
 Stichting
Maatschappelijk
 Vastgoed

Onderwijshuisvesting 
zonder zorgenwww.mvastgoed.nl

Bezoekadres
Comeniusstraat 2a
1817 MS Alkmaar

Postadres
Postbus 1046
1810 KA Alkmaar

E info@mvastgoed.nl 
T 072 503 8280
I www.mvastgoed.nl



Huren als een Eigenaar zekerheid voor alle partijen

Stichting Maatschappelijk Vastgoed investeert in uw kwaliteitshuisvesting. 
Ons concept voorziet in ROZ-huurovereenkomsten met de instellingen, 
waarbij voor gemeenten een bekostigende rol is weggelegd. We werken
binnen bestaande bekostigingsnormen en exploiteren zonder winstoogmerk.
Onze fi nancieringen kennen zeer lage rentetarieven en vastgoedeconomische 
risico’s worden overgenomen. Bovendien zijn onze exploitaties volledig
transparant. U heeft inzage in de stichtingskostenramingen en exploitatie-
verkenningen. Stichting Maatschappelijk Vastgoed werkt volgens de regels 
van de Aanbestedingswet 2012. 

Voor onderwijsinstellingen biedt nieuwbouw zicht op hoogwaardige en 
duurzame huisvesting, volledig op maat ontwikkeld en met het 
Frisse Scholenprogramma als standaard.

Voordelen voor de onderwijsinstelling

Nieuwbouw en renovaties komen weer binnen bereik, onder andere 
doordat exploitatielasten sterk worden gereduceerd. Kwalitatieve huisvesting 
is gewaarborgd zodat onderwijsinstellingen zich kunnen richten op hun 
kerntaken. Met Huren als een Eigenaar passen exploitaties binnen de 
MI-vergoeding en wordt voldaan aan alle wettelijke regels zoals die voor het 
onderwijs gelden.

Onze unieke Design & Build aanpak biedt een veelheid aan keuzes: 
dit geeft instellingen de gewenste invloed op het uiteindelijke resultaat. 

Voordelen voor de gemeente

De gemeente hoeft niet te investeren. Tevens zijn de jaarlijkse lasten 
gedurende de gehele exploitatieduur gegarandeerd lager dan bij de 
traditionele eigendomsverhoudingen. De gemeente blijft dus voldoen aan 
haar wettelijke zorgplicht zonder zorgen over de realisatie van de 
huisvesting, terwijl de meerjarenbegroting wordt verbeterd. 
Bij overname van vastgoedportefeuilles door Stichting Maatschappelijk 
Vastgoed ontstaat een aanmerkelijke balansverkorting en kostenreductie. 
Bovendien blijft de invloed van de gemeente op het gebruik van de 
accommodaties te allen tijde volledig intact.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed is een landelijk 
opererende corporatie voor onderwijshuisvesting
en gemeentelijke accommodaties. We ontwikkelen 
huisvesting op maat en treden op als verhuurder.
Met Huren als een Eigenaar bieden we een 
uniek concept, waarbij ook overname van bestaande 
portefeuilles gemeentelijke accommodaties 
mogelijk is. Stichting Maatschappelijk Vastgoed 
werkt uitsluitend op non-profi t basis.
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