
Kwaliteitsfactor Kwaliteitsaspecten 

Kwallteit van de 
omgeving 

• werkloosheid in pêrcentage van dë poten 
tiële werkende bevolking 

• gemiddeld inkomen m euro's 1n het pri 
maire verzorgingsgebied 

• supermarktaanbod in m2 (wo) per hoofd 
in het primaire verzorgingsgebied

- percentage allochtonen 

Kwaliteit van de locatie - omvang van het primaire verzorgingsge-

bied 
- bereikbaarheid 
- parkeren 
· bevoorradlngsmogelijkneoen 

Functionele kwaliteit - aanwezigheid van andere trekkers 
. winkeltijden 
- wachttijden bij kassa 
• gevulde schapruimte 
· aanvullende voorzieningen 

Fysiek/technische · mogelljkheid tot uitbrëiden 
kwaliteit . grootte van de supermarkt 

- onderhoudstoestand 
- bouwaard 

Commerciele kwaÌiteit · bewegwijzering (intern) 
· bewegwijzering (extern) 
• Inrichting/sfeer van het winkelcentrum 

· promotie van het winkelcentrum 

Functionele kwaliteit 
Kwaliteitsaspect 
Wachttijden bij kassa 
(op zaterdag om 
11 OOu) 

Gevulde schapruimte 

Criteria 
Score 1 · meer dan drie klanten voorafgaand 
Score 2, drie klanten voorargaand 
Score. 3. twee klanten voorafgaand 
Score 4; één klant vooraigaand 
Score 5; gelijk aan öe beurt 

Score 1 leeg schapruimte (nee verkoop) 
Score 2. te weinig producten (g,;deelte nee verkoop) 
Score 3: geen nee verkoop, echter producten niet z,cht· 

baar 
Score 4: geen nee verkoop, producten deels zichtbaar 
Score 5: volledig gevulde schappen 
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Bij het bepalen van de huurprijs van supermarkt- 
locaties wordt in de ogen van de detaillist  te weinig 
rekening gehouden met de onderliggende kwaliteit 
van de betreffende locatie. Zeker nu in deze 
economisch mindere tijden de supermarkt- 
resultaten onder druk staan, is een kritische 
beschouwing van de huurprijs wenselijk. In dit 
artikel wordt een methodiek voorgesteld om op 
basis van kwaliteitsfactoren de huurprijs van 
supermarktlocaties te onderbouwen.

Een betere onderbouwing van huurprijzen wenselijk 
De huurprijs van supermarktlocaties welke tussen super-
marktketens en vastgoedaanbieders wordt over-
eengekomen, is doorgaans gebaseerd op de geldende 
markthuur. Als gevolg van een overspannen marktsituatie 
zijn de markthuurprijzen van supermarktmeters de 
afgelopen jaren explosief gestegen. Doordat het de detail-
handel tot voor kort voor de wind ging, was het mogelijk 
deze gestegen huurprijzen te betalen. Nu echter de detail-
handelsresultaten onder druk zijn komen te staan, voelen 
supermarktketens zich genoodzaakt de huurprijzen van 
bestaande en nieuwe locaties, kritisch tegen het licht te 
houden. Tot dusver werd de huurprijs van supermarkt-
meters bepaald door ervaring en gevoel voor marktver-
houdingen van de onderhandelende partijen. De super-
marktketen en de vastgoedaanbieder (projectontwikkelaar 
of belegger) hebben echter tegengestelde belangen. Een 
hogere huur betekent voor de supermarktketen een lager 
bedrijfsresultaat terwijl het voor de vastgoedaanbieder een 
hoger direct rendement inhoudt. De vastgoedaanbieder zal 
bijvoorbeeld in eerste instantie niet genegen zijn extra 
parkeerplaatsen te realiseren, aangezien deze geen extra 
huuropbrengsten opleveren. Voor de supermarktketen is 
de parkeergelegenheid juist van cruciaal belang voor het 
kunnen realiseren van een hoge omzet. Dit voorbeeld 
ondersteunt de gedachte dat de vragende en aanbiedende 
partijen van supermarktlocaties een verschillend beeld 
kunnen hebben van de kwaliteit van de locatie en de daar-
bijbehorende huurprijs. In dit artikel wordt een methode 
voorgesteld die als doel heeft huurprijzen van supermark-
tlocaties in buurt-en wijkwinkelcentra op basis van 
kwaliteiten te onderbouwen. 

Huurprijsbepalende kwaliteitsfactoren 
Op basis van een literatuurstudie en interviews is een 
overzicht tot stand gekomen van de factoren die de 
kwaliteit van een supermarktlocatie bepalen. Als uit-
gangspunt heeft de indeling in kwaliteiten van winkel-
locaties afkomstig van de WPM Groep. Met behulp van

Voorwaarde is dat de kwaliteiten ook meetbaar zijn. 
Daarom zijn aan alle kwaliteitsfactoren criteria toegevoegd 
om de mate waarin aan het kwaliteitsaspect tegemoet 
wordt gekomen, tot uitdrukking te kunnen brengen in een 
score. Ter verduidelijking zijn in tabel 2 voor twee 
aspecten die de functionele kwaliteit betreffen, de criteria 
uitgewerkt.

Tabel 2: Twee criteria behorend bij kwaliteitsaspecten functionele 
kwaliteit 

interviews met professionals van Ahold Vastgoed is deze 
indeling toegespitst op supermarktlocaties. In tabel 1 is de
indeling van supermarktkwaliteiten weergegeven. Per
kwaliteitsfactor zijn de bijbehorende kwaliteitsaspecten 
vermeld.

Tabel 1  Kwaliteiten van supermarktlocatie



A B C D E F Verwachte Waarde Constante• Waarde totaal Weging waardering aspect 
A Aanwezigheid van trekkers X A A A A A 3 
B Ruime winkeltijden A X C D B B 1 c Wachttijden bij kassa A C X C C C 3 
D Gevulde schapruimte A D C X D F 3 

 Aanvullende voorzieningen A 8 C D X E 2 
F Imago winkelcentrum A B C F E X 3 

.. Constante = l(n-2) / 2] x [totale waarde/ n] 

Milan  

5'3=15 13.3 
2·1=2 13.3 

4'3=12 13.3 
2'3=6 133 
1'2=2 13.3 
1"3=3 13.3 

40 

28.3 23.6% 
15.3 12.8% 
25.3 21.1% 
19.3 16.1% 
15.3 12.8% 
16.3 13.6% 

119.8 100% 

n = # aspecten 
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Het toekennen van weegfactoren 
Nadat de lijst met kwaliteitsfactoren en kwaliteitsaspecten is 
vastgesteld, zijn aan alle factoren en aspecten weegfac-toren 
gekoppeld. Voor het vaststellen van de weegfactoren is 
gebruik gemaakt van de Mudge-methode . De Mudge-
methode is een methode die door Stichting Bouwresearch is 
toegepast bij het beoordelen van de functionele kwaliteit van 
bouwproducten. De methode kent allereerst waarderingen 
toe aan de kwaliteitsfactoren op basis van importantie. De 
waardering wordt uitgedrukt met de getallen 1, 2 of 3, waarbij 
met 3 de hoogste mate van importantie wordt aangeduid. 
Vervolgens worden de kwaliteitsfactoren paarsgewijs met 
elkaar vergeleken. iedere keer wordt bepaald welke van de 
twee factoren het belangrijkste is. De paarsgewijze 
vergelijking kan in een matrix worden weergegeven. 

Tabel 3. Weegfactoren aspecten behorende bij functionele kwaliteit 

Het toekennen van een waardering en de paarsgewijze 
vergelijking is uitgevoerd in overleg met deskundigen van 
de afdeling Vestigingsplaats Advies van Ahold Vastgoed. 
Om uiteindelijk tot een weegfactor te kunnen komen dient 
de waarde per kwaliteitsaspect opgeteld te worden bij een 
constante. De constante dient ervoor te zorgen dat een 
belangrijke factor die nul keren genoemd wordt niet een 
waardering nul krijgt. Voor de kwaliteit van een supermark-
tlocatie zijn voor zowel de kwaliteitsfactoren als de 
kwaliteitsaspecten middels de Mudge-methode weegfac-
toren vastgesteld. Voor de aspecten behorende bij de func-
tionele kwaliteit is de totstandkoming van de wegingsfac-
toren in tabel 3 uitgewerkt. Door de totale waarde (119,8) 
op 100% te stellen zijn vervolgens hieruit de wegingsper-
centages af te leiden.
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Referentieprofiel 
Met behulp van het overzicht van huurprijsbepalende 
kwaliteitsfactoren, de bijbehorende criteria en de weegfac-
toren kan nu een score worden berekend die iets zegt over 
de kwaliteit van een supermarktlocatie. Echter alleen de 
berekening van de score volstaat natuurlijk niet om een 
advies uit te kunnen brengen voor een huurprijs. Daarom is 
een referentieprofiel opgesteld. Dit referentieprofiel geeft de 
score weer op alle kwaliteitsaspecten van een 
supermarktlocatie met een gemiddeld huurprijsniveau. Om 
dit gemiddelde huurprijsniveau te kunnen bepalen zijn 22 
supermarktlocaties van Albert Heijn in regio Zuid onder de 
loep genomen. Een beperking tot dit geografische gebied is 
nodig omdat uit onderzoek blijkt dat huurprijzen van 
supermarktlocaties welke in het Westen zijn gelegen, hoger 
zijn dan die in de overige regio's. Gevonden werd dat de 
gemiddelde huurprijs per m2 bvo voor een super-
marktlocatie in een buurt- of wijkwinkelcentrum afgerond 
137 euro per vierkante meter bedraagt. Vervolgens is voor 
deze gemiddelde huurprijs nagegaan wat de scores zijn 
voor alle kwaliteitsaspecten. De kwaliteitsscore die bij deze 
gemiddelde huurprijs hoort, bedraagt  53.4. De gemiddelde
huurprijs in combinatie met de kwaliteitsscore wordt het
reerentieprofiel genoemd.

Toetsing en gebruik methodiek 
De methodiek voor het bepalen van de kwaliteit kan nu op 
elke willekeurige supermarktlocatie worden toegepast. In 
figuur 1 is dit geîllustreerd voor een willekeurige super-markt 
"x". 

Figuur 1. Gebruik referentieprofiel 

Referentie profiel 
(gemiddelde 

supermarktlocatie) 

Willekeurige supermarktlocatie "X" 

score 
referentie-
kwal iteit 

53.4 

theoretische 
huurprijs: 
137 euro 

Toetsen aan 

 referentieprofiel 

bereken score 
kwaliteit

44.2 

bereken theoretische: 
huurprijs: 
113 euro 

feitelijke 
huurprijs 

Vergelijking vormt basis onderbouvung huurprijs 
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per vierkante meter. De methodiek is getoetst op een aan-tal 
supermarktlocaties van Albert Heijn. De berekende the-
oretische huurprijzen zijn vergeleken met de feitelijke 
huurprijzen. De methodiek is redelijk nauwkeurig gebleken. 
Daar waar grote verschillen aan het licht kwa-men, waren deze 
te verklaren. In één geval was bijvoor-beeld sprake van een
feitelijk veel lagere huurprijs. De supermarkt was gelegen in 
een sterk verouderd winkel-centrum waarvan de huurprijzen 
lange tijd niet waren aangepast. Aangezien de verhuurder hier 
voornemens is het winkelcentrum te renoveren en de 
huurprijzen markt-conform te maken, kunnen in dit geval de 
resultaten van toepassing van de methodiek worden gebruikt in 
de onder-handelingen voor een nieuwe huurprijs. 

Conclusies 
De ontwikkelde methodiek is in staat gebleken de huurpri-jzen 
van supermarktlocaties te onderbouwen op basis van de 
kwaliteit die aan de locatie kan worden toegekend. 
Supermarktketens kunnen een dergelijke methodiek toepassen 
om reeds gerealiseerde huurprijzen te toetsen. Daarnaast kan 
de methodiek ingezet worden indien onder-handeld dient te 
worden over nieuwe huurprijzen. Bij gebruik van de methodiek 
dient de uitkomst niet "te eng" te worden opgevat. Een factor
als schaarste speelt een belangrijke rol bij de vaststelling van 
de uiteindelijke huur-prijs. Een dergelijke factor is niet in de 
methodiek meegenomen. Daarnaast kunnen vanuit het
oogpunt van de supermarktketen andere (strategische)
argumenten een rol spelen bij het aanvaarden van een relatief 
hoge huurprijs zoals het willen weren van concurrenten of het 
vergroten van het eigen marktaandeel. 

Tenslotte dient opgemerkt 
teworden dat de detailhandel 
een zeer dynamisch karakter 
heeft. Aangezien het referen-
tieprofiel tot stand is gekomen 
op basis van his-torische data, 
en deze data aan verandering 
onderhevig zijn, dient het 
referen-tieprofiel jaarlijks 
opnieuw te worden aangepast. 
Ook dient de waarde die 
toegek-end is aan de 
verschillende matig ter 
discussie te worden gesteld, 
aangezien deze door 
ontwikkeling van con-
sumentengedrag kunnen 
veranderen. 

Door de kwaliteitsscore van een supermarktlocatie te 
vergelijken met de score van het referentieprofiel kan 
een theoretische huurprijs worden vastgesteld. Indien 
bijvoor-beeld de gemeten gewogen kwaliteit van een 
supermarkt-locatie 44.2 bedraagt, zal de theoretische 
huurprijs ver-houdingsgewijs kunnen worden 
vastgesteld op 113 euro




