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Objectbeschrijving
Dit zeer karakteristieke en representatieve gebouw is 
gelegen op een unieke locatie midden in de Haagse 
binnenstad nabij het centrum, Noordeinde, Denneweg, 
Plein 1813 en het Willemspark en wordt omringd door 
diverse markante gebouwen, prachtige woningen en 
hoogwaardige gebruikers, waaronder Panorama Mesdag 
en het Hilton hotel. Het gehele complex is volledig en 
langdurig verhuurd. 

Het complex is in 2013 opgeleverd en bestaat uit een zeer 
luxe wellness-/ en sportcomplex alsmede een moderne 
tweelaagse ondergrondse parkeergarage.

Historie
Het oorspronkelijke complex dateert van 1883 en is in 
2007 gesloopt. De Mauritskade was het oudste zwembad 
in Den Haag en het eerste overdekte zwembad van 
Nederland. De officiële naam was ‘’s-Gravenhaagsche
zwem- en badinrichting Mauritskade’. Het gebouw had 
toen een eclectische gevel. De bakstenen gevel werd in 
de 20ste eeuw gepleisterd. 

De gietijzeren bogen en pilaren van de oude 
zweminrichting zijn in het nieuwe gebouw aangebracht, 
de dakspanten werden nagemaakt en er kwam weer een 
glazen dak. In plaats van 2 meter breed is het glazen dak 
nu 8 meter breed. 

Locatie

Wellness-/sportcomplex
Het zeer luxe en high-end wellness-/ en sportcomplex 
omvat in totaal circa 4.750 m² BVO (conform 
huurovereenkomst) en is gelegen op de begane grond 
en 1e verdieping. 
Op de begane grond is het wellnessgedeelte gesitueerd 
met onder andere een zwembad (20 meter), 6 
verschillende sauna’s en een hamam. Tevens is aan de 
voorzijde van het complex een lunchroom gesitueerd 
welke ook extern te benaderen is.
Op de 1e verdieping is het sportgedeelte gelegen met 
diverse moderne groepsleszalen, behandelruimtes, 
yogaruimtes, kleedkamers en sportruimtes.
Het betreft een zeer luxe wellness-/ en sportcomplex 
wat perfect aansluit bij de luxe omgeving en behoort tot 
het hoogste marktsegment fitnesscentra. Het complex 
is  op maandag t/m vrijdag geopend van 07.00 - 22.30 
uur en op zaterdag en zondag van 09.00 – 22.00 uur. 

Parkeergarage
De moderne ondergrondse betaalde en openbare 
parkeergarage is verdeeld over twee lagen en beschikt 
over circa 188 parkeerplaatsen. De parkeergarage is 24 
uur per dag toegankelijk. De ingang van de 
parkeergarage is gesitueerd aan de Zeestraat en is 
voorzien van o.a. kentekenherkenning.
De actuele tarieven zijn € 1,75 per 30 minuten en een 
dagtarief van € 27,50 per dag (conform website 
exploitant).



Locatiebeschrijving
Het object is gelegen in het centrum van Den Haag 
nabij winkelgebieden Noordeinde en Denneweg.
Het object is gelegen in het Willemspark nabij Plein 
1813 en grenst aan het populaire Zeeheldenkwartier.
Het gebied kenmerkt zich door een mix van 
hoogwaardige en luxe woningen, winkels, horeca en 
kantoren.

Bereikbaarheid
De locatie is loopafstand gelegen van de Haagse 
binnenstad met al haar voorzieningen. 
Uitvalswegen A-12 en N-44 zijn binnen 5 minuten te 
bereiken via de Mauritskade en Zuid-Hollandlaan. 
Den Haag Centraal Station is in circa 8 minuten te 
bereiken. Bus-/tramhalte Mauritskade is op 1 minuut 
loopafstand gelegen.

Eigendomsgegevens
Gemeente: ’s-Gravenhage

Sectie: P P

Nummer: 9037+4306

Grootte: 29 a 93 ca

Eigendom/Erfpacht: Eigendom

Bouwjaar
2013.

Bestemming
Het object en het perceel hebben de bestemming 
Sport conform de beheersverordening ‘Willemspark’ 
en is vastgesteld op 13 juni 2013. De voor 'Sport' 
aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. sportzaal/-hal/-centrum;

b. squashcentrum;

c. zwembad;

d. sportvoorzieningen;

en ter plaatse van de aanduiding:

e. ‘parkeergarage’ een beneden peil gelegen 
parkeergarage;

één en ander met de daarbij behorende gebouwen, 
bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, groen, water 
en overige voorzieningen, alsmede horeca.



Huurder B

Gehuurde Het gebruik van de parkeergarage, gelegen op niveau -1 en -2 van het complex.

Huuringangsdatum Omstreeks 1 januari 2014.

Huurtermijn 30 jaar.

Verlengingsopties Aansluitende verlengingstermijn van telkens 5 jaar.

Opzegtermijn 12 maanden.

Huur Aanvangshuur: € 750.000,-- per jaar exclusief BTW. 

Zekerheidsstelling Geen zekerheidstelling overeengekomen.

Bijzonderheden In 2016 is een allonge opgesteld waarbij een omzetgerelateerde huur is 
overeengekomen. De indicatie van actuele huur is ca. € 360.000,-- excl. BTW 
per jaar. 

Huurder A

Gehuurde Ca. 4.750 m² BVO gelegen op de twee verdiepingen boven de parkeergarage 
(conform huurovereenkomst).

Huuringangsdatum Omstreeks 1 november 2013.

Huurtermijn 15 jaar.

Verlengingsopties 2 aansluitende huurdersopties van 10 jaar en één aansluitende huurdersoptie 
van 5 jaar.

Opzegtermijn 12 maanden.

Huur Aanvangshuur: € 575.000,-- per jaar exclusief BTW. Voor de eerste 10 huurjaren 
geldt een verhoogde huurprijs van € 650.000,-- exclusief BTW. De actuele huur 
bedraagt ca. € 670.000,-- per jaar excl. BTW.

Zekerheidsstelling Bankgarantie ter grootte van € 196.625,00. Na 10 jaar wordt de bankgarantie 
verlaagd conform de oorspronkelijk overeengekomen huur.

Huurgegevens

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijzondere veilingvoorwaarden en de digitale dataroom.



Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde 
object niet te gunnen en zal zich hierover binnen drie 
werkdagen na veiling uiterlijk om 17.00 uur 
uitspreken.

Onderhandse bieding 
Het is uiteraard ook mogelijk om voorafgaand aan de 
executieveiling bij de notaris een schriftelijke, 
onherroepelijke en onvoorwaardelijke bieding uit te 
brengen. Let op, dit voorstel dient dan wel uiterlijk  
woensdag 17 oktober 2018, 23:59 uur bij de notaris te 
zijn ingediend. Hiervoor is geen registratie vereist. 
Gebruikt u s.v.p. voor het doen van een onderhandse 
bieding het op de website www.bog-auctions.com 
geplaatste biedformulier.

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door 
koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Tevens 
wordt verwezen naar de van toepassing zijnde 
bijzondere veilingvoorwaarden.

Veilingvoorwaarden
Op de executoriale verkoop (ook indien sprake is van 
een onderhandse bieding) zijn van toepassing de 
Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 
(AVVI2015), de bijzondere veilingvoorwaarden, het 
biedprotocol alsmede de overige veilinginformatie. De 
AVVI2015 en de bijzondere veilingvoorwaarden zijn op 
te vragen bij de veilingnotaris en zullen gepubliceerd 
worden op www.bog-auctions.com

Veiling
De onroerende zaak zal op donderdag 1 november 
2018 om 14:00 uur online, uitsluitend via de website 
www.bog-auctions.com ten overstaan van notaris mr. 
M.J.A. Laenen, verbonden aan DLA Piper Nederland 
N.V. te Amsterdam, krachtens de artikelen 3:268 juncto 
3:254 van het Burgerlijk Wetboek, bij opbod en afslag 
executoriaal worden verkocht.
Voor het kunnen meebieden via de elektronische 
veiling dient u zich te registreren door eerst een 
account aan te maken op de website van BOG-
Auctions (www.bog-auctions.com). Om uw registratie 
volledig te maken, dient u een registratieverklaring in 
te vullen en deze te laten legaliseren door een notaris. 
Op deze wijze wordt u/uw organisatie gekoppeld aan 
het door u aangemaakte account. Deze registratie is 
niet vereist indien er een onderhandse bieding 
voorafgaand aan de veiling bij de notaris wordt 
gedaan.

De legalisatie kan door alle notarissen in Nederland 
worden gedaan, tegen een (kleine) vergoeding. Op de 
website van BOG-Auctions treft u tevens een overzicht 
met notarissen aan waar u zich gratis kunt laten 
legaliseren voor dit platform. Indien u uw 
handtekening reeds voor een andere veiling heeft 
geregistreerd, dan hoeft dit niet nogmaals te 
gebeuren. 

Plok
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 
1% van het hoogste bij inzet geboden bedrag en wordt 
in rekening gebracht bij koper. Bij niet-gunning wordt 
de inzetpremie (plok) niet uitgekeerd. Voor de 
volledige regeling ten aanzien van uitbetaling van de 
inzetpremie (plok) wordt verwezen naar de bijzondere 
veilingvoorwaarden.

http://www.bog-auctions.com/


Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij 
terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft 
meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.
Door het doen van een bieding verklaart de Bieder 
afstand te doen van het recht ontbinding van de koop 
te vorderen, hetgeen bij een executieverkoop geldt als 
een kernbeding als bedoeld in artikel 6:231 BW.

Nadere informatie & 

Toegang digitale dataroom 
Indien u geïnteresseerd bent in een mogelijke 
verwerving van deze onroerende zaak en derhalve 
nadere informatie wenst, verzoeken wij u vriendelijk 
contact op te nemen met de heer M. Swart van JLL. 
Toegang tot de digitale dataroom kan verkregen 
worden door middel van aanmelding bij Michiel Swart. 
U kunt een e-mail sturen naar 
Michiel.Swart@eu.jll.com. Teneinde toegang te 
verkrijgen tot de digitale dataroom dient een 
gegadigde de volgende gegevens te overleggen: naam 
en adres organisatie, contactperso(o)n(en), e-
mailadres(sen), telefoonnummer(s), kopie uittreksel 
Kamer van Koophandel. 

Contact
Jones Lang LaSalle B.V.

Contactpersoon Michiel Swart

Telefoonnummer 06 43 369 372

E-mail Michiel.Swart@eu.jll.com

Internet www.jll.nl

De in deze objectinformatie opgenomen gegevens zijn 

slechts van algemene aard en aan verandering 

onderhevig. Aan deze gegevens kunnen geen rechten 

worden ontleend.

Notaris
DLA Piper Nederland N.V.
Mevrouw M.J.A. Laenen, notaris
Mevrouw T. Holslag, senior paralegal
Amstelveenseweg 638 
1081 JJ Amsterdam 
T +31205419899 
E trees.holslag@dlapiper.com

mailto:Michiel.Swart@eu.jll.com
http://www.jll.nl/
mailto:trees.holslag@dlapiper.com


Foto’s



DISCLAIMER
©2018 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved. The information contained in this document is proprietary to Jones Lang LaSalle and shall be used solely for the
purposes of evaluating this proposal. All such documentation and information remains the property of Jones Lang LaSalle and shall be kept confidential. Reproduction
of any part of this document is authorized only to the extent necessary for its evaluation. It is not to be shown to any third party without the prior written authorization
of Jones Lang LaSalle. All information contained herein is from sources deemed reliable; however, no representation or warranty is made as to the accuracy thereof.

JLL is een zakelijk en financieel adviseur op het 

gebied van vastgoed en biedt gespecialiseerde 

diensten voor eigenaren, gebruikers en beleggers. Wij 

zijn continu op zoek naar klanten met grote ambities. 

Persoonlijke aandacht, kwaliteit en teamwork zijn de 

basis van alles wat wij doen. In alle sectoren en 

vanuit verschillende locaties in Nederland en 

wereldwijd werken wij samen als één team. Hierdoor 

hebben wij toegang tot lokale, regionale en 

wereldwijde kennis over de vastgoedmarkt. Op deze 

manier kunnen wij uw ambities nog beter 

verwezenlijken. Voor meer informatie kijk op onze 

website: www.jll.nl.

Over JLL Disclaimer
JLL is door de verkoper aangesteld als haar exclusieve adviseur 
ten aanzien van de geplande verkoop van het onroerend goed 
(het “Vastgoed”) gelegen aan de Mauritskade 10-12 te Den Haag 
(de “Transactie”). JLL is door de verkoper geautoriseerd, 
uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de verkoper, om 
namens de verkoper informatie (de “Vrijblijvende 
objectinformatie”) te verschaffen aan in aankoop van het 
Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit 
met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren 
in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en 
de Transactie. Deze Vrijblijvende objectinformatie behelst geen 
aanbod of uitnodiging van de verkoper en/of JLL tot het 
aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de 
Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden 
beschouwd als professionele investeerders die geacht worden 
voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende 
aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar 
nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper 
wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal 
of ander noodzakelijk advies in te winnen. 

Alle kosten die Potentiële Kopers maken in verband met de 
onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en 
risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.

De vrijblijvende objectinformatie alsmede de dataroom is 
opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de 
Transactie. De vrijblijvende objectinformatie en dataroom is 
geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die 
Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te 
beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. Alle 
beschrijvingen, afmetingen, verwijzingen naar bouwkundige 
staat en de voor de inbezitneming en het gebruik benodigde 
vergunningen en alle overige gegevens en bijzonderheden te 
goeder trouw zijn verstrekt, doch dat potentiële kopers zich er 
niet op kunnen beroepen als verklaringen voor waar maar 
zichzelf van de juistheid ervan dienen te overtuigen door middel 
van inspectie of anderszins.

De verkoper en JLL en hun respectievelijke 
dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, 
medewerkers en agenten sluiten expliciet enige 
aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit 
deze vrijblijvende objectinformatie en dataroom of enige 
andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de 
“Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin.

http://www.jll.nl/

