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UW DOEL IS ONZE ZORG

Een kantoorpand moet aansluiting vinden op de 
huidige markt waardoor de kans op verhuur  
optimaal wordt benut en verzilverd. Door het inzet-
ten van een ‘Human Portal’, ‘Hospitality-Based  
Services’ en ‘Smart Administration’ van Synderella 
REF in het pand worden huurders gefaciliteerd zon-
der hun identiteit te verliezen en blijven tevreden. 
De leegstaande m2 worden hernieuwd aangeboden, 
aangepast op de heersende marktbehoefte. Het op 
maat gemaakte en uitgebalanceerde concept heeft 
een aantrekkende kracht op aspirant huurders, 
die voor de goede prijs, de juiste kwaliteit en een 
overzichtelijke termijn uw huurder willen worden.
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‘Het doel is uw pand volledig verhuurd  

 te krijgen en dat zo te houden’

‘Als eigenaar wordt u  

 hierbij volledig ontzorgd’ Synderella Services in virtueel gebouw
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Afhankelijk van de specifieke kenmerken van een 
vastgoedlocatie wordt gestart met het samen -
stellen van een op maat gemaakt pakket met  
basis services. 

Synderella REF zorgt door haar ervaring en de 
inzet van haar specialistische kennis op dit gebied 
dat dit pakket wordt voorzien van de nodige 
‘hardware’. Het uitgebalanceerde concept met haar 
specifieke inrichtingselementen wordt dan gerea-
liseerd op de begane grond of in de plint van het 
gebouw. Synderella geeft leiding aan de realisatie 
van de herinrichting en creëert daarmee ook de 
juiste sfeer. Uniek daarbij is dat de authenticiteit 
van de huurders met respect wordt geïntegreerd 
en de serviceoplossingen synergetische werking 
hebben op hun bedrijfsprocessen.
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REcEptIEDIENStEN

tELEfONIEDIENStEN

bUSINESScENtRUm DIENStEN

kIOSkDIENStEN

aUtOmatISERINGSDIENStEN

vIRtUaL OffIcES

REcLamEDIENStEN

maatWERk

paRkEREN

vERGaDER- EN NEtWERkcENtRUm DIENStEN

cURSUS- EN tRaININGScENtRUm DIENStEN

bEDRIjfSREStaURaNt- EN catERINGDIENStEN

Het portaal is dan voor iedereen  

  beschikbaar, door 1 deur, 

 met 1 gezicht en 1 administratie. 
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tREND

Het MKB is in toenemende mate op zoek naar 
flexibele huisvestingsoplossingen. Het huren van 
conventionele vierkante meters wordt afgewogen 
tegen de beschikbare onconventionele vierkante 
meters waar in meer of mindere mate services 
worden aangeboden. Ook de huurtermijnen 
waarbinnen de contracten tegenwoordig worden 
afgesloten variëren in grote mate tussen 1-5 jaar. 
Huurtermijnen van 10 jaar komen nog zelden voor. 
Daarnaast is de behoefte van huurders om hun 
eigen bedrijfsimago te handhaven en zo mogelijk 
te versterken en naamsbekendheid te verwerven 
ook belangrijk. Bedrijven zijn op zoek naar huis-
vesting die hen niet afleidt van hun core business 
en dit binnen een verscheidenheid aan kantoren. 

Persoonlijke aandacht voor de identiteit van de 
huurder is dan ook van heel groot belang 

Als eigenaar krijgt u dus te maken met de diversifi-
catie van huurderswensen waar op ingespeeld moet 
worden, wilt u nieuwe huurders aantrekken of zitten-
de huurders behouden. Niet elk pand is het zelfde, 
niet elke huurder is hetzelfde; maatwerk op het 
gebied van relatief kleinere huurcontracten is nodig 
en de operationele taken in het pand dienen te 
worden vervuld. De behoefte om in te spelen op de 
marktveranderingen is groot. Binnen een gebouw 
zijn prijzen dan ook niet meer standaard. Huurcon-
tracten worden dan ook onderling afwijkend.

Als eigenaar wilt u natuurlijk mee gaan met de 
markt en dus ook dat deze faciliteiten binnen het 
gebouw goed geregeld zijn voor uzelf en voor uw 
huurders. Maar wel met verstand van vastgoed en 
gevoel voor de markt.

‘Aandacht voor de huurder is gelijk 

 aan optimaliseren van uw vastgoed’

SUPELLA PROPERTY DPS

SUPELLA PROPERTY DPS

Synderella ReF
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mEER DaN 15 jaaR
Synderella heeft verstand van Vastgoed

Synderella REF werkt voor eigenaren van 
vastgoed. Synderella is een dochteronderneming 
van Supella Property DPS, een vastgoed 
consultancy bedrijf waar al meer dan 15 jaar data 
en ervaring is opgebouwd. Er is ruimschoots 
kennis op het gebied van de exploitatie
mogelijkheden en bijbehorende verdienmodellen. 

Het maken van marktconforme concepten, de 
ontwikkeling en realisatie als ook de zorg voor 
de gebruiksfase is bij Supella Property all-round 
aanwezig. Succesvolle exploitatie genereerd 
succesvol vastgoed. Maar succesvolle  
exploitatie voor kantoorpanden vergt veel tijd, 
aandacht en expertise. 

‘Met alleen bring your own device,  

  een kop koffie en een vergaderzaal 

 om de hoek heb je vandaag geen  

   tevreden huurder.’

Door middel van het overzichtelijke pakket wat 
door Synderella REF wordt aangeboden kan het 
op maat gemaakte serviceconcept efficiënt en 
verantwoord worden doorgevoerd. De facilitaire 
en aanverwante diensten binnen uw pand 
worden goed geregeld binnen een mimimale 
oppervlakte aan algemene m2, terwijl het service 
en kwaliteitsniveau zo hoog mogelijk is. We willen 
de mogelijkheden van uw pand zo goed mogelijk 
benutten. Niet alleen door huurders toe te voegen 
maar ook door het gebruik toe te laten nemen.

Synderella ReF
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mISSIE vaN SYNDERELLa

Met het aanbieden van Synderella Services in 
een gebouw kunnen huurders en gebruikers hun 
aan huisvesting gerelateerde bedrijfsmiddelen ter 
plaatse outsourcen. 
 
Dit genereert een nieuwe kasstroom die de  
derving van inkomsten door flexibele huurcon-
tracten (minder conventionele meters en kortere 
looptijden) moet compenseren.
Door invulling te geven aan het serviceorgaan in 
het gebouw gaat men mee met de tijd en vergroot 
men de verhuurbaarheid van de gebouwen.

vISIE 
Waardering van een nieuwe kasstroom

De Synderella 3.0-factor toevoegen aan iedere 
waardebepaling voor vastgoed. 

Kantoorgebruik 3.0 =

m2 + looptijd + SynderellaFactor  

= Waarde Vastgoed.

Synderella ReF

‘Het creëren van een nieuwe  

 kasstroomgenerator voor de eigenaar  

  van vastgoed’
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EIGEN vaStGOED, EIGEN  
ENtItEIt

Door inzet van haar mensen, middelen en 
expertise zal Synderella een op maat gemaakt 
en integraal Facilitair/Service Business Plan 
presenteren, waarbij eigenaar en Synderella 
risico’s en opbrengsten onder conveniërende 
afspraken zullen delen. Als basis hiervoor zal een 
passende overeenkomst tussen de eigenaar en 
Synderella worden gesloten. 

Waar traditioneel gezien het meestal de technische 
beheerder is die verschillende servicepartijen 
aanbrengt, worden deze nu onder-één-kap 
gegroepeerd. Dit zorgt voor een veel efficiëntere 
communicatie tussen de partijen die nu nog slechts 

één aanspreekpunt hebben. Ook een uitgebreider 
aanbod aan diensten kan worden gerealiseerd.

Voordelen van aparte entiteit
•  Eigenaar kan flexibel inspelen op veranderingen 

in de markt;

•  Eigenaar profiteert mee van de inkomsten uit de 
service-entiteit;

• Geen belangenverstrengeling;

•  Door gezamenlijk belang, grote motivatie om 
doelen te halen;

•  Synderella faciliteert de operatie, eigenaar 
wordt ontzorgd;

•  Eén enkel aanspreekpunt;

•  Aan vastgoed gebonden en niet aan de 
organisatie gebonden.
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Het vastgoed moet autonoom  

blijven functioneren.
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HEt mODEL

De eigenaar levert:
•  Het gebruik onder voorwaarden van het 

vastgoed of onderdelen daarvan;

• De basis investering voor de herinrichting;

• Een minimale omzetgarantie;

• Vertrouwen in de vorm van de contractstermijn;

• n.t.b.

Synderella levert: 
1. Business- & verdienmodel

Vanuit het oogpunt van de eigenaar van het 
vastgoed is het wenselijk een beheersbare 
management vorm te kiezen die hem ontlast. 
Om dit te kunnen verwezenlijken zal de operatie 
binnen 1 specifiek op maat georganiseerde entiteit 
worden vormgegeven met haar eigen op maat 
gemaakte verdienmodel. 

Voordelen:
• Eenduidige zakenpartner;

•  Synergievoordelen worden direct gesignaleerd 
en geoptimaliseerd;

•  Modulaire benadering: minimale investering, 
maximale flexibiliteit genereert maximaal 
resultaat;

•  Verpersoonlijking en unieke sfeer door 
persoonlijke benadering;

•  Eigen mensen in dienst van de entiteit die direct 
contact hebben met de klant/huurder/gebruiker;

•  Het aanbieden van 1 duidelijk op maat gemaakt 
Service Level Agreement als addendum bij het 
huurcontract waarbinnen de vaste faciliteiten 
en diensten met de huurder worden overeen-
gekomen. Huurder specifieke wensen worden 
flexibel en modulair binnen dezelfde contracten 
ondergebracht; 

• Geautomatiseerd software systeem.

Synderella ReF

EIGENaaR 
paND

GEbOUW- 
EXpLOItatIE

HUURDER/
GEbRUIkER

SYNDERELLa

winst deling

investeren

investeren

investeren

de uitganspunten
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Synderella ReF

Synderella levert: 
2. Financiële controle & opbouw kasstromen

De traditionele beheerorganisaties krijgen steeds 
vaker te maken met multi-tenant management. 
Door het toevoegen van een serviceorganisatie 
naast de beheersorganisatie, kan de traditionele 
verdeling tussen beheer- en service organisatie 
worden veranderd.

  Technisch beheer door beheerder (kan vaste 
m2 prijs worden);

  Facilitair beheer, diensten en services door 
entiteit.

Services onder 1 entiteit aantrekken betekent: 
nieuwe kasstromen, nieuwe verdienmodellen 
en meerwaarde creatie. Door het verkrijgen 
van een totaal overzicht over de kosten en 
de resultaten van de exploitatie in verhouding 
tot de beheerskosten en de huurprijzen, 

kan veel flexibeler ingespeeld worden op 
huuronderhandelingen.

Calculatie- en Administratiemethodiek
Om de investeringsrisico’s met betrekking tot 
de exploitatie voor de eigenaar uptodate en 
inzichtelijk te maken, maakt de entiteit gebruik van 
ons softwaresysteem. Tijdens de exploitatieperiode 
worden alle administratieve handelingen en  
inzichten door middel van een eigen software-
systeem doorbelast aan huurders. Op die manier 
worden alle data per gebouw verzameld. 

De koppeling met betrekking tot de waarde van 
vastgoed wordt inzichtelijk gemaakt.

HUIDIGE 
SItUatIE

Huur
(eigenaar)

Servicekosten
(beheerder)

Plus-services
(single tenant 

huurder in  
eigen beheer)

Servicekosten
(beheerder)

Synderella
(voorzien in 
alle wensen 

van de 
huurders)

Huur
(eigenaar)

GEbOUW-
EXpLOItatIE
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de KraCHT Van Synderella

Synderella is het Human Portal wat Hospitality 
Based services levert en deze via Smart 
Administration transparant naar alle partijen 
afhandelt. Synderella geeft inhoud aan de diensten 
voor de begane grond of plint en geeft gezicht aan 
alle gebruikers. 

Operationeel komt het neer op: 
1.  Managen en reguleren van de operationele 

aspecten op locatie;
2. Maatwerk per locatie;
3. Kennis en verstand van vastgoed;
4. Flexibele inzet en aanpassingsvermogen;
5.  Personeel in eigen dienst selecteren, opleiden 

en begeleiden;
6. Coördinatie en managen van derden;

7. Werken met ICT-systemen;
8. Inkoopmanagement en controle ter plaatse;
9.  Verhuur en onderverhuur activiteiten snel en 

dichtbij;
10.  Contract management met huurders/  

gebruikers;
11.  PR en communicatie rondom de  

dienstverlening;
12. Inhoudelijke kennis van de te leveren diensten
13.  Capaciteit tot het uitbreiden en neerzetten van 

(aanverwante) diensten;
14.  Samenwerking en synergievoordelen  

genereren;
15. Uitwerken van verdienmodellen;
16. Data opbouwen en delen;
17. Rapporteren;
18. “Human Portal” ter plaatse.

Organisatie
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1. basisdiensten 

Receptiediensten

Telefoniediensten

Businesscentrum diensten

Vergader- en netwerkcentrum diensten

Cursus- en trainingscentrum diensten

Bedrijfsrestaurant- en cateringdiensten

Kioskdiensten

Automatiseringsdiensten

Virtual offices

Reclamediensten

Maatwerk

Parkeren

2. plus-services
Uitbreiding van de basisdiensten waarbij  
specifieker ingegaan wordt op de wensen van  
de huurder.  

Dit kan bijvoorbeeld zijn : 

• een vaste periodieke lunchvoorziening

• telefoniste service

• huur inrichting en meubilair

• glasvezel internet verbinding

3. maatwerk
Alle ad-hoc diensten die ter plaatse naar wens 
van de huurder worden ingevuld volgens nader te 
bepalen voorwaarden.  

Diensten

Voor meer informatie:

Synderella REF
Savannahweg 17
3542 AW Utrecht 
www.synderella.nl
mail@synderella.nl

T. +31 (0) 85 486 4101 


