Woonvormen

Gapph

Thuis in elke ruimte

Marktleider in kwaliteit
Gapph biedt al ruim 25 jaar vernieuwende oplossingen in leegstandbeheer. We zijn uitgegroeid tot één van de grootste en meest toonaangevende leegstandbeheerders van Europa en we breiden onze
activiteiten voortdurend uit in binnen- en buitenland. Toch is groei
niet onze belangrijkste ambitie. Gapph gaat voor het leveren van de
kwaliteit die de markt verdient.

Dynamiek en leefbaarheid
Eén van de vormen van leegstandbeheer naast het beheren van maatschappelijk vastgoed en
leegstaand commercieel vastgoed, is het beheren van leegstaande woningen in herstructureringsgebieden. In deze brochure wordt deze laatste vorm uitgebreid toegelicht. Het herstructureren
van een woonwijk is een intensief en complex traject waar veel bij komt kijken. Er komen hele
straten of wijken vaak voor langere tijd leeg te staan. De kans op kraak, vandalisme, brand en
verloedering is dan groot en dat maakt de omgeving voor omwonenden onprettig of zelfs onleefbaar. Deze problemen zijn eenvoudig te voorkomen door goed gescreende tijdelijke bewoners
in de lege woningen te plaatsen. Zij zorgen ervoor dat de woningen worden beschermd en dat
de buurt veilig en leefbaar blijft. Doordat wij zelf bewoners kunnen selecteren kan een goed
geselecteerde doelgroep de dynamiek en leefbaarheid in een wijk verbeteren.

Gapph zorgt
dat de omgeving
veilig en
leefbaar blijft.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw vastgoed?
We komen graag bij u langs.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Gapph volgt niet alleen de ontwikkelingen op vastgoedgebied nauwgezet. We signaleren ook trends
in de samenleving en zien het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om oplossingen te
bieden voor kwetsbare doelgroepen. Zo worden we regelmatig gevraagd door (lokale) overheden en
andere betrokken partijen om statushouders te plaatsen. U leest hierover meer in deze brochure.
Gapph ontzorgt haar opdrachtgevers. Daardoor kunt u zich volledig concentreren op uw plannen.
Tijdelijk gebruik draagt daarmee bij aan het waarmaken van uwambities: geslaagde herstructurering
van een woonwijk of tijdelijke invulling van maatschappelijk vastgoed waar het aangenaam wonen
en verblijven is.
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Te koop staande
huurwoningen
Tot voor kort was het
niet mogelijk om te koop
staande huurwoningen
op basis van TVL te
verhuren. Door de nieuwe
Wet doorstroming Huurmarkt is dit wel mogelijk,
de vergunning wordt verleend voor ten hoogste 2
jaar en kan telkens verlengd worden met 1 jaar,
tot maximaal 5 jaar.
Belangrijk verschil met
andere beheervormen:
er is een minimale huurtermijn van 3 maanden
(normaal 6) en een opzegtermijn van verhuurder
van minimaal 2 maanden
(normaal 3).

Voor elke ruimte een oplossing
Als eigenaar van leegstaand vastgoed wilt u uw eigendom graag beschermen tegen de risico’s
die leegstand onherroepelijk met zich meebrengt. Gapph heeft de oplossing voor u. Wij laten
geselecteerde gebruikers tijdelijk wonen in uw leegstaande pand. Samen bekijken we welke vorm
het beste bij uw situatie en pand past.
Korte termijn
Een van de mogelijkheden is om tijdelijke gebruikers in uw pand te laten wonen of werken op
basis van een bruikleenovereenkomst. Zij betalen een kleine vergoeding en houden tegelijkertijd
een oogje in het zeil. In de praktijk betekent dit dat uw vaste lasten voor gas, water en licht (deels)
worden gedekt en u voorkomt extra onkosten en risico’s die leegstand met zich mee brengt. Bij
deze bruikleenovereenkomsten geldt een opzegtermijn van 28 dagen, waardoor u flexibel blijft.
Lange termijn
Als de verwachting is dat uw pand langer dan een jaar leegstaat dan is naast bruikleen ook
bewoning door middel van tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet (hierna TVL) en
tijdelijke verhuur (Wet Doorstroming Huurmarkt, hierna TV) een interessante optie. Dit levert in
de praktijk mooie en bijzondere projecten op. Tijdelijke bewoners houden een pand levendig en
beschermen het pand tegen kraak, vandalisme en verloedering. Onze ervaring is dat bewoners
graag iets moois en leuks van de ruimtes maken en in veel gevallen de buurt betrekken bij het
pand. Dat levert een gezonde, waardevolle interactie op met de omgeving.
›› Deze vormen van leegstandbeheer zijn met name interessant voor woningen, zorginstellingen
en scholen.
›› Door de flexibele contracten die wij afsluiten met de tijdelijke gebruikers, bent u ook flexibel
in de herbestemming van uw pand.
›› Deze beheervormen zorgen veelal voor rendement op uw vastgoed omdat er doorgaans
marktconforme huurprijzen gevraagd kunnen worden.
Van kostenpost naar inkomstenbron
Het is van groot belang om zo goed mogelijk in te schatten hoe lang een project beheerd gaat
worden. Als de kans groot is dat een project korter dan 9-12 maanden beheerd wordt, dan is
bruikleen de enige optie. Dat heeft met name te maken met borging van de flexibiliteit voor u
als eigenaar in verband met de opzegtermijn van slechts 28 dagen. Daarnaast geldt er bij TVL een
minimale verhuurperiode van 6 maanden en een opzegtermijn vanuit verhuurder van 3 maanden.
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Als de leegstand naar verwachting langer dan 9-12 maanden gaat duren, dan is TVL of TV een
goede oplossing. TVL is alleen mogelijk wanneer u daadwerkelijk gaat slopen, renoveren of herbestemmen. Indien dit het geval is, krijgt u van de gemeente een vergunning voor verhuur
op basis van de Leegstandwet (maximaal 7 jaar voor woonruimten en maximaal 10 jaar voor
niet-woonruimten). De nieuwe wet (TV) kent deze beperking met betrekking tot de uiteindelijke
bestemming niet. U kunt deze nieuwe wet inzetten voor zowel zelfstandige (maximaal 2 jaar
per huishouden) als onzelfstandige (maximaal 5 jaar per huishouden) woonruimte.
Onderstaand is schematisch weergegeven wat de opbrengsten (indicatief) voor u zijn bij de
verschillende beheervormen op basis van 100% bezettingsgraad. Onze vergoeding is in dit overzicht
al in mindering gebracht. Onze vergoeding is per project verschillend. In dit overzicht gaan we
uit van een vergoeding van €90,- (exclusief btw) per woonruimte per maand. Met betrekking
tot de huurprijs (gebaseerd op het woningwaarderingsstelsel) is gerekend met 80% van een
gemiddelde huurprijs van €500,- per woonruimte per maand.

“Onze opdrachtgevers
volledig ontzorgen, daar ga
ik voor! Daarbij staat het
leveren van kwaliteit voor
mij hoog in het vaandel.”

Nathaniël Weitgraven,
Manager Wonen

TVL en TV
Aantal woningen

Per maand

Per jaar

10

€2.911,-

€34.932,-

50

€14.555,-

€174.660,-

100

€29.110,-

€349.320,-

200

€58.220,-

€698.640,-

500

€145.550,-

€1.746.600,-

Deze cijfers zijn gebaseerd op een woonwijk die Gapph onlangs in beheer heeft genomen.
Deze wijk werd al jaren beheerd op basis van bruikleenovereenkomsten waarbij de opdrachtgever
geen enkele vergoeding van de leegstandbeheerder ontving, terwijl de looptijd het toeliet om
voor een andere beheervorm te kiezen. Dit zorgde voor een substantieel verschil in opbrengsten
voor de opdrachtgever. De opdrachtgever koos voor Gapph vanwege de focus op leefbaarheid,
kwaliteit en de financiële voordelen. Doordat de eigenaar in de nieuwe situatie voldoende
inkomsten genereert, is het financieel haalbaar om onderhoud aan de woningen te plegen. De
bewoners en buurtbewoners zijn gelukkig met de nieuwe situatie, de wijk fleurt op en de leefbaarheid verbetert, kortom: een win-win situatie!
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Beheervormen
Mogelijkheden voor wonen:
Bruikleen (antikraak)
Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet (TVL)
Tijdelijke verhuur (TV)

Elk project is anders.
Gapph maakt een

Gemiddelde periode

Bruikleen

TVL

TV

< 1,5 jaar

1,5 jaar - 10 jaar

2 jaar of 5 jaar *

Flexibel

plan op maat waarin
de verschillende
beheervormen worden

**

Vergoeding ter dekking van kosten
Huurinkomsten

weergegeven.
Investeren in pand ***
Snelheid aanvang beheer
Volledig ontzorgd door Gapph
Huurrecht

Geen huurbescherming en geen huurrecht

Geen huurbescherming, wel huurrecht

Geen huurbescherming, wel huurrecht

* 2 jaar bij zelfstandige woonruimte, 5 jaar bij onzelfstandige woonruimte.
** Minder flexibel dan Bruikleen, flexibeler dan Tijdelijke Verhuur (contractduur van min. 6 maanden, opzegtermijn van 3 mnd).
*** In diverse gevallen, oa afhankelijk van de staat van het pand, dient er een opstartinvestering te worden gedaan.
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De juiste oplossing voor u
Afhankelijk van uw plannen en wensen kunt u ervoor kiezen om de leegstaande woningen
tijdelijk te verhuren (op basis van de Leegstandwet of Wet Doorstroming Huurmarkt) of te laten
beheren op basis van een bruikleenovereenkomst. Samen bekijken we wat de beste oplossing
voor uw project is. Op pagina 6 en 7 ziet u eenvoudig de verschillen tussen de twee vormen van
tijdelijke verhuur en bruikleen. U kunt zelf beoordelen welke aanpak het beste bij uw project
past. Uiteraard maken we altijd een plan op maat voor u.

Samen bekijken
we welke
beheervorm
bij uw situatie
en pand past.

Beveiligingscamera’s en
beveiligingsmast

Risicoinventarisatie
Wij hebben ruim vijfentwintig jaar ervaring in de branche en werken samen met verschillende
gerenommeerde partners, waardoor wij u over alle mogelijke leegstandvraagstukken kunnen
adviseren. Wij adviseren u graag over de beste tijdelijke invulling van uw pand(en) of ontwikkelgebied. Op basis van uw wensen, de situatie en de duur van het project, kijken wij samen met
u hoe we de leegstandrisico’s kunnen beperken en de kosten die leegstand met zich meebrengt
kunnen minimaliseren. Indien mogelijk zorgen wij ervoor dat uw vastgoed zelfs weer rendeert.
Zo kunt u zich volledig richten op uw plannen.
Beveiliging
Sommige locaties vragen om extra maatregelen op het gebied van beveiliging. Om panden, wijken
of parkeerplaatsen te beveiligen werken wij met gediplomeerde en gecertificeerde beveiligingsbeambten.
Gapph installeert, indien gewenst een uitgebreid cameranetwerk waardoor u real time een
kijkje kunt nemen op verschillende strategische plekken in uw pand of woonwijk. Dit systeem
laat niet alleen toe dat u over de hele wereld controle heeft over uw pand maar ook Gapph kan
op deze wijze een 24 uurs controle garanderen.
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Selectieprocedure
De tijdelijke bewoners worden zorgvuldig door ons gescreend en geselecteerd. Wij kennen al
onze tijdelijke bewoners persoonlijk en hebben regelmatig contact. Hierdoor weten wij precies
wie wie is en waar iemand het beste past. Het persoonlijke contact verhoogt de betrokkenheid
van de tijdelijke bewoners, waardoor zij zich verantwoordelijk voelen voor het pand en de omgeving.

“Dagelijks persoonlijk contact
met onze bewoners maakt
dat mijn werkdag iedere dag
anders is. Die betrokkenheid
is belangrijk om te weten wat
er speelt en hoe het met onze
bewoners gaat!”

Dorée Hoekerswever,
Vastgoedbeheerder
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Statushouders
Statushouders hebben betaalbare woonruimte nodig en daaraan is een tekort. Gapph wordt
regelmatig gevraagd mee te denken met (lokale) overheden en andere betrokken partijen om
de mogelijkheden te onderzoeken voor tijdelijke verhuur. Ook hier zoeken we naar een win-win
situatie: het benutten van leegstaand vastgoed om deze extra groep woningzoekenden een eerste
veilig thuis in Nederland te bieden. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Wij vertellen u
graag over onze ervaring en lopende projecten.
Juiste oplossing voor uw pand
Gapph denkt met u mee. Wij bieden oplossingen wanneer u betrokken bent bij leegstandprojecten
en de volgende zaken belangrijk vindt:
›› De risico’s van leegstand beperken.
›› Leegstaand vastgoed op flexibele basis verhuren/in beheer geven.
›› Betrouwbare tijdelijke bewoners en ondernemers in uw leegstaande panden.
›› Onkosten als gevolg van verloedering, kraak en vandalisme voorkomen.
›› Beveiliging of bewaking van een buurt of complex.
›› De mogelijkheden bekijken om inkomsten te genereren uit uw leegstaand vastgoed.
›› Een partner die u volledig ontzorgt.

Onze tijdelijke
bewoners worden
zorgvuldig
gescreend en
geselecteerd.

Werkwijze
Het leefbaar en representatief houden van panden en wijken die wij in beheer hebben, is één
van onze belangrijkste doelstellingen. Daarom zorgen wij dat we veel aanwezig zijn in de wijk.
Bij grote projecten openen we een vast wijkpunt, waar een Gapph-collega dagelijks als aanspreekpunt fungeert voor alle belanghebbenden. Regelmatig organiseren we met groot succes leefbaarheidsprojecten om de cohesie en saamhorigheid in de wijk te optimaliseren. Verder wordt er een
projectteam samengesteld waarin een Gapph-collega structureel overleg voert met de opdrachtgever, de wijkraad, politie, brandweer, en andere belanghebbenden. Door veel en helder te communiceren met alle partijen, zorgen wij ervoor dat alle partijen gezien en gehoord worden en
kunnen we vragen en klachten voorkomen of snel oplossen.

Het organiseren
van leefbaarheidsprojecten vergroot
de cohesie en
saamhorigheid in
de wijk.

Gapph ontzorgt
Gapph kan het complete verhuur- en beheerproces uit handen nemen en de volgende zaken
voor u verzorgen:
›› Werving en selectie van tijdelijke bewoners.
›› Het opstellen en tekenen van juridisch correcte contracten.
›› Het verzorgen van bezichtigingen, sleuteloverdrachten en opleveringen.
›› Aanspreekpunt voor alle belanghebbenden, zoals omwonenden, bewoners, de wijkraad,
opdrachtgevers, gemeente, politie, brandweer, et cetera.
›› Het dagelijks beheer.
›› Het verzorgen van controlerondes om de wijk leefbaar en representatief te houden.
›› Het verzorgen/bijwonen van structureel overleg met het projectteam.
›› Het organiseren van leefbaarheidsprojecten in de wijk.
›› 24/7 calamiteitendienst.
›› Eventuele aanvraag van de vergunningen.
›› Het verzorgen van incasso en financiële rapportages.

Pandinformatie altijd
online beschikbaar
In een speciaal ontwikkeld online systeem kan
de opdrachtgever inloggen
om een overzicht van de
panden die Gapph beheert
te bekijken. Door middel
van een persoonlijk toegewezen inlogcode kan de
opdrachtgever bijzonderheden met betrekking tot
het pand inzien, meterstanden en foto’s bekijken,
relevante documenten
doorlezen en het aantal
tijdelijke gebruikers inzien.
Een nieuwe innovatieve
ontwikkeling, die onze
opdrachtgevers de
mogelijkheid biedt om op
elk gewenst moment alle
relevante gegevens van
een pand te bekijken.
Tevens worden al onze
contracten digitaal
ondertekend.
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“Gapph ontzorgt ons echt.
Ze regelen het gewoon
allemaal.”

PROJECT UITGELICHT I
Wherepark – opdrachtgever Intermaris
In Purmerend wordt de wijk Wheermolen-West getransformeerd naar Wherepark: een
moderne, duurzame, parkachtige wijk. Vanaf de start van het sociaal plan tot aan de sloop
verzorgt Gapph de tijdelijke verhuur en het leegstandbeheer van 100 woningen.

Anita Snel,
Consulent Wonen & Leefbaarheid Intermaris

“Gapph komt altijd met goede bewoners. Soms steken de tijdelijke bewoners zelfs meer
energie in de huizen dan de vaste bewoners. Deze invulling is goed voor de leefbaarheid:
er is sociale controle en bewoners signaleren aandachtspunten en geven die door. Gapph
heeft een persoonlijke aanpak. Ze gaan naar bewoners toe, maken een praatje. Ook vanuit
de opdrachtgever is het contact heel laagdrempelig. Als ik Nathaniël bel, weet hij altijd
precies waar ik het over heb. Een ander groot voordeel aan Gapph is dat ze echt ontzorgen: ze regelen het gewoon allemaal.”
Anita Snel – consulent Wonen & Leefbaarheid Intermaris
“In deze herstructureringswijk in Purmerend hebben wij al veel bewoners geplaatst. De
meesten van hen wonen al jaren via ons op tijdelijke basis. Ze weten hoe het werkt en
wat er verwacht wordt. Als je op basis van de Leegstandwet in een herstructureringswijk gaat wonen, krijg je enige zekerheid; de eerste woontermijn is gegarandeerd zes
maanden. Daarna geldt een opzegtermijn van drie maanden. Het is leuk om te zien hoe
onze Gapph-bewoners omgaan met de reguliere bewoners. De meeste tijdelijke bewoners
hebben leuk contact met de buren. Beide partijen beleven plezier aan deze oplossing.
Onze bewoners kunnen relatief goedkoop wonen in een leuk huis in een prima buurt en
de reguliere bewoners behouden tot aan de sloop een leefbare en gezellige wijk.”
Nathaniël Weitgraven – vastgoedbeheerder Gapph
“Vijftig jaar geleden ben ik hier komen wonen als eerste bewoner. Ik heb hier altijd fijn
gewoond. Een aantal jaar geleden hoorden we dat de wijk gesloopt gaat worden. Ik moest
het nieuws echt even verwerken. Maar de oplossing van Gapph maakt veel goed. Ik kan
hier blijven wonen totdat er gesloopt gaat worden. Daarna ga ik verhuizen naar een nieuwbouw seniorenflat hier om de hoek. Intussen wonen in de leegkomende huizen van mijn
buren tijdelijke bewoners. De woningen hoeven daarom gelukkig niet te worden dichtgetimmerd. Dat zou ik erg hebben gevonden. Met de nieuwe, jongere bewoners is er weer reuring
in de wijk en de huizen en tuintjes blijven mooi verzorgd. Kortom: mij hoor je niet klagen.”
Jopie Post – bewoonster Wheermolen-West
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Gapph
ontzorgt haar
opdrachtgevers.

PROJECT UITGELICHT II

“Onze samenwerking is

Grote Zeeheldenbuurt – opdrachtgever Woonwijze
In Vught wordt de wijk De Grote Zeeheldenbuurt geherstructureerd. Vanaf de start van het
sociaal plan tot aan de sloop verzorgt Gapph de tijdelijke verhuur en het leegstandbeheer
van circa 85 woningen.

gericht op het in stand

“Herstructurering vraagt om een zorgvuldige aanpak. Het is echt maatwerk, waarbij
persoonlijk contact heel belangrijk is. Gapph spreekt eerst met kandidaat bewoners en
beoordeelt of iemand past in een wijk. Van bewoners ontvangen we dan ook positieve
reacties. Ze zijn blij dat er leven in de buurt is, met weer wat meer jonge mensen. Ook naar
ons als opdrachtgever toe zijn de lijnen heel kort en prettig. Alles in onze samenwerking
is gericht op het in stand houden van de leefbaarheid in een wijk. Bij Gapph begrijpen ze:
iets wat goed is, moet goed blijven.”
Gerdie Jans Rat – adviseur participatie Woonwijze

Gerdie Jans Rat,

houden van de leefbaarheid
in een wijk.”

Adviseur Partcipatie Woonwijze

“Ik ben ongeveer twee dagen per week in de Grote Zeeheldenbuurt te vinden. Meestal kom ik
spontaan langs, dat werkt beter dan alles op afspraak. Ik heb veel contact met alle bewoners,
niet alleen met onze tijdelijke bewoners. Mijn focus ligt namelijk op een goede verhouding tussen
de reguliere en de tijdelijke bewoners. Om elkaar beter te leren kennen, organiseren we een
paar keer per jaar iets voor de buurt. Pas geleden hebben wij een buurtborrel georganiseerd en
daar waren mensen heel enthousiast over. Contact is wat de leefbaarheid in een wijk goed houdt.”
Wilfred van der Eerden – regiomanager Zuid en beheerder Gapph

Korte lijnen
werkt prettig.

“Mijn huisgenoot en ik kwamen hier wonen, toevallig in een rij tussen bewoners die hier
al langer woonden. In deze straat waren wij de eerste tijdelijke bewoners. We hebben ons
direct voorgesteld aan de buren, waarvan sommige hier al vele jaren wonen. Die kunnen
ook veel over de buurt vertellen. Iedereen is erg vriendelijk en kan op elkaar rekenen, dus
al snel konden we onze sleutels bij de buren achterlaten, voor als er eens iets is. Laatst is
er een buurtborrel georganiseerd en daar ontmoet je natuurlijk veel meer bewoners dan
alleen de mensen uit je blok. Alle gezichten een keer voorbij zien komen, wekt toch een
soort vertrouwen. Bovendien hebben we een buurtapp waarin iedereen elkaar op de hoogte
kan houden. Ook met Wilfred hebben we best veel contact. We kunnen altijd bij hem aankloppen en sinds een tijdje zit hij ook in de buurtapp, zodat hij meteen kan reageren als we
vragen hebben.”
Tessa Ebbers 24 – bewoonster, afstuderend aan de HAS Hogeschool
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Referentieprojecten
Gapph verzorgt op succesvolle wijze tijdelijke verhuur en leegstandbeheer tijdens de herstructurering
van vele woonwijken en het beheer van maatschappelijk vastgoed. Gapph werkt samen met onder
andere de volgende woningcorporaties:

Voor haar opdrachtgevers beheert Gapph duizenden woningen en maatschappelijk vastgoed.
Stichting Keurmerk Leegstandbeheer
Gapph is gecertificeerd door de Stichting Keurmerk Leegstandbeheer (hierna KLB). Het leegstandbeheer van Gapph voldoet aan de kwaliteits- en integriteitsnormen die door de KLB zijn opgesteld
en Gapph houdt zich aantoonbaar aan de normen zoals die door de KLB zijn vastgelegd. Vastgoedbeheerders die het Keurmerk mogen voeren:
›› Respecteren de rechten en plichten van opdrachtgevers
en gebruikers;
›› Houden zich aan de opgestelde gedragscode;
›› Werken met sluitende overeenkomsten;
›› Kiezen voor een transparante werkwijze;
›› Maken heldere afspraken over privacy, contracten, looptijden
en kosten;
›› Worden getoetst door een onafhankelijke toetsingsorganisatie.
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Gapph kijkt
verder vooruit,
of het nu om een
invulling voor de
korte of lange
termijn gaat.

Gapph biedt mogelijkheden om uw leegstaand vastgoed optimaal te benutten.
Transformeer uw kostenpost ook naar een goed beheerde inkomstenbron.
Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? We zijn altijd bij u in de buurt en
thuis in elke ruimte. We komen graag bij u langs.
Gapph BV
t 088 62 62 200
e info@gapph.nl

www.gapph.nl

Eindhoven Amsterdam Utrecht Breda ‘s-Hertogenbosch Veenendaal Antwerpen Londen

