Verhuurbrochure
Woonmall Villa ArenA - Amsterdam

Algemene informatie
Aan de ArenA Boulevard in Amsterdam staat
sinds 2001 Woonmall Villa ArenA. Ontworpen
door Benthem Crouwel Architecten en met ca.
75.000 m2 het grootste woonwinkelcentrum van
Nederland.
De Woonmall telt ruim 50 woonwinkels; van meubels tot
vloeren, van keukens tot luxe badkamers en van
verlichting tot kunst en decoratie.
Enkele voorbeelden van landelijke formules die zich
reeds gevestigd hebben in de Villa ArenA zijn Bruynzeel
Keukens, Brugman Keukens & Badkamers, Tulp
Keukens, Auping, Swiss Sense, Tempur, Goossens
Slapen, Goossens Wonen, Haco Wonen & Slapen,
Montèl en Sanders Meubelstad.

Woonmall Villa ArenA is, met alle horeca en
kindvriendelijke faciliteiten, 7 dagen per week open.
Woonmall
Villa
Arena
onderscheidt
zich
als
woonthemacentrum van andere winkellocaties door haar
specifieke focus op de aangeboden producten van
ondernemers in laag, midden en hoog segment.
Verder is alles rondom het thema ‘wonen’ aanwezig
waardoor het als ‘one stop shop’ fungeert en zeer
doelgericht de juiste bezoekers trekt.
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In de weekenden biedt Villa ArenA extra services aan
voor haar bezoekers in de vorm van gratis interieur advies
en ook gratis kinderopvang.
Woonmall Villa ArenA is gelegen in het winkel-, leisureen entertainmentgebied van Amsterdam genaamd
ArenAPoort en bevindt zich naast de Ziggo Dome, de
Johan Cruijff ArenA en AFASLive.
Omringd door de snelwegen A10 zuid, A2 en A9 en op 5
minuten loopafstand van het NS en metrostation
Amsterdam Bijlmer ArenA is Villa ArenA zeer goed
bereikbaar.
Zie tevens: www.villaarena.nl

Algemene informatie
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PARKEREN
Op het parkeerdek en parkeerkelder binnen de Villa
ArenA bestaan er voldoende mogelijkheid om tegen een
beperkt tarief te parkeren (€1 per 25 minuten). Tevens is
er de mogelijkheid om in andere parkeergarages in het
ArenAPoort-gebied te parkeren, zoals onder AFASLive
(P6) of in het Transferium P1 onder de Johan Cruijff
ArenA.

BEZOEKERSAANTALLEN
Villa Arena verwelkomt jaarlijks ca. 900.000 bezoekers
die doelgericht hun aankopen doen. Bezoekers komen
als volgt de Villa Arena binnen(%):

OPENINGSTIJDEN
Woonmall Villa ArenA is 7 dagen per week geopend en
de openingstijden zijn als volgt:

❯ via lift vanuit parkeerkelder: 4%
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Maandag:

13:00 tot 17:30 uur

Dinsdag:

10:00 tot 17:30 uur

Woensdag:

10:00 tot 17:30 uur

Donderdag:

10:00 tot 21:00 uur

Vrijdag:

10:00 tot 17:30 uur

Zaterdag:

10:00 tot 17:30 uur

Zondag (en feestdagen):

11:00 tot 17:00 uur

WOONMALL VILLA ARENA

❯ via parkeerdek (boven): 34%
❯ via voorzijde/hoofdentree: 53%

❯ via trappen vanuit parkeerkelder: 9%

Verzorgingsgebied
Onder het directe verzorgingsgebied van
ca. 20-30 autominuten valt o.a.:

❯ gemeente Amsterdam
(ca. 838.338 inwoners)
❯ gemeente Amstelveen
(ca. 88.723 inwoners)
❯ gemeente Haarlemmermeer
(ca. 144.908 inwoners)
❯ Leiden (ca. 122.915 inwoners)
❯ Utrecht (ca. 339.946 inwoners)
❯ Almere (ca. 198.823 inwoners)
❯ Gooi en Vechtstreek
ca. 248.324 inwoners)
Hiermee komt het directe
verzorgingsgebied nagenoeg uit op
2.000.000 inwoners (bron: CBS).
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Locatie

Het kerngebied rondom de Johan Cruijff ArenA,
functioneert als een regio-overschrijdende publiekstrekker
vanwege de diversiteit van de voorzieningen (winkels,
bioscoop, horeca, hotels, etc.) in het gebied. Zie bijgaand
overzicht.
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Objectinformatie
TE HUUR – ARENA BOULEVARD
Beschikbare winkelruimtes op de begane grond: * zie plattegrond pagina 10
❯ Arena Boulevard 30: ca. 1.767 m2 BVO.
❯ Arena Boulevard 34: ca. 2.513 m2 BVO.
Beschikbare winkelruimtes op de tweede ring: *zie plattegrond pagina 11
❯ Arena Boulevard 158: ca. 627 m2 BVO
❯ Arena Boulevard 160: ca. 249 m2 BVO (opslagruimte)

Beschikbare winkelruimtes op de derde ring : *zie plattegrond pagina 12

Winkelunits

❯ Arena Boulevard 226* ca. 115 m2 BVO
❯ Arena Boulevard 228*: ca. 357 m2 BVO.
❯ Arena Boulevard 230*: ca. 692 m2 BVO.
Totaal mogelijk: ca. 1.164 m2 BVO*
❯ Arena Boulevard 208: ca. 891 m2 BVO.

❯ Arena Boulevard 196: ca. 345 m2 BVO
❯ Arena Boulevard 164 – 194: ca. 7.000 m2 BVO.

Huuringangsdatum

In overleg doch spoedig.

Huurprijs

Op aanvraag.
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Objectinformatie
TE HUUR – ARENA BOULEVARD
Huurbetaling

Per maand vooruit.

Huurtermijn

Vaste periode van 10 jaar met mogelijkheid tot een break-optie na vijf jaar.

Servicekosten

€ 20,45 per m2 BVO per jaar (prijspeil 2019), exclusief BTW op basis van voor- en nacalculatie.
Hiervoor worden de volgende leveringen en diensten uitgevoerd:
❯ energie / warmte;
❯ waterverbruik;
❯ correctief onderhoud;
❯ BHV plan en opleidingen voor winkelmedewerkers;
❯ energiebemetering;
❯ groen onderhoud;
❯ installatie-onderhoudscontract;
❯ onderhoudscontract liften en rolpaden ;
❯ muziekinstallatie;
❯ internet/telefoonkosten algemeen;
❯ ongediertebestrijding;
❯ accountantscontrole;
❯ onderhoud kinderbioscoop incl. Digitenne ;
❯ energie-verbruik Atrium;
❯ beveiliging;
❯ diversen;
❯ planmatig onderhoud afbouw / afwerking en transportinstallaties;
❯ openbare toiletten;
❯ schoonmaak;
❯ vuilafvoer;
❯ WIFI Atrium;
❯ 5% administratiekosten
❯ voorvermelde opsomming is niet limitatief en kan desgewenst worden uitgebreid.
**: Bovenvermelde additionele kosten worden op basis van voor- en nacalculatie berekend.
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Objectinformatie
TE HUUR – ARENA BOULEVARD

Promotiekosten

1. Vaste bijdrage o.b.v. unitgrootte:
❯ < 75 m2 : € 2.138,89 ex BTW per jaar.
❯ 75-200 m2 : € 3.055,56 ex BTW per jaar.
❯ 200-750 m2 : € 5.500,01 ex BTW per jaar.
❯ 750-1000 m2 : € 7.333,37 ex BTW per jaar.
❯ 1000-3900 m2 : € 9.166,69 ex BTW per jaar.
❯ 3900-6000 m2 : € 10.999,41 ex BTW per jaar.
❯ > 6000 m2 : € 16.500,06 ex BTW per jaar.
2. Variabele bijdrage: € 5,43 per m2 per jaar

Indexering

Jaarlijks per 1 januari, conform CPI ‘alle huishoudens’ van huur, service- en promotiekosten (zowel vaste als variabele
bijdrage).

Opzegtermijn

Twaalf maanden voor het einde van betreffende huurtermijn per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot.

Huurovereenkomst

De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met
bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in augustus 2012.

Zekerheidstelling

Bankgarantie ter grootte van 3 maanden huur en service- en promotiekosten, beiden te vermeerderen met de BTW.

Opleveringsniveau

In huidige staat opgeleverd, doch casco verhuurd.

Bestemming

Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW. Huurder dient te voldoen aan de eisen die de Gemeente
op basis van de te verlenen vrijstelling. Tevens zal huurder het gehuurde enkel gebruiken t.b.v. haar formule zoals staat
beschreven in het KvK (bedrijfsactiviteiten).

Bijzonderheden

❯ Voorbehoud definitieve goedkeuring eigenaar;
❯ Overige voorwaarden en condities nader overeen te komen.
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Plattegrond – Woonmall Villa ArenA
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Plattegrond – begane grond

Beschikbare winkelunits – begane grond
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❯

Arena Boulevard 30: ca. 1.767 m2 BVO

❯

Arena Boulevard 34: ca. 2.513 m2 BVO

Plattegrond – 2e ring / verdieping

Beschikbare winkelunits – 2e ring
❯ Arena Boulevard 158: ca. 627 m2 BVO

❯ Arena Boulevard 160: ca. 249 m2 BVO
(opslagruimte)
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Plattegrond – 3e ring / verdieping
164-194

lift

roltrappen
196
228

230

226

208

Beschikbare winkelunits – 3e ring
❯ Arena Boulevard 226: ca. 115 m2 BVO
❯ Arena Boulevard 228: ca. 357 m2 BVO
❯ Arena Boulevard 230: ca. 692 m2 BVO
Totaal mogelijk: ca. 1.164 m2 BVO *
❯ Arena Boulevard 208: ca. 891 m2 BVO
❯ Arena Boulevard 196: ca. 345 m2 BVO
❯ Arena Boulevard 164-194: ca. 7.000 m2 BVO
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Inzet Marketing Communicatie
INLEIDING
De afgelopen jaren heeft VA flinke stappen gezet naar
online retailbranding. Doel hierbij is zoveel mogelijk mensen
bereiken in het verzorgingsgebied die zich online oriënteren
op interieur- en meubelaankopen. Strategie is op een
dermate prikkelende manier aanwezig te zijn in de online
marketing funnel dat men uiteindelijk VA gaat bezoeken.
Daarbij maken we gebruik van een geïntegreerde on- en
offline mediamix waarbij de kanalen zo optimaal mogelijk
worden ingezet om aanwezig te zijn in het oriëntatieproces
van de shoppende consument.
CONCEPT
In het visuele kernbeeld zien we mooie meubels maar ook
een persoon/gezicht dat elk thema wijzigt. Hiermee
communiceren we: Villa ArenA heeft alles om jouw eigen
persoonlijkheid uit te drukken in je (t)huis.
Actiemechanisme: elke zaterdag gratis interieuradvies! Dit
concept is opgedeeld in 4 thema’s die jaarrond
seizoensmatig vertaald worden.
4 belangrijke communicatiemomenten
1. Jan-Feb: WINTERSALE (met finale Sale-actie).
2. Maart-Juni: VOORJAAR (voorjaar, nieuwe collectie,
trends).
3. Juli-Augustus: ZOMERSALE (met finale sale-actie).
4. Sept-December: NAJAAR (Najaar, woonmaand, trends).
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Inzet Marketing Communicatie
MARKETING COMMUNICATIE - ONLINE INZET JAARROND

❯
❯
❯
❯
❯
❯

Google Adwords SEA (inkoop diverse
meubel/product/winkel zoektermen vanwege hoge
zichtbaarheid)
Geoptimaliseerde SEO (de website zo inrichten dat je
zoveel mogelijk organisch gevonden wordt.)
Nieuwe lancering website met meer focus op
producten en winkels.
Social Media uitbouwen: FB (14.770 volgers),
Instagram (204, 2019 opnieuw gestart), Pinterest
(5.660), Twitter (2.622).
4-wekelijkse E-nieuwsbrieven (15.350 abonnees) om
grotere fanbase te creëren.
Maandelijkse online campagnes om acties en events
te promoten (SEA, display advertising, promoted
advertising FB, display en video advertising)

MARKETING COMMUNICATIE - OFFLINE INZET
❯
2x per jaar sfeermagazine en 2x per jaar salestabloid
verspreiden in Groot Amsterdam, gedeelte N-Holland,
Amstelveen, ’t Gooi, Leidse Rijn en Almere (3250.000
huishoudens)
❯
6x per jaar printadvertenties in
Telegraaf/Metro/Parool/Gooi- en Eemlander,
Regionale inzet Leidse Rijn/Groene Hart + magazines.
❯
Advertorials divers woonmagazines
❯
In-store communicatie (banieren, posters. flyers,
signing)
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Inzet Marketing Communicatie
CORPORATE (INTERNE) COMMUNICATIE/PR
❯
Persberichten indien winkels ‘nieuws’ hebben ‘rumour
around the brand’
❯
Redactionele aandacht Marketing Influencers (posts
sponsoren bloggers/vloggers)
❯
Branded content via publishers op gebied van wonen.
❯
Samenwerking TMG free publicity
❯
Bouwen/verstevigen interne relaties
ondernemers/winkeliers ter versterking
collectiviteitsgevoel.
❯
Ondernemersbijeenkomst / borrel
EVENTS
6x per jaar event(weekend):
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❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

2e Paasdag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Bloggers/Vloggers event (datum nog te bepalen)
23 december – 7 januari Kerst & Sale
Boulevard evenementen:
Actietriggers: Gratis parkeren, - interieuradvies, kinderopvang, -events, win-acties en sympathieke give
away’s.

❯
❯

Gratis interieuradvies op zaterdag
Gratis kinderopvang in gehele weekend /en ook
doordeweeks gratis spelen in Villa Plezier

Creating Retail Parks B.V.

Elisabethhof 19
2353 EW Leiderdorp
071 887 66 00
info@creatingretailparks.nl

CONTACT

Kléppiere
Team Assistent Leasing
+31 (0)30 23 46 126
verhuur@klepierre.com

