
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vaststellingsovereenkomst 

Overeenkomst ter zake de beëindiging van de huurovereenkomst 
d.d. 11 augustus 1976 en met ingangsdatum 1 september 1976 ter 
zake de evenementenhal aan het Stationsplein te Haarlem en van 
de huurovereenkomst d.d. 10 februari 1976 en met ingangsdatum 1 
maart 1976 ter zake de parkeergarage aan het Stationsplein te 
Haarlem 

(1) SP 20 B.V. 

(2) Gemeente Haarlem 

21 november 2018 
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Partijen: 

(1) SP 20 B.V., een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de
Muiderstraat 1 te (1011 PZ) Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 60852534, rechtsgeldig vertegenwoordigd door (i) Rogu 0912 B.V.,
op haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd door Rogu 1012 B.V., op haar beurt rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer F.T.J. Roord en (ii) Pinnacle Ventures B.V., op haar beurt
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. Groeneveld, hierna te noemen "verhuurder";

(2) GEMEENTE HAARLEM, een publiekrechtelijke rechtspersoon gevestigd te Haarlem en
kantoorhoudende aan de Grote Markt 2 te (2011 RD) Haarlem, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34369366, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer J. Wienen, hierna te noemen "huurder";

verhuurder en huurder hierna tevens afzonderlijk te noemen een "partij" en gezamenlijk
"partijen";

Overwegende dat: 

A. tussen partijen twee huurovereenkomsten zijn gesloten:

a. een schriftelijke huurovereenkomst d.d. 11 augustus 1976 en met ingangsdatum 1
september 1976 waarvan een kopie is aangehecht als Bijlage 1 bij deze Overeenkomst
(de "Huurovereenkomst Evenementenhal") ter zake de evenementenhal aan het
Stationsplein te Haarlem (de "Evenementenhal"); en

b. een schriftelijke huurovereenkomst d.d. 10 februari 1976 en met ingangsdatum 1 maart
1976 waarvan een kopie is aangehecht als Bijlage 2 bij deze Overeenkomst (de
"Huurovereenkomst Parkeergarage") ter zake de parkeergarage aan het
Stationsplein te Haarlem (de “Parkeergarage”);

B. zowel de Huurovereenkomst Evenementenhal als de Huurovereenkomst Parkeergarage
(gezamenlijk: de "Huurovereenkomsten") laatstelijk liepen voor onbepaalde tijd;

C. verhuurder een projectontwikkelaar is die de Evenementenhal en de Parkeergarage (het
“Gehuurde”) in 2014 in eigendom heeft verkregen met het oog op de herontwikkeling van het
Gehuurde en de omliggende bebouwing;

D. verhuurder de Huurovereenkomsten bij brief d.d. 29 januari 2018 tegen 28 februari 2018 heeft
opgezegd inclusief ontruimingsaanzegging tegen dezelfde datum;

E. huurder verhuurder in kennis heeft gesteld van haar wens om het Gehuurde nog langer te
blijven huren;

F. Partijen daarop met elkaar in overleg zijn getreden over het – al dan niet onder gewijzigde
voorwaarden en/of op tijdelijke basis – voortzetten van de huurrelatie ten aanzien van het
Gehuurde in afwachting van de uitvoering van de voorziene herontwikkeling, waarbij door
huurder is aangegeven dat:

a. de functie van de Evenementenhal (op termijn) kan komen te vervallen; en

b. een (openbare) parkeerfunctie – al dan niet in afgeslankte vorm en/of op andere
voorwaarden – gewaarborgd zou moeten blijven;

G. huurder op haar beurt zekerheidshalve de Verzoekschriftprocedure (zoals hierna gedefinieerd)
is gestart;

H. partijen hun overleg in de zomer van 2018 hebben geïntensiveerd en daarbij diverse scenario’s
hebben besproken om de (openbare) parkeerfunctie van de Parkeergarage na het beëindigen
van de Huurovereenkomst Parkeergarage tot aan de start van de herontwikkeling afdoende te
kunnen waarborgen, hetgeen heeft geresulteerd in een door beide partijen gedragen
voorkeursscenario dat vervolgens door partijen op hoofdlijnen is uitgewerkt (het “Scenario 1b
Parkeergarage”);

I. partijen tegen vorenstaande achtergrond overeenstemming hebben bereikt, welke
overeenstemming zij in deze vaststellingsovereenkomst (de "Overeenkomst") schriftelijk vast
wensen te leggen.
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Zijn overeengekomen als volgt: 

1. Definities

1.1 In de Overeenkomst hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de betekenis zoals vermeld
in dit artikel.

Bijlage een bijlage bij deze Overeenkomst, welke daarvan ook
onderdeel uitmaakt;

Evenementenhal de krachtens de Huurovereenkomst Evenementenhal 
gehuurde ruimte, te weten de evenementenhal aan 
het Stationsplein te Haarlem, partijen genoegzaam 
bekend; 

Gehuurde de krachtens de Huurovereenkomsten gehuurde 
ruimtes tezamen, te weten de Evenementenhal en de 
Parkeergarage; 

Huurovereenkomst de Huurovereenkomst Evenementenhal of de 
Huurovereenkomst Parkeergarage afzonderlijk; 

Huurovereenkomst Evenementenhal heeft de betekenis die daaraan hiervoor in de 
considerans is gegeven en waaronder tevens 
begrepen (een) verlenging(en) en/of andere 
aanpassing(en) die partijen ter zake daarvan zijn 
overeengekomen; 

Huurovereenkomst Parkeergarage heeft de betekenis die daaraan hiervoor in de 
considerans is gegeven en waaronder tevens 
begrepen (een) verlenging(en) en/of andere 
aanpassing(en) die partijen ter zake daarvan zijn 
overeengekomen; 

Huurovereenkomsten de Huurovereenkomst Evenementenhal en de 
Huurovereenkomst Parkeergarage tezamen; 

Nulmeting de nulmeting d.d. 18 septemer 2018 met betrekking tot 
de staat (van onderhoud) van de Parkeergarage; 

Overeenkomst de onderhavige vaststellingsovereenkomst; 

Parkeergarage de krachtens de Huurovereenkomst Parkeergarage 
gehuurde ruimte, te weten de parkeergarage aan het 
Stationsplein te Haarlem, partijen genoegzaam 
bekend; 

Scenario 1b Parkeergarage het scenario voor de Parkeergarage waarvan de 
hooflijnen zijn uitgewerkt in Bijlage 3 bij deze 
Overeenkomst; 

Verzoekschriftprocedure de door huurder geëntameerde 
verzoekschriftprocedure tot verlenging van de 
ontruimingstermijn ex artikel 7:230a BW, welke 
procedure aanhangig is bij de Rechtbank Noord-
Holland onder zaaknummer 6867132 HZ VERZ 18-
14. 

2. Ontruimingsdata

2.1 Partijen komen – gelet op de termijn die huurder heeft aangegeven maximaal nodig te hebben
om de in de Parkeergarage geëxploiteerde activiteiten te staken of een alternatief te arrangeren
– overeen dat huurder de Parkeergarage uiterlijk 15 mei 2019 “as is” en overigens leeg,
ontruimd, vrij van (aanspraken van) huurders/gebruikers en bezemschoon aan verhuurder zal
hebben opgeleverd. Met "as is" bedoelen partijen in dit verband in de staat op de voormelde
datum van oplevering, welke evenwel niet – anders dan door gebruikelijke slijtage en
veroudering – wezenlijk slechter dient te zijn dan de huidige staat zoals vastgelegd in de
Nulmeting. Partijen komen meer specifiek overeen dat de door huurder in de Parkeergarage
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aangebrachte installaties en/of voorzieningen (waaronder de parkeerinstallaties) ten behoeve 
van verhuurder worden achtergelaten.  

Huurder is – in overleg met verhuurder en na schriftelijke aanzegging met inachtneming van 
een maand – bevoegd de Parkeergarage eerder op te leveren.  

Partijen zullen zich over en weer inspannen, waarbij zij rekening houden met elkaars 
gerechtvaardigde belangen, om voor de voormelde datum van oplevering definitieve 
overeenstemming te bereiken over de wijze waarop nadien wordt voorzien in de aanwezigheid 
en exploitatie van een (openbare) parkeerfunctie, met inachtneming van het Scenario 1b 
Parkeergarage. De naar aanleiding van het voorgaande te bereiken overeenstemming zal 
schriftelijk worden vastgelegd in een separaat door partijen te ondertekenen overeenkomst, 
waarbij – indien verhuurder de Parkeergarage niet zelf gaat exploiteren – ook de exploitant van 
de Parkeergarage als partij wordt betrokken. Mocht de gestelde termijn niet worden gehaald en 
verhuurder niet de van haar te vergen inspanningen hebben geleverd om tot vorenbedoelde 
overeenstemming te komen, waaronder begrepen de situatie dat verhuurder geen of 
onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de gemeente, voor zover die 
kenbaar zijn en in verband staan met de uitwerking van de onderwerpen neergelegd in Scenario 
1b Parkeergarage, zullen partijen de datum van oplevering (telkens) in overleg opschuiven met 
een termijn die in redelijkheid noodzakelijk wordt geacht om vorenbedoelde overeenstemming 
te bereiken, waarbij vorenbedoelde termijn minimaal twee maanden zal bedragen. Deze nieuwe 
datum wordt dan aangemerkt als de uiterste datum voor oplevering en ontruiming van de 
Parkeergarage. 

2.2 Partijen komen – gelet op de termijn die huurder heeft aangegeven maximaal nodig te hebben 
om de in de Evenementenhal geëxploiteerde activiteiten te staken of een alternatief te 
arrangeren – overeen dat huurder de Evenementenhal uiterlijk 1 juli 2021 “as is” en overigens 
leeg, ontruimd, vrij van (aanspraken van) huurders/gebruikers en bezemschoon aan verhuurder 
zal hebben opgeleverd. Met "as is" bedoelen partijen in dit verband in de staat op de voormelde 
datum van oplevering, welke evenwel niet – anders dan door gebruikelijke slijtage en 
veroudering en onverminderd het bepaalde in artikel 4.2 – wezenlijk slechter dient te zijn dan 
de huidige staat. Partijen komen meer specifiek overeen dat huurder bevoegd is om de door 
haar in de Evenementenhal aangebrachte installaties en/of voorzieningen voor de datum van 
oplevering te hebben verwijderd en daaruit mee te hebben genomen. 

Huurder is – in overleg met verhuurder en na schriftelijke aanzegging met inachtneming van 
een maand – bevoegd de Evenementenhal eerder op te leveren. 

2.3 Partijen stellen vast – en komen voor zover nodig overeen – dat: 

(a) de opzegging door verhuurder bij brief van 29 januari 2018 als niet geschreven wordt 
beschouwd en de Huurovereenkomst Parkeergarage met wederzijds goedvinden zal 
worden beëindigd per de in artikel 2.1 genoemde datum waarop de Parkeergarage 
dient te zijn opgeleverd en dat huurder reeds nu voor alsdan onherroepelijk en 
onvoorwaardelijk aangeeft geen belang (meer) te hebben bij verlenging van de 
ontruimingstermijn na ommekomst van de in artikel 2.1 genoemde datum; en 

(b) de opzegging door verhuurder bij brief van 29 januari 2018 als niet geschreven wordt 
beschouwd en de Huurovereenkomst Evenementenhal met wederzijds goedvinden zal 
worden beëindigd per de in artikel 2.2 genoemde datum waarop de Evenementenhal 
dient te zijn opgeleverd en dat huurder reeds nu voor alsdan onherroepelijk en 
onvoorwaardelijk aangeeft geen belang (meer) te hebben bij verlenging van de 
ontruimingstermijn na ommekomst van de in artikel 2.2 genoemde datum. 

2.4 Indien en voor zover huurder de Parkeergarage en/of de Evenementenhal niet uiterlijk op de in 
artikel 2.1 respectievelijk artikel 2.2 genoemde uiterste datum in de in die artikelen 
overeengekomen staat aan verhuurder heeft opgeleverd, is huurder zonder nadere 
ingebrekestelling in verzuim en verbeurt huurder aan verhuurder een boete ter grootte van € 
2.000,- (zegge: tweeduizend euro) voor elke (ingetreden) kalenderdag dat de Parkeergarage of 
de Evenementenhal later dan die datum aan verhuurder is opgeleverd in de overeengekomen 
staat. Deze boete is verschuldigd in geval van niet tijdige oplevering van de Parkeergarage en 
de Evenementenhal afzonderlijk, zodat huurder deze tweemaal verbeurt aan verhuurder voor 
iedere (ingetreden) kalenderdag waarop zowel de Parkeergarage als de Evenementenhal niet 
tijdig is opgeleverd. Voormelde boete laat de aansprakelijkheid van huurder voor de door 
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verhuurder als gevolg van een niet tijdige oplevering geleden schade onverlet, voor zover die 
schade de verbeurde boete overstijgt. 

3. Vergoeding 

3.1 Huurder zal aan verhuurder maandelijks en bij vooruitbetaling: 

(a) tot en met de dag waarop de Parkeergarage conform artikel 2.1 door huurder is 
opgeleverd aan verhuurder een vergoeding ter grootte van de laatst ter zake de 
Parkeergarage geldende huurprijs per maand voldoen; en  

(b) tot en met de dag waarop de Evenementenhal conform artikel 2.2 door huurder is 
opgeleverd aan verhuurder een vergoeding ter grootte van de laatst ter zake de 
Evenementenhal geldende huurprijs per maand voldoen. 

3.2 Voor zover over de krachtens artikel 3.1 bedoelde vergoedingen BTW verschuldigd is, worden 
deze vermeerderd met die BTW. 

4. Periode tot aan ontruiming 

4.1 Het bepaalde in de Huurovereenkomsten (zoals ter zake de wijze van gebruik, de 
onderhoudsverplichtingen van huurder, etc.) is van overeenkomstige toepassing op het gebruik 
van het Gehuurde tot aan de ontruimingsdata, behoudens voor zover partijen daarvan in deze 
Overeenkomst uitdrukkelijk zijn afgeweken. 

4.2 Partijen komen in afwijking van het bepaalde in artikel 10 van de Huurovereenkomst 
Evenementenhal overeen dat de onderhoudsverplichting van huurder ten aanzien van de 
Evenementenhal zich beperkt tot het onderhoud dat strikt noodzakelijk is om de 
Evenementenhal tot de in artikel 2.2 genoemde ontruimingsdatum redelijkerwijs nog te kunnen 
gebruiken. Preventief onderhoud en vernieuwingen zal huurder niet meer (laten) uitvoeren. 

4.3 Partijen komen in afwijking van het bepaalde in artikel 10 van de Huurovereenkomst 
Parkeergarage het volgende overeen. Verhuurder heeft ten aanzien van de staat van 
(onderhoud) van de Parkeergarage de Nulmeting laten opstellen, waarvan een kopie is 
aangehecht als Bijlage 4 bij deze Overeenkomst. Verhuurder accepteert de in de Nulmeting 
vastgelegde staat van de Parkeergarage, waaronder het achterstallige onderhoud. De 
onderhoudsverplichting van huurder ten aanzien van de Parkeergarage beperkt zich tot het 
onderhoud dat noodzakelijk is om de Parkeergarage in de staat te houden als is vastgelegd in 
de Nulmeting. 

4.4 In verband met het in de artikelen 4.2 en 4.3 bepaalde, komen partijen – onverminderd de 
aanspraken die verhuurder dienaangaande op huurder zou hebben uit hoofde van (één van) de 
Huurovereenkomsten – overeen dat huurder verhuurder vrijwaart voor aanspraken van derden 
op grond van artikel 6:174 BW ter zake van het Gehuurde, indien de onderhoudsplicht ter zake 
van het betreffende aspect / onderdeel uit hoofde van (één van) de Huurovereenkomsten op 
huurder rustte. 

5. Ontruimingsbescherming 

5.1 Huurder doet voor zover nodig afstand van enige aanspraak die zij mocht hebben om een 
beroep te doen op ontruimingsbescherming ter zake (enig deel van) het Gehuurde en zal binnen 
1 (één) week na ondertekening van deze Overeenkomst de aanhangige 
Verzoekschriftprocedure hebben ingetrokken. Huurder zal aan verhuurder binnen dezelfde 
termijn afschrift hebben verstrekt van haar berichten aan de rechtbank in dat verband.  

6. Overdracht 

6.1 Verhuurder is verplicht het in deze Overeenkomst bepaalde bij iedere overdracht of overgang 
(geheel of gedeeltelijk) van het Gehuurde uitdrukkelijk ten behoeve van huurder aan de 
verkrijger (hoe ook genaamd) op te leggen, te bedingen en namens huurder te aanvaarden, dit 
onder de verplichting dat die verkrijger eveneens verplicht is het in deze Overeenkomst 
bepaalde bij iedere verdere overdracht of overgang (geheel of gedeeltelijk) van het Gehuurde 
bij wege van kettingbeding uitdrukkelijk ten behoeve van huurder aan de verkrijger op te leggen 
en namens huurder te aanvaarden. Een en ander op verbeurte voor verhuurder en iedere 
opvolgende verkrijger die verzuimt dit te bedingen of op te (doen) leggen of te aanvaarden van 
een onmiddellijke opeisbare boete van € 250.000,- (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro), 
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onverminderd het recht van huurder om nakoming en/of aanvullende schadevergoeding te 
vorderen.  

6.2 De verplichtingen van verhuurder voortvloeiend uit artikel 6.1 vervallen voor wat betreft de 
overdracht van (een deel van) de Parkeergarage zodra de datum waarop de Parkeergarage 
dient te zijn opgeleverd (artikel 2.1) is verstreken. De verplichtingen van verhuurder 
voortvloeiend uit artikel 6.1 vervallen integraal zodra de datum waarop de Evenementenhal 
dient te zijn opgeleverd (artikel 2.2) is verstreken.  

6.3 Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder schriftelijk bevestigen dat de verplichting een 
zodanig kettingbeding op te leggen is komen te vervallen en dat eventuele reeds in de openbare 
registers ingeschreven bedingen kunnen worden doorgehaald, zodra de verplichting om het in 
deze Overeenkomst bepaalde door te leggen niet meer van toepassing is. Huurder zal de 
overigens in redelijkheid te vergen medewerking daaraan verlenen, bijv. door het (doen) 
ondertekenen van (een) akte(n) die voor doorhaling nodig zijn. 

7. Diversen

7.1 Deze Overeenkomst kwalificeert als vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW
e.v. en partijen doen – voor zover wettelijk mogelijk – afstand van hun recht deze overeenkomst
te ontbinden of te vernietigen.

7.2 Deze Overeenkomst bevat al hetgeen partijen in verband met het daarin genoemde zijn
overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Huurovereenkomst(en) en deze
Overeenkomst prevaleert het bepaalde in deze Overeenkomst. De termen in deze
Overeenkomst hebben dezelfde inhoud en strekking als de termen in de
Huurovereenkomst(en), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

7.3 Behoudens voor zover daarvan in deze Overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken, laat het
bepaalde in deze Overeenkomst het bepaalde in de Huurovereenkomst(en) onverlet.

7.4 Het bepaalde onder 'Overwegende dat:' maakt onlosmakelijk deel uit van de inhoud van de in
deze Overeenkomst neergelegde tussen partijen bereikte overeenstemming.

HANDTEKENINGEN OP DE VOLGENDE PAGINA 
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HANDTEKENINGENPAGINA BEHORENDE BIJ OVEREENKOMST TER ZAKE DE BEËINDIGING 
VAN DE HUUROVEREENKOMST D.D. 11 AUGUSTUS 1976 EN MET INGANGSDATUM 1 
SEPTEMBER 1976 TER ZAKE DE EVENEMENTENHAL AAN HET STATIONSPLEIN TE HAARLEM 
EN VAN DE HUUROVEREENKOMST D.D. 10 FEBRUARI 1976 EN MET INGANGSDATUM 1 MAART 
1976 TER ZAKE DE PARKEERGARAGE AAN HET STATIONSPLEIN TE HAARLEM  

Verhuurder 
Datum: 

______________________ 
SP 20 B.V. 
Namens deze: Rogu 0912 B.V. 
Namens deze: Rogu 1012 B.V. 
Namens deze: dhr. F.T.J. Roord 

Verhuurder 
Datum: 

______________________ 
SP 20 B.V. 
Namens deze: Pinnacle Ventures B.V. 
Namens deze: dhr. C. Groeneveld 

Huurder 
Datum: 

______________________  
Gemeente Haarlem 
Namens deze: dhr. J. Wienen 

Bijlagen: 
1. Huurovereenkomst Evenementenhal
2. Huurovereenkomst Parkeergarage
3. Scenario Parkeergarage
4. Nulmeting
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Bijlage 1 – Huurovereenkomst Evenementenhal 
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Bijlage 2 – Huurovereenkomst Parkeergarage 
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Bijlage 3 – Scenario Parkeergarage 
 
  



Scenario 1b Parkeergarage (hierna: ‘Stationsgarage’) 
 

Scenario 1b: Gemeente beëindigd de huur, Pinnacle (of een derde) verzorgt het 

bewoners parkeren:  

 Het huurcontract voor de Stationsgarage wordt beëindigd.  

 Pinnacle (of een derde) gaat de Stationsgarage exploiteren. Kort parkeren wordt door 

exploitant geëxploiteerd. Exploitant geeft abonnementen uit. ‘Haarlemse abonnementen’ zijn 

dan niet meer geldig in parkeergarage Stationsplein. 

 Pinnacle (of een derde) zet maximaal 100 parkeerplaatsen in voor de uitvoering van het 

programma Moderniseren parkeren, maatregel 5 ‘bewoners naar de garage’.  

 Pinnacle (of een derde) garandeert de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen voor 

maatregel 5 ‘bewoners naar de garage’ voor een periode van 10 jaar.  

 Als op 31 juli 2021 minder dan 50 plaatsen zijn afgenomen voor de maatregel ‘bewoners naar 

de garage’ dan wordt het maximum aantal parkeerplaatsen verlaagd naar 50 en geldt vanaf 

die datum de hiervoor genoemde garantie voor dit verlaagde aantal. 

 Partijen komen een ‘breekoptie’ overeen (in te roepen door Pinnacle met inachtneming van 

een termijn van 6 maanden). Pinnacle kan deze inroepen zodra zij een volledige en 

ontvankelijke aanvraag heeft gedaan voor een omgevingsvergunning voor de herontwikkeling 

van een wezenlijk deel van het aan haar toebehorende deel van het vastgoed, waaronder (een 

niet ondergeschikt deel van) de parkeergarage. Pinnacle zal de gemeente schriftelijk 

informeren, indien zij de omgevingsvergunning heeft aangevraagd zodat de gemeente tijdig 

rekening kan houden met de breekoptie.  

 Gemeente toetst voor Pinnacle (of een derde) of de aanvrager voor een 

bewonersabonnement in aanmerking komt voor maatregel 5 ‘bewoners naar de garage’. 

 Voor bewoners van de binnenstad die in aanmerking komen voor maatregel 5 ‘bewoners naar 

de garage’ geeft Pinnacle (of een derde) bewonersabonnementen uit voor de Stationsgarage, 

tot een maximum van 100 parkeerplaatsen, tegen een tarief van ca *€ 50,- per maand prijspeil 

2019 en jaarlijks te indexeren conform CPI. *Ervaring en kencijfers van CROW wijzen uit dat 

deze doelgroep valt onder ‘dubbelgebruik’, bewoners parkeren veelal in de avond en minder 

overdag en op zaterdagmiddag, waardoor deze plaatsen voor de exploitant 2x inzetbaar zijn. 

 Na 5 jaar zal de gemeente een toeslag van € 25 per maand per uitgegeven abonnement voor 

maatregel 5 ‘bewoners naar de garage’ betalen aan Pinnacle (of een derde) gedurende een 

periode van 5 jaar. Die verplichting vervalt per de eerste van de maand dat breekoptie is 

geëffectueerd. 

 Pinnacle zal aan Haarlem een vergoeding (orde grootte € 10.000,- per jaar) betalen als 

bijdrage aan het dynamische parkeerverwijssysteem gedurende een periode van 10 jaar. Die 

verplichting vervalt per de eerste van de maand dat de breekoptie is geëffectueerd, waarbij de 

vergoeding over het dan lopend jaar tot aan voornoemde datum naar evenredigheid is 

verschuldigd.  
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Bijlage 4 – Nulmeting  



Red Flag overzicht 

Portefeuille: Haarlem, Stationsplein garage (TI) 2018

Datum: 18-9-2018

Status: Final

Technische defecten, gebreken en achterstallig onderhoud

Kosten

No. Stad Adres Naam gebouw Bouwjaar BVO Element Omschrijving Conditie Opmerking <1 Jaar
1 Haarlem Lange Herestraat 11 Parkeergarage Stationsplein1975 12418 Algemeen Algemeen n.a.

Barry Kanters 13-8-2018 Dakbedekking n.a.

De betonnen dakranden zijn voorzien van kitvoegen. Deze zijn 

regelmatig beschadigd en uitgehad. Deze moeten op korte 

termijn hersteld/vervangen worden. Meenemen met renovatie 

parkeerdek.
Ter plaatse van het parkeerdek ontbreken grotendeels de 

loodslabben. Meenemen met renovatie parkeerdek.
In en om de parkeergarage zijn op diverse plaatsen defecte 

hemelwaterafvoeren, maar ook riool afvoeren gesignaleerd. Dit 

moet worden hersteld op korte termijn.

2.000   

Het het parkeerdek komen plassen en verstopte afvoeren voor. 

Meenemen met renovatie parkeerdek.
Dakveiligheid n.a.

Fundering n.a.

Vooral in de kelder is regelmatig gesignaleerd dat de 

dekkingslaag van de wanden en kolommen is aangetast of 

beschadigd als gevolg van vocht en betoncorrosie. 

Vervolgonderzoek is aan te raden.

3.500   

Een post is opgenomen voor het herstel betonrot op basis van 

de visuele inspectie. 

25.000   

Post voor herstelwerkzaamheden uit vervolgonderzoek PM
Op diverse plaatsen in de kelder is wateroverlast dat 

vermoedelijk binnenkomt via dilataties/kitvoegen/via opgaand 

werk parkeerdek en in gevel/vloer. Ook zijn plaatselijk 

beschadigd voegwerk en betonlatteien aangetroffen. 

Vervolgonderzoek en herstel is aan te raden.

15.000   

Het metselwerk is regelmatig vervuild door grafity en 

wateroverlast. Uit esthetisch oogpunt is reinigen wenselijk. 

3.500   

Buitenwandopeningen

Redelijk

De parkeegarage is voorzien van 3 rolluiken ter plaatste van de 

ingang. Deze zijn aangetast door corrosie. Het rolluik van de 

entree is beschadigd door aanrijschade. Herstel op korte 

termijn en behandeling corrosie is aan te raden

3.500   

Schilderwerk 

Redelijk

Schilderwerk van betonnen lateien aan de buitenzijde is 

plaatselijk gescheurd,  afgebladdend, en vervuild door graffity. 

Metalen ballustrades zijn regelmatig aangetast door corrosie. 

Schilderwerk inplannen.

7.500   

Interieur Binnenafwerking n.a.

Parkeerbelijning
Goed

Plaatselijk is de belijning versleten. Hestellen versleten 

parkeerlijnen.

2.500   

Compartimentering n.a.

De blandblusser in ruimte van de beheerder is gekeurd in 

februari 2018.
De droge blusleiding is in april 2018 onderhouden.

Brandalarminstallatie

Goed

De brandmeldinstallatie is van bouwjaar 2013. Onderhoud 

wordt uitgevoerd via onderhoudscontract. Laatste rapportage 

op locatie is van januari 2017. Accu's zijn in 2017 vervangen. 

Spaarnelanden vraagt de onderhoudsrapportage van 2018 op. 

Op basis van worst case scenarion een post voor herstel 

opgenomen.

750   

Verwarming
Redelijk

De gasleidng naar de appartementen is aangetast door 

corrosie. Het is aan te raden om deze te behandelen.

750   

Koeling n.a.

Luchtbehandeling n.a.

De (motoren van ) de afzuigventilatoren zijn nog van origneel 

bouwjaar. Revisie en onderhoudshistorie is onbekend. 

Spaarnelanden geeft aan dat het laatste inderhoud in 2013 

heeft plaatsgevonden. Op basis van leeftijd is vervanging / 

revisies op korte termijn te verwachten. Een van de motoren 

staat ten tijde van de inspectie in storing.

25.000   

Als gevolg van inwatering zijn ventilatiekanalen in de kelder in 

vergaand stadium van corrosie. Ook secties waarin 

brandkleppen zijn aangebracht zijn aangetast waardoor deze 

vermoedelijk niet functioneren. Gedeeltelijke vervanging van 

kanalen en herstel brandkleppen is noodzakelijk op korte 

termijn. Op veel plaatsen zijn ventilatie roosters beschadigd, 

ernstig vervuild (verminderde werking) of gecorrodeerd. 

Reinigen / deels vervangen roosters.

15.000   

Regeling afzuigventilatie

Matig

Regeling afzuigventilatoren is vermoedelijk grotendeels van 

origineel bouwjaar. Onderhoudgegevens zijn niet aanwezig en 

zijn opgevraagd. Een van de 2 afzuigventilatoren staat in 

storing. Het is aannemelijk dat de regeling moet worden 

vervangen of groot onderhoud behoeft.

2.000   

Vuilwaterpomp

Slecht

Regeling vuilwaterpomp is niet afgesloten en kabels hangen 

los. Dit is geen veilige situatie en moet hersteld worden. Het 

onderhoud, revisies en storingsverleden is onbekend en 

logboeken zijn niet aanwezig. Deze zijn opgevraagd. Het is 

aannemelijk dat de pompen op korte termijn vervangen moeten 

worden.

4.000   

Distributie

Matig

Er is geen HKL of verdeler aangetroffen. Deze is vermoedelijk 

in een ander bouwdeel ondergebracht. Er zijn geen gegevens 

bekend mbt periodiek onderhoud en NEN3140 keuring. Op 

veel plaatsen zijn kabelgoten gecorrodeerd, beugels van 

verlichting zijn regelmatig los. Herstel zal op korte termijn 

moeten plaatsvinden en de installatie zal gekeurd moeten 

worden.

3.500   

Noodstroomvoorzieningen n.a. Behoort bij kantoren. Valt buiten scope

Verlichting
Uitstekend

De verlichting is enkele jaren geleden vervangen door LED. 

Hierin zijn op korte termijn geen grote inversteringen te 

verwachten.
Noodverlichting

Redelijk

De noodverlichting is enkele jaren geleden vervangen door 

LED en zou meegenomen worden  tijdens het periodieke 

onderhoud bij Spaarnelanden. Onderhoudsrapportages zijn niet 

beschikbaar.  Op veel plaatsen zijn defecte accu's 

aangetroffen. Deze moeten worden vervangen.

3.000   

Parkeerinstallatie 

Goed

De parkeerinstallatie (3xslagboominstallatie /3xintercom/ 

2xkentekenscanner/ 2xbetaalautomaat) is van bouwjaar 2013. 

Hiervan zijn geen onderhoudsgegevens beschikbaar. 

Spaarnelanden geeft aan 2 maandelijks onderhoud uit te 

voeren. Gezien de leeftijd is en conditie zijn op korte termijn 

geen grote inversteringen te verwachten.
CCTV

Redelijk

De CCTV installatie (2xrecorders /ca 10camera's) zijn van 

bouwjaar 2013. Hiervan zijn geen onderhoudsgegevens 

beschikbaar. Spaarnelanden voert onderhoud uit op 

storingsbasis. Op basis van leeftijd is er op korte termijn geen 

groot onderhoud of vervanging te verwachten.
Liftinstallatie

Zeer slecht

Voor zover te bepalen is de lift niet meer in gebruik. 

Machinekamer is niet toegankelijk. Onderhoud en revisies zijn 

onbekend. Onderhoud is niet in beheer bij Spaarnelanden. Het 

is aannemelijk (op basis van worst case scenario) dat de 

regeling vervangen moet worden en groot revisieonderhoud 

aan de lift benodigd is.

25.000   

Gevel onderhoudsinstallatie n.a.

Terrein Afwerking Renovatie dek parkeerdek (ca 1550 m2)

-Verwijderen oude/losse materialen

-Vervangen dilatatievoegen

-Aanbrengen nieuwe coating/dakbedekking (afschot)

-Aanbrengen nieuwe hemelwater afvoerpunten

-Aanbrengen loodslabben opgaand werk

150.000   

Energielabel n.a.

Legionella n.a.

Op basis van bouwjaar en het niet beschikbaar zijn van 

asbestinventarisaties is het aan te raden een 

asbestinventarisatie uit te voeren, zeker ivm 

herstelwerkzaamheden aan parkeerdek en kitvoegen. 

Eventuele saneringskosten zijn iet meegenomen.

3.500   

Asbest saneringskosten zijn niet meegenomen in de begroting. PM

Bodem
n.a.

Er zijn in de dataroom geen bodemonderzoeken beschikbaar. 

Totaal: 295.000   

Portefeuille totaal: 295.000  

Gebouwinformatie

Adviseur:

Milieu

E-Installaties

Gevels

Dak

Brandveiligheid

W-Installaties

Overige installaties

Matig

Matig

Matig

Matig

Asbest

Slecht

Constructie en vloeren

Redelijk

Inspectiedatum:

Draagstructuur

Goed

Mechanische 

afzuigventilatie

Blusmiddelen

Buitenwanden

Dakranden

Hemelwaterafvoeren en 

wateraccumulatie
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