermarkt heeft een indexclausule
• Schaarste;
De markthuurprijs komt tot stand door de verhouding tussen vraag en aanbod.
Een supermarkt is een schaars goed als gevolg van het ruimtelijk ordeningsbeleid van
de verschillende overheden en de noodzaak van de retailers te blijven groeien.

Verhouding schaarste vernus inflatie; 
Onderzoek heeft aangetoond, dat de jaarlijkse stijging van de huurprijs als gevolg van 
de marktwerking (verhouding tussen vraag en aanbod) groter is dan de stijging van 
de inflatie (bron: Ah.old Vastgoed, 2003). Met als gevolg dat historiscbtcontracten 
veelal op een lagere huurprijs zitten dan de recent afgesloten huurcontracten. 

Indien er gekozen wordt voor een te lange tijdsperiode, heeft dit tot gevolg dat de 
gemiddelde huurprijs te ver afwijkt van de marl'thuur. Immers historische prijzen 
zullen het gemiddelde te zwaar drukken door de scheve verhouding tussen schaarste 
en inflatie. Waardoor het te ontwikkelen model niet bruikbaar zal zijn. Immers de 
afwijking is te groot. Het is dan ook van belang de tijdsperiode, waarbinnen het 
gemiddelde wordt bepaald te beperken. Anders gaat dit ten kosten van de 
representativiteit. Gekozen is voor de periode 1998-2002. 
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Geografische gebied: 
Op basis van in het verleden verricht onderzoek is aangetoond dat de huurprijzen van 
supermarkten welke gelegen zijn in ,,vesten van het ]and duurder zijn dan 
bijvoorbeeld in het zuiden (bron: Ahold Vastgoed, 2002). Ilet is dan ook ,·an belang 
duidelijkheid te hebben over het geografische gebied. Gekozen is om de 
gebiedsindeling van Albert Ileijn te volgen. 

Met als ge,·olg dat de bruikbaarheid Yan het te onndkkelen model binnen Albert 
Heijn verbetert. De keuze is ge,·allen op cluster zuid. 

De gemiddelde huurprijs van supermarktmeters in 2003, \,·elke in de periode 
1998-2002 zijn opgeleverd dan wel zijn uitgebreid, bedraagt Euro 137,54 per m2 b\'o. 
Het gemiddelde is tot stand gekomen op basis van 22 supermarkten, welke voldoen 
aan de hierboven gestelde criteria. 

De supermarktlocatie kan op een kwaliteitsfactor en of lnvaliteitsaspect niet voldoen 
aan de gestelde kwaliteitsprestaties en daarmee al zonder meer ongeschikt zijn voor 
de beschouwer. Andere kwaliteitsfactoren en kwaliteitsaspecten spelen wellicht een 
minder doorslaggevende rol. Maar een aantal van die factoren en of aspecten te 
samen kan weer wel de weegschaal doen overslaan. I Iet is daarom nodig een bepaald 
gewicht aan de verschillende factoren en aspecten toe te kennen, waardoor de 
verhouding in belangrijkheid onderling ten opzichte van het totaal goed tot 
uitdrukking komt. Per kwaliteitsaspect wordt het ge,dcht bepaald en dit aangege\'en 
door de letters A, B en C achter de desbetreffende factor of aspect in te vullen. De 
betekenis van deze waarderingen: 

A: 3 

B:2 

C: 1 
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Het voorgaande is dan ook als volgt weer te geven: 

:/ 1 Kwaliteit van de omgeving

,) 

1 economisch profiel van de gemeente (werkloosheid in percentage van potentiële werkende bevo k1ngJ 
2. gemiddeld inkomen m Euro's per mkomensontvanger in het primaire verzorgingsgebied 
3. supermarktaanbod 1n m2 (vvo) per hoofd m het primaire verzorgingsgebied 
4 percentage allochtonen 

4 1 grote steden (groter dan 250 000 inwoners) 
4 2 middel grote steden (100.000-250.000 inwoners) 
4 3 kleine steden (50 000 < 100.000 inwoners) 
4.4 plaatsen met 20 000 <50 000 inwoners 
4.5 plaatsen met minder dan 20 000 inwoners 

Kwaliteit van de locatie 

omvang van het primaire verzorgingsgebied 
2. bereikbaarheid (soorten van wegen?) 
3 parkeren 

3 1 aantal parkeerplaatsen 
3 2. betaald of onbetaald parkeren 
3 3. gebouwd/ maaiveld parkeren 
34 breedte parkeervlak 
35 routing 
3.6 verhchtmg 
3.7 overzicht op het totale parkeerterrein 

4 bevoorrad1ngsmogeli1kheden 
5 absolute hggmg 

J Functionele kwaliteit 

\) 

1 aanwezigheid van andere trekkers (mits met ten kosten van) 
2 ruime wmkelt11den 
3 wachtt,1den b1J kassa (op zaterdag om 11 00 uur) 
4 gevulde schapruimte 
5 aanvullende voorzieningen 

16 
imago wmKelcentrum 

Fysiek/technische kwaliteit 

1 mogehJkheid tot uitbreiden {op eigen terrein) 
2 grootte van de supermarkt 
3 onderhoudstoestand 

4. bouwaard

Commerciële kwaliteit 

1 

2. 
3 

4 

bewegw1Jzermg (extern) 
bewegwiizenng (intern) m het winkelcentrum 
mnchhng/sfeer van het wrnkelcentrum 
promot,e van het winkelcentrum 
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Het nadeel van deze "methodiek" is dat de verschillende kwaliteitsfactoren en 
kwaliteitsaspecten individueel beoordeeld worden. De factoren en aspecten worden 
onderling niet met elkaar vergeleken. Om de waardering zorgvuldiger te laten 
plaatsvinden, zal dit ook dienen te gebeuren. De Mudge methode is hier geschikt 
voor. 

De bepaling van de waardering door middel van de Mudge methode van de totale 
kwaliteit bestaat uit twee fases. De eerste fase is de v,,aardering van de 
kwaliteitsfactoren en de tweede fase is de waardering van de kwaliteitsaspecten per 
kwaliteitsfactor. Ter illustratie is hieronder de matrix van de waardering van de 
verschil1ende kwaliteitsfactoren aangeven. Voor de uitvverking van de 
kv,1aliteitsaspecten wordt verwezen naar bijlage 1 (waarderingen kwaliteitsfactoren en 
kwaliteitsaspecten) 

1 2 3 4 5 Waarde Controlegetal Waarde totaal Percentage 

1 1 1 1 4*3=12 7.8 19.8 30.5 

2 1 2 2 2 3*3=9 7.8 16.8 25.9 

3 1 2 3 5 1*2=2 7.8 9.8 15.0 

4 1 2 3 4 1*2=2 7.8 9.8 15.0 

5· 1 2 5 4 1 *1 =1 7.8 8.8 13.6 

3 1 1 1 26 65 100 

Factoren Verwachte 
waarderinq 

1 =Locatie 3 

2 =Omgeving 3 

3 =Fysiek 2 

4 =Commerc. 2 

5 =Functioneel 1 

Allereerst worden de waarderingen toegekend op basis van ven,vachtingen (A,B,C) 
per kwaliteitsfactor en per kwaliteitsaspect. Vervolgens worden de kwaliteitsfactoren 
en de kwaliteitsaspecten onderling met elkaar vergeleken. Iedere keer moet bepaald 
worden welke van de twee factoren of aspecten het belangrijkste is. Er moet een 
keuze gemaakt worden, neutraal kiezen is niet mogelijk. De paarsgewijze vergelijking 
wordt in een matrix weergegeven. Vervolgens worden de scores per factor of aspect 
opgeteld. De uitkomst hiervan ,,vordt vermenigvuldigd met de vooraf bepaalde 
verwachte waardering. Aan de hand van de totale waarde van de factoren wordt het 
controlegetal bepaald. Vervolgens dient de individuele waarde van de factoren 
opgeteld te worden met het controlegetal. 
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De som van de individuele factoren bepaalt vervolgens de waarde totaal. Aan de 
hand individuele score per factor kan de waardering bepaald worden ten opzichte van 
het totaal. 

Zowel de toekenning van een A, B of C waardering alsmede de uitwerking van de 
Mudge methode heeft plaatsgevonden op basis van interviews met de afdeling 
Vestingplaats Advies. 

Vervolgens dient bepaald te worden wat de gemiddelde kwaliteit van een buurt- en 
vájksupermarkt is. Vestingplaats Advies is binnen AVG, de afdeling welke de totale 
kwaliteit bewaakt. Deze afdeling is zeer goed op de hoogte wat de invloed van de 
verschillende kwaliteitsfactoren is op het functioneren van een supermarkt. Het is 
dan ook verdedigbaar om op basis van het standpunt van deze afdeling de 
gemiddelde kwaliteit van een buurt- en wijksupermarkt te bepalen. 
Aan de hand van het model is de gemiddelde kwaliteit bepaald. 
Deze is te vinden in bijlage 2 (gemiddelde kwaliteit) 

Nu de waardering van de verschillende kwaliteitsfactoren en de daarbij behorende 
lnvaliteitsaspecten bekend zijn, kan het huurprijs onderbom,vingsmodel voltooid 
worden. Op basis van de waardering van het individuele kwaliteitsaspect en 
waardering van de betreffende kwaliteitsfactor kan de maximale waardering van het 
kwaliteitsaspect bepaald worden. De verkregen ,,vaarde is de maximale score voor dit 
hvaliteitsaspect. De waardering correspondeert met de maximale score (5) binnen 
een kwaliteitsaspect (zie bijlage 2). Vervolgens dient afhankelijk van de 
klassengrootte van het aspect de score verdeeld te worden. Afdeling Vestingplaats 
Advies heeft het advies gegeven de verdeling van de waardering binnen het 
k\,valiteitsaspect gelijkmatig te verdelen. 

Ter illustratie vindt u hieronder de berekening van de waardering van het 
bvaliteitsaspect: 
Supermark'taanbod in m2 (wo) per hoofd in het primaire verzorgingsgebied. 

De waardering van de bvaliteit van de omgeving bedraagt 25.9% 
De waardering het bovenstaande kwaliteitsaspect bedraagt 42.5%. 
Door beide waarderingen met elkaar te vermenigvuldigen bedraagt de gewogen 
waardering 11.0%. Dit kwaliteitsaspect bestaat uit s groepen. Op basis van gelijke 
verdeling binnen dit aspect, dient per groep 2.20 ( 11.00/5) in mindering te worden 
gebracht. Hetgeen binnen dit kvvaliteitaspect de volgende waardering tot gevolg 
heeft: 

Super1narktaanbod 1n m2 (vvo) per hoofd in het primaire 
verzorgingsgebied. 
A > 0,25 2.20 % 
B 0,20 - 0,25 4,40 % 
C 0,15 < 0,20 6.60 % 
D 0,10 < 0,15 8.80 % 
E < 0,10 11.00 % 
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De uitwerking van het huurprijs van het onderbom"�ngsmodel is opgenomen in 
Bijlage 3 (huurprijs onderbouwingsmodel). 

5,4 De toetsing van het huurprijs onderbouwingsmodel 
Op basis van het ontwikkelde onderbouwingsmodel kan de theoretisch huurprijs 
bepaald worden. Aangetoond dient te worden of het ontvvikkelde model bruikbaar is 
om de huurprijzen te onderbouwen. Teneinde de bruikbaarheid te toetsen zullen dan 
ook de theoretische huurprijzen bepaald worden van 3 AH supermarkten, deze zijn: 
• Den Bosch, Mgr. van Roosmalenplein
• Den Bosch, Helft Heuvelpassage
• Den Bosch, Arena
Vervolgens zu11en de theoretische huurprijzen vergeleken worden met de feitelijke
huurprijzen.

Binnen de cluster zuid zijn de bovengenoemde supermarkten de duurste (2 en 3) 
respectievelijk de goedkoopste (1) supermarktmeters. Het is dan goed deze Albert 
Heijn te gebruiken teneinde de huurprijzen te toetsen. 

Allereerst dient de gemiddelde gewogen kwaliteit uitgedrulct. te worden in een 
percentage. Deze bedraagt 53,4 %. Deze 53-4 % correspondeert met een gemiddelde 
huurprijs van Euro 137,54 per m2 bvo. Hetgeen de maximale theoretische huurprijs 
Euro 257,57 bedraagt. 

Den Bosch, Van Roosmalenplein 
De gemeten gewogen kwaliteit van dit Albert Heijn filiaal bedraagt 44.16% (zie bijlage 
3). Hetgeen een theoretische huurprijs betekent van Euro 113.74 per m2 bvo. De 
feitelijke huurprijs bedraagt Euro 86,84 per m2 bvo. Dit betekent een verschil van 
circa Euro 28,-- per m2. De belegger heeft de huurprijs nog niet aangepast op 
marktniveau, omdat deze belegger de intentie heeft op korte termijn het 
winkelcentrum te renoveren en tegelijkertijd de huurprijs wil aanpassen. Met als 
gevolg dat de huidige huurprijs zeer laag te noemen is. 

Den Bosch, Helft Heuvelpassage 
De gemeten gewogen kwaliteit van deze Albert Heijn vestiging bedraagt 62.17 % (zie 
bijlage 3). Hetgeen een theoretische huurprijs inhoudt van Ew·o 160, 13 per m2 bvo. 
De feitelijke huurprijs bedraagt Euro 174,74 per m2 bvo. Het verschil bedraagt circa 
Euro 14,-. Het feit dat deze supermarkt veel bezoekers buiten zijn primaire 
verzorgingsgebied trekt, is de verklaring van de hoge huurprijs. 

Den Bosch, Arena 
De gemeten gewogen kwaliteit van filiaal bedraagt 74.17% (zie bijlage 3). Daarmee 
bedraagt de theoretische huurprijs Euro 191,03 per m2 bvo. De feitelijke huurprijs 
bedraagt Euro 196,93 per m2 bvo. Het prijsverschil is te klein om er een verklaring 
voor te geven. 

56 

Master of Real Estate opleiding 
TU/e-Postgraduate School 

Peter Hesselberth 
December 2003 



T U / 
i,(hnfsthe 

e unl\'E'l'St,tll 

elndho�n 00 
Onderbouwing van de huurprijzen van Albert Heijn buurt- en wijksupermarkten 

5.5 Conclusie 
In dit hoofstuk is het huurprijs onderbouwingsmode1 voor Albert Heijn bumt-en 
\vijksupermarkten ontwikkeld op basis van de kwaliteitsfactoren en 
bvaliteitsaspecten. De ontvvikkeling van het model is op basis van de visie van Ahold 
Vastgoed tot stand gekomen. Vervolgens is aangetoond dat het ontwikkelde model 
een bruikbaar instrument is om de huurprijzen van Albert Heijn buurt en 
wijksupermarkten te onderbouwen. 
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Hoofstuk 6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 
In deze scriptie stond de volgende doelstelling centraal: 

"Op basis van de factoren die bepalend zijn voor de huidige k'Waliteit van een AH 
buurt- en wijksupermarkt te komen tot een model ter onderbomving van de 
huurprijs". Onderzocht diende te worden ,,velke samenhang er tussen de kwaliteit van 
een supermarktlocatie en de huurprijs is. 

Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

1. De belegger houdt bij de beoordeling van de huurprijs zeer beperkt rekening met
de onderliggende k'Waliteit van de supermarktlocatie. De kwaliteit van de locatie
en de fysiek/technische kwaliteit zijn factoren welke op beperkte wijze gebruikt
worden om de huurprijzen te onderbouwen. De overige kv.,aliteitsfactoren (de
kwaliteit van de omgeving, functionele kwaliteit en de commerciele kwaliteit)
worden niet meegenomen bij de onderbom,ving van de huurprijs. De belegger
erkent deze beperkte wijze van beoordeling van de kwaliteit van de locatie. Met als
gevolg dat de belegger veel waarde hecht aan een kwalitatief hoog huurcontract.

2. De retailer houdt bij de beoordeling van de huurprijs rekening met alle vijf
kwaliteitsfactoren. Dit is eenvoudig te verklaren aangezien de kwaliteit van de
supermarktlocatie de mate van functioneren beïnvloedt. Kennis van retail is ook
van levensbelang.

3. Het huurprijs onderbomi\�ngsmodel dient dan ook ontwikkeld te worden op basis
van de zienswijze van de retailer.

4. Onderdeel bij het bouwen van een model is de waardering van de vijf
kwaliteitsfactoren en de daarbij behorende kwaliteitsaspecten. Hieruit kunnen de
volgende conclusies getrokken worden:
• De kwaliteit van de locatie is de belangrijkste factor;
Binnen deze kwaliteitsfactor zijn de aspecten omvang van het primaire
verzorgingsgebied en de bereikbaarheid van een supermarktlocatie zeer
belangrijk.
• De kwaliteit van de omgeving is na de kwaliteit van de locatie de
belangrijkste factor;
Binnen deze factor is het supermarktaanbod in m2 (wo) per hoofd in het primaire
verzorgingsgebied het meest dominante k"Waliteitsaspect.
• De overige kwaliteitsfactoren verschillen in de waardering niet of nauwelijks

van elkaar.

5. Het ontwikkelde model kan bijdragen aan verbetering van de onderbouwing van
de huurprijzen van Albert Heijn buurt - en wijksupermarkten,
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6.2 Aanbevelingen 
Op basis van geraadpleegde vakliteratuur, ervaring en interviews met collega's is er 
een huurprijs onderbouwingsmodel onn,vîkkeld voor Albert Heijn buurt -en 
vvijksupermarkten. Dit model is uiteraard niet zo dynamisch als retail zelf. Op basis 
van onder andere historisch materiaal wordt de huurprijs onderbouwd. Dit is 
verantwoord aangezien de toekomst een groot vraagteken is. Echter deze historische 
data dient een representatief beeld te geven. Jaarlijks dient dan ook deze data 
gecontroleerd te worden. 

Opgemerkt dient te worden dat het supermarktkanaal een zeer dynamisch karakter 
heeft. De hedendaagse consument is steeds grilliger en daarmee steeds moeilijker in 
hokjes te plaatsen. Het model dient dan ook continu ter discussie te worden gesteld 
teneinde een zo goed mogelijk onderbouwing van de huurprijs te krijgen en te 
behouden. Met als gevolg dat ook het model jaarlijks getoetst dient te worden. 
Waarbij de vraag gesteld dient te worden of de kwaliteitsfactoren en de daarbij 
behorende aspecten nog dezelfde oorspronkelijke waardering hebben. Dan wel dat er 
andere kwaliteitsaspecten zijn welke opgenomen dienen te worden in het mode1. 
Immers de kwaliteitsaspecten ontstaan c.q. veranderen door ontwikkelingen op het 
gebied van demografie, economie / financieel, sociaal /maatschappelijk / cultureel, 
technologisch, ecologisch en politiek/ institutioneel. 

De berekening van de (theoretische) huurprijs op basis van het onn.vikkelde model is 
een hulpmiddel. Het is dan ook van belang het model niet te eng te gebruiken en de 
uitkomst (theoretische huurprijs) niet heilig te verklaren. Immers de huurprijs van 
een ge·wilde locatie wordt bepaald door de aanbieder en niet door de vrager. 
Daarnaast is de huurprijs "slechts" een element waarop een beslissing genomen 
wordt om een object aan te huren. Redenen om ondanks een te stevige huurprijs toch 
aan te huren, zijn bijvoorbeeld: 
• Het weren van concurrenten;
• Het vergroten van het marktaandeel;
• De ontwikkeling van een nieuwe formule.

De meeste kwaliteitsaspecten zijn door middel van interviews met de onderzoekers 
van Vestingplaats Advies achterhaald. De informatie over de kwaliteitsaspecten is 
dan ook grotendeels binnen Ahold Vastgoed voor handen. Deze gegevens worden op 
dit moment onder meer gebruikt voor omzetramingen, concurrentie-analyses etc. 
Deze gegevens worden echter tot op dit moment niet gebruikt voor de onderbouwing 
van de huurprijs van een Albert Heijn bumt- en wijksupermarkt. 
Indien de databases van Assetmanagement en Vestingplaats Advies met elkaar 
gekoppeld worden heeft Ahold Vastgoed de mogelijkheid om de huurprijzen van circa 
600 Albert Heijn buurt-en wijksuperrnarkten te onderbouwen. 
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00 
Onderbouwing van de huurprijzen van Albert Heijn buurt- en wijksupermarkten 

Bijlage 1: waarderingen kwaliteitsfactoren en kwaliteitsaspecten 

Kwaliteitsfactoren 

1 2 3 4 5 Waarde Controlegetal Waarde totaal 

1 1 1 1 1 4*3=12 7.8 19.8 
2 1 2 2 2 3*3=9 7.8 16.8 
3 1 2 3 5 1*2=2 7.8 9.8 
4 1 2 3 4 1*2=2 7.8 9.8 
5 1 2 5 4 1*1=1 7.8 88 

4 3 1 1 1 26 65 

Factoren Verwachte 
waarderinq 

1 =Locatie 3 
2 =Omgeving 3 
3 =Fysiek 2 
4 =Commerc. 2 
5 =Functioneel 1 

Kwaliteit van de omgeving 

1 2 3 4 Waarde Controlegetal ' Waarde totaal 

1 1 3 4 1*2=2 3.75 5.75 
2 1 3 2 1*2=2 3.75 5.75 
3 3 3 3 3*3=9 3 75 12.75 
4 4 2 3 1*2=2 3.75 5.75 

1 1 3 1 15 30 
Aspecten Verwachte waardering 

1 = economisch profiel van de gemeente 2 
2= gemiddeld inkomen in Euro's 

oer inkomensontvanqer 2 
3=supermarktaanbod in m2 (vvo) per hoofd 

in het primaire verzorqinqsqebied 3 
4= percentage allochtonen 2 

Kwaliteit van de locatie 

1 2 3 4 5 Waarde Controlegetal 

1 2 3 1 5 1--3=3 7.5 
2 2 2 2 5 3*3=9 7.5 
3 3 2 3 3 3*2=6 7.5 
4 1 2 3 4 1 *1 =1 7.5 
5 5 5 3 4 2·3=6 7.5 

1 3 3 1 2 25 

Aspecten Verwachte waardering 

1 = omvang van het primaire 
verzorqinqsqebied 3 

2= bereikbaarheid 3 
3= parkeren 2 
4= bevoorradingsmogelijkheden 1 
5= absolute ligging 3 
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Waarde totaal 

10.5 
16.5 
13.5 
8.5 

13.5 
62.5 

1/3 

Percentage 

30.5 
25.9 
15.0 
15.0 
13 6 

100 

Percentage 

19.167 
19.167 

1 42.5 
19.167 

100 

Percentage 

16.8 

26 5 
21.6 
13.5 
21.6 
100 
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Onderbouwing van de huurprijzen van Albert Heijn buurt- en wijksupermarkten 

Bijlage 1: waarderingen kwaliteitsfactoren en kwaliteitsaspecten 

Kwaliteit van de locatie-: Parkeren 
1 2 3 4 5 6 7 waarde Controlegetal 

1 1 1 1 1 1 6*3=18 19.6 
2 1 2 2 2 6 2 4*3=12 19.6 
3 1 2 3 3 3 3 4*2=8 19.6 
4 1 2 3 4 6 7 1 ·1 =1 19.6 
5 1 2 3 4 6 5 1*2=2 19.6 
6 1 6 3 6 6 6 4*3=12 19.6 
7 1 2 3 7 5 6 1*2=2 19.6 

6 4 4 1 1 4 1 55 
Aspecten Verwachte waardering 
1 =aantal parkeerplaatsen 3 
2=betaald/onbetaald 
oarkeren 3 
3=gebouwd/maaiveld 

parkeren 2 
4= breedte parkeervlak 1 
5= routinq 2 
6= verlichting 3 
?=overzicht parkeerterrein 2 

Functionele kwaliteit 
1 2 3 4 5 6 Waarde Controlegetal 

1 1 1 1 1 1 5*3=15 13.3 
2 1 3 4 2 2 2*1= 2 13.3 
3 1 3 3 3 3 4*3=12 13.3 
4 1 4 3 4 6 2*3= 6 13.3 
5 1 2 3 4 5 1*2= 2 13.3 

6 1 2 3 6 5 1*3= 3 13.3 
5 2 4 2 1 1 40 

Aspecten Verwachte 

1= aanwezigheid 
van andere 
trekkers 

2=ru1me 
winkeltijden 

3= wachttijden 
bij de kassa's 

4=gevulde 
schapruimte 

S=aanvullende 
voorzieninqen 

6=imago 
winkelcentrum 

waardering 

3 

1 

3 

3 

2 

3 

61 

Master of Real Estate opleiding 
TU/e-Postgraduate School 

Peter Hesselberth 
December 2003 

Waarde totaal 
37.6 
31.6 
27 6 
20.6 
21.6 
31.6 
21.6 

192.2 

Waarde totaal 
28.3 
15.3 
25.3 
19.3 
15.3 
16.3 

119.8 

2/3 

Percentaqe 
19.6 
16.4 

14 4 

10 7 
11.2 
16.4 
11.3 
100 

Percentage 
23.6 
12.8 
21 1 
16.1 
12.8 
13.6 
100 
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Onderbouwing van de huurprijzen van Albert Heijn buurt- en wifksupermarkten 

Bijlage 1: waarderingen kwaliteitsfactoren en kwaliteitsaspecten 

,,. Fysieke/technische kwalitejt 
1 2 3 4 Waarde Controlegetal Waarde totaal 

2 3 1 1 *2=2 3.75 5.75 
2· 2 2 2 3*3=9 3.75 12.75 
3 3 2 4 1*2=2 3.75 5.75 
4 1 2 4 1*2=2 3.75 5.75 

1 3 1 1 15 30 
Aspecten Verwachte 

waardering 
1 =mogelijkheid 

tot uitbreiden 2 
2=grootte 

supermarkt 3 
3= onderhouds-

toestand 2 
4= bouwaard 2 

Commerciële kwaliteit 
1 2 3 4 Waarde Controlegetal Waarde Totaal 

1 3 4 1 *1 =1 1.50 2.50 
2 1 3 4 0*1=0 1.50 1.50 
3 3 3 3 3*1=3 1.50 4.50 
4 4 4 3 2*1=2 1.50 3.50 

1 0 3 2 6 12 
Aspecten Verwachte waardering 
1=bewegwijzering extern 
2= bewegwijzering intern 
3= inrichting/ sfeer 
4=promotie van het 

winkelcentrum 

1 
1 
1 

1 
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Percentage 

19.2 
42.4 
19.2 

19.2 

100 

Percentag� 
20.8 
12.5 
37.5 
29.2 
100 
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Onderbouwing van de huurprijzen van Albert Heijn buurt- en wijksupermarkten 

Bijlage 2: gemiddelde kwaliteit 

Kwaliteit van de omgevin·g 

1. 

2. 

3. 

4. 

economisch profiel van de gemeente (werkloosheid in percentage van potentiële werkende bevolking): 
11 %score 1: > 

- score 2· 9 -10 %
- score 3: 7 - 8% 
- score 4: 5. 6% 
- score 5: 0 - 4% 

gemiddeld inkomen in Euro's per inkomensontvanger in het primaire verzorgingsgebied 
- score 1: < 7 500 
- score 2: 7.500 -10.000 
- score 3: 10.000 -15.000 
- score 4: > 15.000 - 25.000
- score 5· > 25.000

supermarktaanbod in m2 (vvo) per hoofd in het primaire verzorgingsgebied 
- score 1: > 0,25 

score 2: 0,20 -0,25 
- score 3: 0,15 · 0,20 
- score 4: 0, 14 -0, 10 
- score 5. < 0, 10 

percentage allochtonen 
4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5.

grote steden (groter dan 250.000 inwoners) 
- score 1: > 37 %
- score 2: 31 • 36 % 
- score 3: 25- 30 %
- score 4: 20 -24 %
- score 5 :  <24%

middel grote steden (100.000-250.000 inwoners) 
- score 1: > 14 % 
- score 2: 12 • 14 %

score 3. 8-11 %
- score 4: 5. 7%

score 5: < 5% 

kleine steden (50.000 < 100.000 inwoners) 
- score 1: > 11 %
- score 2: 9-11%
- score 3: 6- 9%
- score 4: 4- 6% 
- score 5: < 4%

plaatsen met 20.000 <50.000 inwoners 
- score 1: > 9 % 
- score 2: 6-9%
- score 3 :  4-6 % 
- score 4: 3-4 % 

- score 5: < 3 %

plaatsen met minder dan 20.000 inwoners 
- score 1: > 3 % 
- score 2: 2.5 - 3.0 % 
- score 3: 2.0-2.5 % 
- score 4: 1 -2.0 % 
- score 5: < 1 %
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Onderbouwing van de huurprijzen van Albert Heijn buurt- en wijksupermarkten 

Bijlage 2: gemiddelde kwaliteit 

Kwaliteit van de locatie 

1. 

2. 

3. 

omvang van het primaire verzorgingsgebied 
- score 1: 3.000 - 5.000 Inwoners 
- score 2: 5.000 - 7.000 inwoners 
- score 3: 7.000 - 10.000 Inwoners 
- score 4: 10.000 - 14.000 inwoners 
- score 5: > 14.000 Inwoners

bereikbaarheid 
- score 1: geen verbindingsweg 
- score 2· verbindingweg voor de buurt
- score 3: verbindingsweg binnen de wijk
- score 4: verbindingsweg binnen de plaats
- score 5: verbindingsweg voor de plaats en regio 

parkeren 
3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

aantal parkeerplaatsen 
- score 1: 1 per 30 m2 bvo

score 2: 1 per 27 m2 bvo
- score 3: 1 per 25 m2 bvo
- score 4· 1 per 20 m2 bvo 
- score 5: 1 per 15 m2 bvo

betaald of onbetaald parkeren 
- score 1: betaald (achteraf) 
- score 2: betaald (vooraf)
- score 3: betaald (1.5 uur gratis) 
- score 4: blauwe zone
- score 5. gratis

gebouwd/ maaiveld parkeren 
- score 1: meerlaags gebouwde garage
- score 2: eenlaagse kelder
- score 3. enkellaags dek 
- score 4: rnaaiveldparkeren 

breedte parkeervak 
- score 1: < 2.3 m
- score 2: 2.3 m > 2.4 m 
- score 3: 2.4 m > 2.5 m 
- score 4: 2.5 m <2.6 m 
- score 5: > 2.75 m

routing 
- score 1: niet geregeld
- score 2: geregeld, maar niet eenduidig
- score 3: eenduidig 
- score 4: eenduidig en vanzelfsprekend

verlichting 
- score 1: geen verlichting aanwezig
- score 2: beperkt verlichting aanwezig
- score 3: voldoende verlichting aanwezig
- score 4: voldoende aanwezig en creëert sfeer

overzicht op het totale parkeerterrein 
-

-

-

-
-

score 1: geen overzicht 
score 2: 
score 3: 
score 4: 
score 5: 

deels overzicht (maximaal 30%) 
grotendeels overzicht (maximaal 70%) 
grotendeels overz.icht (maximaal 90%) 
totaaloverzicht 
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Onderbouwing van de huurprijzen van Albert Heijn buurt- en wijksupermarkten 

Bijlage 2: gemiddelde kwaliteit 

Kwaliteit van d ,e locatie 

4, bevoorradingsmogelijkheden 
- score 1: op de openbare straat
- score 2: deels op de openbare straat
- score 3: tiîdelijk en openbaar bevoorradingsstraat
- score 4: openbaar bevoorradingsstraat
- score 5: bevoorrading op eigen terrein

5. absolute ligging 
- score 1: perifeer
- score 3: decentraal t.o.v. het verzorgingsgebied 
- score 5: centraal t.o, v verzorgingsgebied

Functionele kwaliteit 

1, 

2. 

3. 

4. 

5 

6. 

aanwezigheid van andere trekkers (mits niet ten kosten van) 
- score 1 · geen andere trekkers
- score 2: een andere trekker 
- score 3: twee andere trekkers
- score 4: drie andere trekkers 
- score 5: meer dan drie andere trekkers 

ruime winkeltijden 
- score 1: van 8-.30 uur- 17.30 uur alle dagen 
- score 2: tevens op koopavond tot 20.00 uur 
- score 3: op twee avonden geopend tot 20.00 uur
- score 4: op vier avonden geopend tot 20.00 uur 
- score 5: op meer dan vier avonden geopend 

wachttijden bij kassa (op zaterdag om 11.00 uur) 
- score 1: meer dan drie klanten voorafgaand 
- score 2: drie klanten voorafgaand

score 3: twee klanten voorafgaand
- score 4: een klant voorafgaand
- score 5: gelijk aan de beurt

gevulde schapruimte 
- score 1: leeg schapruimte (nee verkoop) 
- score 2: gedeelte te weinig producten (gedeelte nee verkoop) 
- score 3· geen nee verkoop, echter producten niet zichtbaar
- score 4: geen nee verkoop, producten deels zichtbaar
- score 5: volledig gevulde schappen 

aanvullende voorzieningen 
- score 1: geen aanvullende voorzieningen
- score 2: enkele units 
- score 3: buurtwinkelcentrum
- score 5: wijkwinkelcentrum

imago winkelcentrum 
- score 1: sterk verouderd 
- score 2: verouderd 

score 3: neutraal
- score 5: modern 
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Onderbouwing van de huurprijzen van Albert Heijn buurt- en ""''ijksupermarkten 

Bijlage 2: gemiddelde kwaliteit 

Fysiek/tecJrnische kwaliteit 

1. mogelijkheid tot uitbreiden (op eigen terrein)
- score 1: < 50 m2
- score 2: 50 m2 < 100 m2 
- score 3: 100 m2 < 150 m2
- score 4: 150 m2 - 250 m2
- score 5: >250 m2

2. grootte van de supermarkt
- score 1; 400 < 700m2 
- score 2: 700 < 900 m2 
- score 3: 900 < 1.200 m2
- score 4: 1.200 < 1.500 m2 
- score 5: 1.500 < 1.900 m2

3. onderhoudstoestand
- score 1: zeer slecht
- score 2: slecht
- score 3: voldoende
- score 4: goed
- score 5: zeer goed

4. bouwaard
- score 1 · systeembouw met platdak
- score 2: systeembouw met pannendak
- score 3: traditioneel gebouwd met platdak
- score 5: traditioneel gebouwd met pannendak

Commerciële kwaliteit 

, 

2. 

3. 

4 

bewegwijzering (extern) 
- score 1: niet aanwezig
- score 2: aanwezig in primair verzorgingsgebied
- score 3· " en secundair verzorgingsgebied
- score 5: " en tertiair verzorgingsgebied

bewegwijzering (intern) in het winkelcentrum 
- score 1: niet aanwezig
- score 3: zeer beperkt aanwezig
- score 5· voldoende aanwezig

inrichting/sfeer van het winkelcentrum 
score 1. verouderd 

- score 3: neutraal
- score s· modern/passend

promotie van het winkelcentrum 
- score 1: kwartaal
- score 2: maandelijks
- score 3: wekelijks
- score 5: dagelijks
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Bijlage 3: Huurprijs onderbouwingsmodel 

1 =Den Bosch, Van Roosmalenplein 
2=Den Bosch, Helft Heuvel Passage 
3=Den Bosch, Arena 

kwaliteit van de omgeving

1. 

2. 

3. 

4. 

economisch profiel van de gemeente (werkloosheid in % van potentiële werkende bevolking): 
- 0.99% > 11% 
- 1.98% 9-10 %
- 2.97% 7. 8 %
- 3.96% 5. 6 %
- 4.95% 0. 4 %

gemiddeld inkomen in Euro's per inkomensontvanger in het primaire verzorgingsgebied 
- 0.99% < 7.500 
- 1.98% 7.500 -10.000 
- 2.97% 10.000-15.000 
- 3.96% > 15.000 - 25.000 
- 4.95% > 25.000 

supermarktaanbod in m 2  {wo) per hoofd in het primaire verzorgingsgebied 
2. 2% > 0,25 

- 4.4% 0, 20 • 0, 25 
- 6.6% 0,15- 0,20
- 8.8% 0,14-0,10 
- 11% < 0,10 

percentage allochtonen 
4 1. 

4. 2.

4.3. 

4 4. 

4.5 

grote steden {groter dan 250 000 inwoners) 
- 0.99% > 37 %
- 1.98% 31 • 36 %
- 2.97% 25- 30 %
- 3.96% 20- 24 %
- 4.94% < 24% 

middel grote steden ( 100.000-250.000 inwoners) 
- 0.99% > 14 %
- 1.98% 12-14 %
- 2.97% 8- 11 %
- 3 96% 5- 7 %
- 4.94% < 5% 

kleine steden (50.000 < 100.000 inwoners) 
- 0.99% > 11 %
- 1.98% g. 11% 
- 2.97% 6- 9 %
- 3.96% 4 6 %  
- 4.94% < 4 %  

plaatsen met 20.000 <50 000 inwoners 
- 0.99% > 9 %
- 1.98% 6-9 %
- 2.97% 4-6 %
- 3 96% 3-4 %
- 4.94% < 3 % 

plaatsen met minder dan 20.000 inwoners 
- 0.99% > 3 %
- 1.98% 2.5 • 3.0 %
- 2.97% 2.0 • 2.5 %
- 3.96% 1 -2.0 %
- 4.94% < 1 % 
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Bijlage 3: Huurprijs onderbouwingsmodel 

Kwaliteit van de locatie 

1. 

2. 

3 

omvang van het primaire verzorgingsgebied 
- 1.02% 3.000 - 5.000 inwoners 
- 2.05% 5.000- 7.000 inwoners 
- 3.07% 7.000 -10.000 inwoners 
- 4.10% 10.000-14.000 Inwoners 
- 5.12% > 14.000 inwoners 

bereikbaarheid 
- 1.62% geen verbindingsweg 
- 3.23% verbindingweg voor de buurt 
- 4.85% verbindingsweg binnen de wijk 
- 6.47% verbindingsweg binnen de plaats 
- 8.08% verbindingsweg voor de plaats en regio 

parkeren 
3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

aantal parkeerplaatsen 
- 0.26% 1 per 30 m2 bvo 
- 0.52% 1 per 27 m2 bvo 
- 0.78% 1 per 25 m2 bvo 
- 1.03% 1 per 20 m2 bvo 
- 1.29% 1 per 15 m2 bvo 

betaald of onbetaald parkeren 
- 0.22% betaa Id ( achteraf) 
- 0.43% betaald (vooraf) 
- 0.65% betaald ( 1.5 uur gratis) 
- 0.86% blauwe zone 
- 1.08% gratis 

gebouwd/ maaiveld parkeren 
- 0.24% meerlaags gebouwde garage 
- 0 47% eenlaagse kelder 
- 0.71% enkellaags dek 
- 0.95% maaiveldparkeren 

breedte parkeervak 
- 0.14% < 2.3 m 
- 0.28% 2.3 m > 2.4 m 
- 0.42% 2.4 m > 2.5 m 
- 0.56% 2.5 m <2.6 m 
- 0.7% > 2.75 m 

routing 
- 0.18% niet geregeld 
- 0.37% geregeld, maar niet eenduidig 
- 0.56% eenduidig 
- 0.74% eenduidig en vanzelfsprekend 

verlichting 
- 0.27% geen verlichting aanwezig 
- 0.54% beperkt verlichting aanwezig 
- 0.81% voldoende verlichting aanwezig 
- 1.08% voldoende aanwezig en creëert sfeer 

overzicht op het totale parkeerterrein 
- 0.14% 
- 0.29% 
- 0.44% 
- 0.59% 
- 0.74% 

geen overzicht 
deels overzicht (maXJmaal 30%) 
grotendeels overzicht (maximaal 70%) 
grotendeels overzicht (maximaal 90%) 
totaaloverzicht 
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Onderbouwing van de huurprijzen van Albert Heijn buurt- en wijksupermarkten 

Bijlage 3: Huurprijs onderbouwingsmodel 

Kwaliteit van de locatie 

4 bevoorradingsmogelijkheden 
- 1.82% op de openbare straat 
- 1.65% deels op de openbare straat 
- 2.47% tijdelijk en openbaar bevoorradingsstraat 
- 3.29% openbaar bevoomidingsstraat 
- 4.12% bevoorrading op eigen terrein 

5. absolute ligging
- 2.20% perifeer 
- 4.39% decentraal lo.v. het verzorgingsgebied 
- 6,59% centraal t.o.v. verzorgingsgebied 

Functionele kwaliteit 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

6. 

aanwezigheid van andere trekkers (mits niet ten kosten van) 
- 0.64% geen andere trekkers 
- 1.29% een andere trekker 
- 1.93% twee andere trekkers 
- 2.57% drie andere trekkers 
- 3.21% meer dan drie andere trekkers 

ruime winkeltijden 
- 0.34% van 8.30 uur- 17.30 uur alle dagen 
- 0.69% tevens op koopavond tot 20.00 uur 
- 1.04% op twee avonden geopend tot 20.00 uur 
- 1.39% op vier avonden geopend tot 20.00 uur 
- 1.74% op meer dan vier avonden geopend 

wachttijden bij kassa (op zaterdag om 11.00 uur) 
- 0.58% meer dan drie klanten voorafgaand 
- 1.16% drie klanten voorafgaand 
- 1.73% twee klanten voorafgaand 
- 2.30% een klant voorafgaand 
- 2.87% gelijk aan de beurt 

gevulde schapruimte 
- 0.44% leeg schapruimte (nee verkoop) 
- 0.89% gedeelte te weinig producten (gedeelte nee verkoop) 
- 1.33% geen nee verkoop, echter producten niet zichtbaar 
- 1.75% geen nee verkoop, producten deels zJchtbaar 
- 2.19% volledig gevulde schappen 

aanvullende voorzieningen 
- 0.43% geen aanvullende voorzieningen 
- 0.86% enkele units 
- 1.30% buurtwinkelcentrum 
- 1.74% w1jkwinkelcentrum 

rmago winkelcentrum 
- 0.46% 
- 0.93% 
- 1.39% 
- 1.85% 

sterk verouderd 
verouderd 
neutraal 
modern 
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4.12 2.47 3.29 

6.59 6.59 6 59 

1 2 3 

1.29 1.93 3.21 

0.69 1.39 1.39 

1.73 2.30 1.73 

0 89 1.75 1,33 

0.86 1 74 1.74 

0.46 1.85 1.85 
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Onderbouwing van de huurprijzen van Albert Heijn buurt- en wijksupermarkten 

Bijlage 3: Huurprijs onderbouwingsmodel 

Fysiek/technische kwaliteit 

1. mogelijkheid tot uitbreiden (op eigen terrein) 
- 0. 58% < 50m2 
- 1.16% 50 m2 < 100 m2 
- 1.73% 100 m2 < 150 m2 
- 2.30% 150 m2 - 250 m2 
- 2.87 % >250 m2 

2. grootte van de supermarkt
- 1.27 % 400 < 7 00m2 
- 2.55% 7 00 < 900m2 
- 3.82% 900 < 1.200 m2 
- 5. 09% 1 .200 < 1.500 m2 
- 6.36% 1 500 < 1.900 m2 

3. onderhoudstoestand
- 0.58% zeer slecht 
- 1.16 % slecht 
- 1. 7 4% voldoende 
- 2.31% goed 
- 2.88% zeer goed 

4. bouwaard
- 0.72% systeembouw met platdak 

144% systeembouw met pannendak 
- 2.16 % traditioneel gebouwd met platdak 
- 2.88% traditioneel gebouwd mei pannendak 

Commerciële kwaliteit

1. bewegwijzering (extern)
- 0.78% niet aanwezig / 

- 1 56% aanwezig in primair verzorgingsgebied 
- 2.34% " en secundair verzorgingsgebied 
- 3.12% " en tertiair verzorgingsgebied 

2. bewegwijzering (intern) in het winkelcentrum
- 0.63% niet aanwezig 
- 1.25% zeer beperkt aanwezig 
- 1.88% voldoende aanwezig 

3. inrichting/sfeer van het winkelcentrum
- 1.88% verouderd 
- 3 7 5% neutraal 
- 5.63% modern/passend 

4. promotie van het winkelcentrum
- 1 09% kwartaal 
- 2.10% maandelijks 
- 3.28% wekelijks 
- 4.38% dagelijks 

1 Totale score

7 0  
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0.58 1.73 0.58 

3.82 6.36 3 82 

0 58 1 16 2 31 

0.72 0 72 2.16 

1 2 3 

0.78 1.56 2.34 

0. 63 1.88 1.88 

1 88 5 63 5.63 

1 09 2.10 3.28 

!44.16 j62.2 !74.17 1
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