
 

 

 

 

Hoog rendement ! 

Stel jezelf vragen bij het aanbod van ‘Garagepark’ 

 

 

Wie wil nu geen 9 % rendement op privé of zakelijk spaargeld halen, als de interest op een 

(reguliere) spaarrekening nauwelijks boven de 0 % uitkomt? 

 

Zie de onderstaande advertentie, die een paar weken geleden in de NRC stond. 

 

Of … toch eerst wat nader onderzoek doen? Je weet: (mogelijk) rendement hangt bijna 

per definitie samen met (mogelijke) risico’s. Investeer als examenkandidaat niet meteen je Euro’s, 

maar een uurtje van je tijd in het doornemen van de brochure die hierachter is opgenomen. 

 

 

 

Maak een lijstje met voor- en nadelen, dat iemand met voldoende geld – die op zoek is naar 

geschikte beleggingen om wat rendement mee te realiseren – zou moeten hanteren om tot 

een goede afweging te komen. Wat zijn de twee of drie belangrijkste risico’s, die een potentiële 

belegger zich zou moeten realiseren? Wat zou je een potentiële belegger in elk geval adviseren 

om verder te onderzoeken, voordat zij of hij tot de aankoop van één of meer boxen zou overgaan? 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Natuurlijk kan dit een prima belegging zijn en hoopt Hordijk voor de initiatiefnemers van 

‘Garagepark’ op het succes dat hen toekomt. Het zou niet correct zijn een (algemeen) oordeel 

over een aanbieding als deze te vellen, al is het maar omdat de afweging rendement-versus-risico 

voor afzonderlijke beleggers heel verschillend kan uitpakken. 

 

Het gaat erom dat jij je verdiept in de achtergronden van een aanbieding als de onderstaande – 

omdat dat je helpt richting je examen én omdat je dat weer wat extra’s voor je persoonlijke 

financiële toekomst leert. Veel plezier daarbij! 

 

 

Frank Hordijk 

27 december 2016 

 

 



BEL GRATIS

0800 - 22 33 224
OF KIJK OP

www.garagepark.nl

GARAGEBOX als  
solide belegging

9%
rendement



wij zijn  
garagepark

GaragePark Nederland is opgericht in 2007 en is marktleider in  
garageboxen. Bij ons kunt u garageboxen kopen of huren. 

Inmiddels heeft GaragePark diverse locaties verspreid over heel Nederland. 
Onze garageboxen worden voor veel verschillende doeleinden gebruikt, 
zowel zakelijk als algemeen gebruik. Ondernemers, ZZP’ers, webshopei-

genaren en doe-het-zelvers huren of kopen (bedrijfs)ruimte bij GaragePark 
voor het veilig opslaan van hun voorraden, gereedschap,  

klassieke wagen of boot.
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LOCATIES
wateringen

DEN HAAG

UITHOORN

ZEEWOLDE

........................

almere

lelystad

nieuwegein

purmerend

........................

garagepark groeit nog steeds! 
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€19.990,00 +
vrij op naam

Het kopen van een GarargePark garagebox is een slimme 
investering met een groot aantal voordelen.
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Uitstekend
Beveiligd

10 jaar garantie

Slimme investering

Standaard 
zonnepanelen

Een eigen  
vestigingsadres

Garagepark  
levert kwaliteit

Met een uitgekiend lichtplan, 

alarm per box, hek met 

stroomschokbeveiliging en 

camerabewaking weet u zeker dat 

de spullen veilig zijn.

10 jaar garantie op de garagebox.

Zowel voor nu als voor later.

Lagere energiekosten.

De garageboxen op de garageparken 

worden opgeleverd met hoogwaardige 

materialen, zoals een sectionale 

Hörmann overheaddeur en een 

Honeywell alarmsysteem. 

Elke garagebox is een aparte bedrijfsunit met een eigen 

huisnummer; een eigen adres. Het adres van de garagebox  

kan worden aangemerkt als het vestigingsadres van een bedrijf. 

De postbussen van alle garageboxen bevinden zich in de 

buitenmuur van het GaragePark. 5

Stap al in vanaf

Beleggen
in een garagebox
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EEN SOLIDE 
belegging
Met een bruto aanvangsrendement van 9%, de 
zekerheid van uw eigen onroerend goed en de 
uitstekende verhuurbaarheid zijn de garageboxen 
van GaragePark een interessante belegging!  
De garageboxen zijn onderhoudsarm en de 
exploitatie is zeer eenvoudig.

meer weten? kijk op
www.garagepark.nl/beleggen
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De zekerheid van uw 
eigen onroerend goed
U bent de eigenaar en uw eigendom ligt vast in het 

kadaster. En als eigenaar kunt u op elk moment 

besluiten om tot verkoop over te gaan.

De boxen zijn uitstekend 
verhuurbaar
De vraag naar de units is groot en blijft toenemen. 

Het gebruik loopt uiteen van werkplaats tot 

allerhande opslag en de huurders zijn zeer divers.

onderhoud geregeld 
door de VVe
De VvE (Vereniging van Eigenaren) regelt voor u het 

gehele onderhoud en de benodigde verzekeringen. 

De bijdrage aan de VvE omvat ook de voorziening 

voor onderhoud.

een betrouwbare partner
Met diverse locaties is GaragePark marktleider in 

Nederland. Ongeveer de helft van de bedrijfsunits is 

eigendom van beleggers en wordt op aantrekkelijke 

wijze verhuurd.



stap 
voor
Stap

naar een  
rendement van

9%
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oriëntatie
U beschikt over geld waar u zuinig op bent. De 

rente op een spaarrekening wordt echter steeds 

lager. En mede gezien de inflatie (1% in 2014) en de 

vermogensrendementsheffing (1,2%!) wordt uw geld 

feitelijk steeds minder waard als u spaart. Beleggen is 

een optie waarbij u een hoger rendement kunt halen, 

maar waarbij er ook sprake is van een beleggingsrisico. 

Maar waarin?

Als u belegt in aandelen of in een aandelenfonds 

geeft u zich over aan de grillen van de beurs. Waar 

koersstijgingen worden afgewisseld met dalingen en 

forse koerscorrecties. Obligaties hebben niet alleen 

een historisch lage rente; het is ook duidelijk geworden 

dat het risico bij deze vorm van beleggen ook groot 

kan zijn. Als de rente zou stijgen dan daalt de waarde 

van obligaties over de gehele linie. De kans is groot 

dat de aanbieder van zogenaamde gestructureerde 

producten (zoals aandelenlease, garantieproducten en 

hefboomproducten) veel meer aan het product verdient 

dan u. En dat u wel het risico incasseert, maar niet de 

vruchten plukt. 

Banken en verzekeraars bieden nog steeds allerlei 

soorten spaar- en beleggingspolissen (spaarpolis, 

beleggingspolis, woekerpolis) aan, waar zij wel beter 

van worden maar u niet. Voorgespiegelde rendementen 

worden veelal niet gehaald en vaak is zelfs uw inleg niet 

veilig. Alternatieve beleggingen (zoals notes, schepen, 

CV’s, grondstoffen, private equity en hedge funds) 

kenmerken zich door mooie beloftes, maar ook door 

kleine lettertjes, hoge kosten en grote risico’s. Ook blijkt 

het lastig of zelfs onmogelijk te zijn om uw belegging 

tussentijds te verkopen.
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kies voor vastgoed

kom kijken bij garagepark

Vastgoed is een beleggingscategorie die zich in de 

afgelopen tientallen jaren ruimschoots heeft bewezen. 

Maar ook in deze categorie bevinden zich beleggingen 

die u beter kunt mijden. Zo wordt vastgoed soms 

aangeboden in een maatschap of vastgoedfonds, waarbij 

de aanbieder het vastgoed voor een groot deel heeft 

gefinancierd (leverage). En waarbij de aanbieder ook 

andere belangen heeft dan u een goed rendement te 

bieden. Het bezit en de verhuur van vastgoed kan voor 

u een aantrekkelijke optie zijn. Maar wat voor vastgoed; 

woningen, kantoren, bedrijfspanden? En als u geen 

miljoenen te beleggen heeft, hoe kunt u dan toch uw 

belegging spreiden en zaken als onderhoud & verhuur 

goed regelen?

Bij GaragePark kunt u met eigen ogen zien wat een garagepark 

is, hoe een garagebox eruit ziet, waar deze gelegen zijn en wat 

de exploitatiemogelijkheden zijn. U kunt zich er van vergewissen 

dat de parken goed zijn opgezet en dat de garageboxen prima 

verhuurbaar zijn. In een vrijblijvend en persoonlijk gesprek wordt 

u van alle informatie voorzien die u nodig heeft om een afgewogen 

beslissing te maken. U weet precies waar u aan toe bent. Wat 

het betekent om rechtstreeks en volledig eigenaar te zijn van 

onroerend goed en hoe eenvoudig het is om zaken als onderhoud 

en verhuur goed te regelen.

2
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kies voor een garagebox bij garagepark
• Een bruto aanvangsrendement van 9%

• Met een indexatie clausule in het huurcontract

• Aantrekkelijke koopsommen (vrij op naam, BTW verrekenbaar, 

zonder overdrachtsbelasting)

• Waardevast met een reële kans op waardestijging  

in de toekomst

• Eigendom van uw eigen onroerend goed;  

hoge kwaliteit en onderhoudsarm

• Vrij verhandelbaar zonder looptijd of beperking

• Prima verhuurbaarheid voor een zeer ruime doelgroep

• Een jaar lang verhuurgarantie bij een investering meer dan  

€ 100.000,-

• GaragePark is marktleider in Nederland; een betrouwbare 

partner met een bewezen concept

• Onderhoud geregeld door de VvE (Vereniging van Eigenaren) 

en volledige vrijheid om het verhuurbeheer eenvoudig zelf te 

doen of uit te te besteden.

4

TIP: In een vrijblijvend en persoonlijk gesprek 

wordt u van alle informatie voorzien.
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koop één of meerdere  
garageboxen die in aanbouw zijn
Bij aankoop van een of meerdere garageboxen die in 

ontwikkeling zijn, sluit u een zogenaamde koop- en 

aannemingsovereenkomst af. Onderdeel hiervan is dat 

u 45% van de koopsom betaalt bij levering van de grond, 

30% van de koopsom betaalt bij het gereedkomen van 

de fundering en 25% van de koopsom betaalt voor de 

oplevering. Op deze wijze vindt de eerste betaling plaats 

op het moment dat ook de grond (en het aandeel in het 

park) daadwerkelijk aan u geleverd wordt. Na transport 

bij de notaris wordt direct uw eigendom vastgelegd in het 

kadaster. De overige betalingen vinden plaats naarmate 

de bouw vordert c.q. als uw garagebox volledig gereed is. 

Mocht u overgaan tot aankoop van een garagebox die al 

gereed is, dan vindt het transport plaats bij de notaris en 

wordt direct uw eigendom vastgelegd in het kadaster.

5
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geniet van een solide belegging  
met 9% rendement. 

Het opzetten van de  
exploitatie van uw garageboxen

Een bruto aanvangsrendement van 9% houdt in dat de 

huurbaten (bij volledige verhuur) op jaarbasis 9% bedragen 

van uw belegging (aankoop met alle aankoopkosten). Zodra uw 

garageboxen verhuurd zijn, heeft u verder weinig omkijken naar 

uw belegging. U ontvangt de huur rechtstreeks op uw eigen 

rekening.

Na de eindoplevering kunt u uw garageboxen gaan exploiteren. 

U bent volledig vrij om zelf de garageboxen te verhuren, hiervoor 

een makelaar in te huren of gebruik te maken van de diensten van 

GaragePark. In het geval u in aanmerking komt voor de huurgarantie, 

verzorgt GaragePark het aantrekken van huurders. U wordt lid van 

de VvE (Vereniging van Eigenaren). De VvE is er voor de belangen 

en zaken van de eigenaren. De VvE verzorgt het onderhoud en sluit 

gezamenlijke verzekeringen af. Het administratief verhuurbeheer 

omvat onder andere het versturen van facturen en het contact met 

de huurder. U bent volledig vrij om dit zelf te doen of uit te besteden 

aan een gespecialiseerde partij. GaragePark kan u desgewenst naar 

partijen verwijzen waar goede ervaringen mee zijn. U meldt u zelf aan 

bij de Belastingdienst als BTW-ondernemer en ontvangt vervolgens 

een BTW-nummer. Hiermee kunt u BTW-aangiftes doen waarbij u 

uiteraard als eerste de BTW over uw aankoop terug vordert. Van de 

gemeente ontvangt u een WOZ-beschikking, waarin de WOZ-waarde 

van uw garageboxen staat.

7
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Interesse? Bel voor een vrijblijvende 

afspraak gratis naar: 0800 - 22 33 224



14 1514

CHarif bennani
ondernemer
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Charif raakt niet uitgepraat over koffie. 
Hij maakt met zijn mobiele koffiebar de 
lekkerste espresso’s, latte machiato’s 
en speciaalkoffie’s. Charif is eigenaar 
van Elephant Trunk. Als ZZP’er rijdt 
Charif met zijn mobiele koffiebar 
sportverenigingen, evenementen 
en festivals langs om bezoekers en 
passanten versie koffie te schenken.

Charif is ambitieus en wil met Elephant 
Trunk de wereld veroveren. Op de tijden 
dat Charif niet met zijn koffiebar bezig 
is wilde hij een garagebox in de buurt 
van Utrecht waar hij zijn waardevolle 
koffiebar kon opslaan.

De beveiliging 
was voor mij 
doorslaggevend
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Dit is mijn vaste 
werkplek geworden
Ed van Batenburg heeft van zijn 
hobby zijn beroep kunnen maken. 
Hij is eigenaar van Bato Electro, een 
eenmanszaak gespecialiseerd in klussen 
op het gebied van electro techniek.

Ed woont zelf in Houten en was 
al een tijd op zoek naar goede 
opslagruimte in de regio Utrecht. Zijn 
schoonvader fietste op een dag langs 
GaragePark Nieuwegein en zo is de 
spreekwoordelijke bal gaan rollen. 

eD Van batenburg 
elektromonteur
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UW 
BELEGGINGes 
BIJ garagepark
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KOSTEN & RISICO’S
Uiteraard geven wij u als belegger alle 

informatie die nodig is om een goede 

afweging te maken en de belegging 

te kiezen die het best bij u en uw 

situatie past. Dit alles is weergegeven 

in een handzaam document, met alle 

beleggersinformatie.

AFM & TOEZICHT

verhuurgarantie

GaragePark is niet vergunning 

plichtig, dus houdt de AFM geen 

toezicht op grond van de Wft 

(Wet op het financieel toezicht). 

Indien u voor meer dan €100.000,- 

meerdere garageboxen) kunt u 

waarbij GaragePark gedurende 

een jaar de huur garandeert. 

GaragePark staat hierbij garant 

voor de kale huurwaarde van de 

garageboxen, totdat er huurders in 

uw garagebox zijn geplaatst.

DISCLAIMER

TIP: Bekijk een rendements-
berekening: garagepark.nl/
bereken

Hoewel bij de samenstelling van 

de inhoud van deze brochure de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid is 

betracht, bestaat de mogelijkheid dat 

bepaalde informatie na verloop van tijd 

verouderd, niet meer juist of onvolledig 

is. Verder kan de informatie niet van 

toepassing zijn op een afwijkende of 

 

GaragePark staat daarom niet in 

voor de actualiteit, juistheid en 

volledigheid van de in deze brochure 

aangeboden informatie en is in geen 

geval aansprakelijk voor enige directe 

of indirecte schade welke ontstaat door 

gebruikmaking van, het vertrouwen op 

of handelingen verricht naar aanleiding 

van de op deze brochure aangeboden 

informatie.

+
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aankoop

U gaat over tot de aankoop van een bedrijfsunit 

(een zogenaamde garagebox) gelegen op een 

GaragePark.

Een GaragePark is een complex met bedrijfsunits 

bestemd voor op- en of overslag, stalling en 

daaraan ondergeschikte productiefaciliteiten ten 

behoeve van het bewerken en/of verwerken van 

goederen.

U koopt hierbij een appartementsrecht op een 

GaragePark, waarmee u eigenaar wordt van een 

aandeel in het eigendom van de grond en de 

gebouwen met het exclusieve gebruiksrecht van 

uw bedrijfsunit.

U wordt verplicht lid van de Vereniging van 

Eigenaren (VvE). De VvE zorgt voor het regelen 

van het onderhoud van het GaragePark en alle 

andere gemeenschappelijke belangen van de

eigenaren. Zij sluit tevens een 

gemeenschappelijke opstal- en 

aansprakelijkheidsverzekering af.

gebruik en verhuur

Met de aankoop van het appartementsrecht 

heeft u de bevoegdheid tot het uitsluitend 

gebruik van een bedrijfsunit. U kunt deze 

bedrijfsunit zelf in gebruik nemen of overgaan 

tot verhuur.

U bent volledig vrij om :

• zelf een huurder aan te trekken, een 

huurovereenkomst te sluiten en het 

administratieve verhuur beheer  

te voeren, of;

• voor deze werkzaamheden een makelaar en/

of een andere partij in te schakelen, of;

• voor deze werkzaamheden gebruik te maken 

van de diensten van GaragePark Nederland 

BV.

beleggingsdoel

Als u overgaat tot de verhuur van uw bedrijfsunit, 

ontvangt u direct huurinkomsten. Bij een 

huurcontract kunt u overeenkomen dat de 

huurinkomsten jaarlijks worden aangepast aan 

de hand van een indexatie clausule.

Als eigenaar van de bedrijfsunit kunt u op elk 

moment besluiten deze te verkopen.

Bij verkoop kunt u een mogelijke waardestijging 

(ten opzichte van het aankoopbedrag) realiseren.

GARAGEPARK

informatIe
kosten

In geval u als eigenaar bij de aankoop een 

financiering heeft afgesloten, heeft u

financieringskosten. 

Indien u als eigenaar ten behoeve van de 

verhuur en het administratieve verhuur beheer 

een makelaar, een andere partij of GaragePark 

Nederland BV inschakelt, zullen zij voor hun 

diensten kosten in rekening brengen.

Als eigenaar bent u het eigenaarsdeel 

onroerendezaakbelasting (OZB) verschuldigd, 

welke wordt bepaald aan de hand van WOZ-

waarde (Waardering Onroerende Zaken). 

Als eigenaar bent u bij aankoop een eenmalige 

bijdrage verschuldigd aan de Vereniging van 

Eigenaren (VvE), waarvan de hoogte wordt 

vastgesteld door de VvE.

Als eigenaar bent u een maandelijkse bijdrage 

(het eigenaarsdeel) verschuldigd aan de VvE, 

waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de 

VvE. Met deze bijdrage worden het VvE beheer 

en de opstal- en aansprakelijkheid verzekeringen 

betaald. En vindt er reservering voor groot 

onderhoud plaats.

Als eigenaar bent u een maandelijkse bijdrage 

(servicekosten) verschuldigd aan de VvE, 

waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de 

VvE. Deze kosten zijn door te berekenen aan 

een de huurder van uw bedrijfsunit. Het betreft 

o.a. de kosten van beveiliging, schoonmaak, 

communicatie, elektra en water.

Een aantal gemeentes heft een rioolheffing als 

belasting voor het gebruik van de riolering.

risico’s

Als u gaat beleggen in een bedrijfsunit, moet u 

zich realiseren dat beleggen altijd gepaard gaat 

met een zekere mate van risico. De waarde van 

uw bedrijfsunit en te genereren huurinkomsten 

kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw 

oorspronkelijke aankoopbedrag terugkrijgt. In 

het verleden behaalde resultaten bieden geen 

garantie voor toekomstig rendement en dienen

niet als enige criterium te worden genomen bij 

de overweging tot het aankopen van een

bedrijfsunit.

Specifieke risico’s zijn ondermeer:

• Het is een risico dat een huurder (een deel 

van) zijn huur niet betaalt en/of dat er kosten 

moeten worden gemaakt om de huur te 

incasseren.

• Het is een risico dat uw bedrijfsunit 

gedurende kortere of langere tijd niet wordt 

verhuurd.

• Het is een risico dat een beoogde verhoging 

van de huur niet kan worden gerealiseerd.

• Het is een risico dat de waardeontwikkeling 

van uw bedrijfsunit achterblijft bij die van 

onroerend goed of dat de waarde van uw 

bedrijfsunit daalt.

• Het is een risico dat op enig moment de 

financiële positie van de VvE ontoereikend is 

om benodigde uitgaven (zoals onderhoud) 

ten behoeve van het complex uit te voeren.
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Investering Prijs Aantal Totaal

Type B GaragePark 
Nieuwegein

€ 25.990,00 1 € 25.990,00

Totaal € 25.990,00

Huurinkomsten Per maand Per jaar Aantal Totaal

Type B GaragePark 
Nieuwegein

€195,00 € 2.340,00 1 € 2.340,00

Totaal € 2.340,00

Kosten Per maand Per jaar Aantal Totaal

Servicekosten type B 
eigenaar Nieuwegein

€ 11,77 € 141,24 1 € 141,24

Servicekosten gebruiker 
Nieuwegein *

€ 17,03 € 204,36

WOZ-belasting eigenaar ** € 77,00 1 € 77,00

WOZ-belasting gebruiker ** € 62,00

Totaal € 218,24

Optioneel

Verhuurbeheer*** €8,00 €96,00 1 € 96,00

eenmalige 
kosten prijs Aantal totaal

Eenmalige toetreding 
VvE B.3

€ 116,13 1 € 116,13

9,00%

Investering Prijs Aantal Totaal

Type 1.B GaragePark Den Haag
Type XXL GaragePark Den Haag

€ 19.990,00
€ 48.990,00

3
1

€ 59.970,00
€ 48.990,00

Totaal € 108.960,00

Huurinkomsten Per maand Per jaar Aantal Totaal

Type 1.B GaragePark Den Haag
Type XXL GaragePark Den Haag

€ 149,00
€ 369,00

€ 1.788,00
€ 4.428,00

3
1

€ 5.364,00
€ 4.428,00

Totaal € 9.792,00

Kosten Per maand Per jaar Aantal Totaal

Servicekosten type 1.B eigenaar 
Den Haag 

€ 5,68 € 68,16 3 € 204,48

Servicekosten type XXL eigenaar 
Den Haag

€ 12,92 € 155,04 1 € 155,04

Servicekosten gebruiker Den 
Haag*

€ 13,95 € 167,40

OZB-belasting eigenaar **
OZB-belasting gebruiker **

€ 35,24
€ 28,19

4 € 140,96

Totaal € 500,48

Optioneel

Verhuurbeheer *** € 8,00 € 96,00 4 € 384,00

eenmalige kosten prijs Aantal totaal

Eenmalige toetreding VvE 1.B
Eenmalige toetreding VvE XXL

€ 114,29
€ 260,00

3
1

€ 342,87
€ 260,00

9%

rendementsberekening  
(bij één box)

rendementsberekening  
(investering € 100.000,-  +)

rendement  
(bruto, uitgaande van 100% verhuur op jaarbasis)

rendement  
(bruto, uitgaande van 100% verhuur op jaarbasis)

* Deze kosten worden doorbelast aan de huurder. De VvE regelt het gehele 
onderhoud en de verzekeringen van het park. Alle kosten zijn
dus ingebrepen in de servicebijdrage.

** U bent jaarlijks WOZ-belasting verschuldigd over uw eigendommen. Dit 
is een percentage van de door die gemeente opgelegde WOZ-waarde. De 
WOZ-belasting op bedrijfspanden is opgesplitst in een eigenaars- en gebrui-
kersdeel. Het gebruikersdeel wordt doorbelast aan de huurder. LET OP! Deze 
bedragen verschillen per gemeente. Genoemde bedragen zijn gebaseerd op 

GaragePark Nieuwegein, belastingjaar 2015.

*** Desgewenst kunt u het verhuurbeheer uit handen geven. Voor een vast 
bedrag per maand worden veelvoorkomende werkzaamheden uit handen 
genomen, waaronder: het opmaken en versturen van facturen, het debiteuren-
beheer, het contact met de huurder, het opstellen van de afrekeningen, etc.

Let op: alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

* Deze kosten worden doorbelast aan de huurder. De VvE regelt het gehele 
onderhoud en de verzekeringen van het park. Alle kosten zijn
dus ingebrepen in de servicebijdrage.

** U bent jaarlijks WOZ-belasting verschuldigd over uw eigendommen. Dit 
is een percentage van de door die gemeente opgelegde WOZ-waarde. De 
WOZ-belasting op bedrijfspanden is opgesplitst in een eigenaars- en gebrui-
kersdeel. Het gebruikersdeel wordt doorbelast aan de huurder. LET OP! Deze 
bedragen verschillen per gemeente. Genoemde bedragen zijn gebaseerd op 

GaragePark Nieuwegein, belastingjaar 2015.

*** Desgewenst kunt u het verhuurbeheer uit handen geven. Voor een vast 
bedrag per maand worden veelvoorkomende werkzaamheden uit handen ge-
nomen, waaronder: het opmaken en versturen van facturen, het debiteuren-
beheer, het contact met de huurder, het opstellen van de afrekeningen, etc.

Let op: alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
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0800 - 22 33 224

www.garagepark.nl

info@garagepark.nl

Kom langs!
Kom vrijblijvend de showboxen bekijken en laat 
u informeren over de mogelijkheden. Er worden 
regelmatig open dagen georganiseerd, kijk op 
GaragePark.nl voor meer informatie.

rick Venema 
Directeur/eigenaar

06 45102402
rick@garagepark.nl

lobke van de lustgraaf
Salesmanager

06 51443402
lobke@garagepark.nl
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BEL GRATIS
0800 - 22 33 224

OF KIJK OP
www.garagepark.nl




