Volop kansen voor herbestemming voormalig Stationsgebouw Delft
De kans voor het herbestemmen van deze bijzondere parel op het gebied van industrieel erfgoed wilden wij u
niet onthouden, daarom een speciale editie van de BOEi Nieuwsbrief.
NS Vastgoed B.V. zoekt een nieuwe eigenaar voor het in neonrenaissance architectuur gebouwde
rijksmonument ‘’Stationsgebouw Delft’’. Dit spraakmakende object, stammend uit 1885, ligt op een prominente
plek in de stad, direct naast een modern en hoogwaardig OV knooppunt én vlakbij de historische binnenstad.
Met de komst van het nieuwe ondergrondse NS station, de nieuwe stationshal met daarboven het nieuwe
stadskantoor van Delft is het monumentale stationsgebouw uit 1885 dé plek waar oud en nieuw samen komen.
Het oude Stationsgebouw heeft de bestemming ‘’Gemengde Doeleinde’’ gekregen en dit biedt, in samenhang
met de realisatie van het nog te ontwikkelen stadsdeel ‘’Nieuw Delft’’, oneindig veel mogelijkheden voor dit
spraakmakende object.
NS Vastgoed heeft BOEi gevraagd haar te begeleiden bij de verkoop van dit unieke en karakteristieke
rijksmonument door middel van openbare inschrijving. In bijgevoegde verkoopbrochure vindt u een nadere
omschrijving van het te verkopen object en een toelichting op de verkoopprocedure en de voorwaarden.
Ten behoeve van de verkoop heeft BOEi een digitale dataroom ingericht waar aanvullende informatie is in te
zien en op basis waarvan de koper haar due diligence kan uitvoeren. Bij BOEi kan een inlogcode worden
opgevraagd voor toegang tot deze digitale dataroom.
Verstuur uw verzoek met bijgevoegde geheimhoudingsverklaring naar: a.beek@boei.nl.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan op 30 juni en op 5 juli van 13:00uur t/m 17:00uur naar de kijkdagen van
het voormalig Stationsgebouw Delft.
Voor meer informatie en voor toegang tot de dataroom neemt u contact op met:
Andrea van de Beek
Ontwikkelingsmananger
BOEi Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed
Postbus 2641
3800 GD Amersfoort
M 06 836 783 04
T 033 760 0660
E a.beek@boei.nl
www.BOEi.nl

CONTACTINFORMATIE
BOEi
033 760 0660
info@boei.nl
www.boei.nl

BOEi is een initiatief van AM BV, Rabo Vastgoedgroep,
NS Stations, BNG Bank, VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling
bv, Oranje Fonds, Vesteda, St. Vrienden van BOEi.
BOEi wordt jaarlijks financieel ondersteund door de BankGiro Loterij.
Voor meer informatie: www.bankgiroloterij.nl
BOEi 2016
Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar relaties van BOEi.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.
DISCLAIMER
De nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend.

