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Borchvast  – raadgevende Rentmeesters en 

Intermediairs in Vastgoedprojecten BV – gaat 

vanaf juni 2008 de subsidieaanvragen voor 

rijksmonumenten, welke tot op heden door 

AntCompany werden verricht, overnemen. 

Rentmeesters hebben van origine de taak om 

het vastgoed van eigenaren te beheren, te on-

derhouden en de gelden te innen (de “renten”). 

De huidige taken van rentmeesterskantoor 

Borchvast richten zich op het beheer, onder-

houd en vastgoedontwikkelingen. Ook het in-

nen van de gelden heeft een nieuwe dimensie 

gekregen: het verkrijgen van subsidiegelden.

Inhoudsopgave:

BORCHVAST

• Rentmeesterskantoor 
Borchvast neemt 
specialisatie over

• Eigenaar P. Wolters 
aan het woord over zijn 
rijksmonument

• Onderhoudssubsidies, 
waarom er geen gebruik 
van maken?van maken?



Douchen in een toren

Opdrachtgever aan het woord:

Dhr. Wolters is eigenaar 

van het pand waarin het 

Gilde Hotel te Deventer is 

gevestigd. Een korte terug-

blik op de ontwikkelingen 

brengt een rijke historie 

aan het licht. Het rijksmonu-

ment heeft in eerste instan-
tie de bestemming zorg-

gebouw gekregen, maar 

heeft ook dienst gedaan als 

rooms-katholieke pastorie, 

bewaar- en naaischool, zie-

kenhuis, bejaardenhuis en 

opvangtehuis. 

In 1996 is het gebouw aan-

gekocht door de Woon-

unie en is het opvangtehuis 

voor Oud- Indiërstrijders 

verbouwd tot hotel. Saxion 

Hogescholen heeft er bijna 

zeven jaar een hotelschool 

gerund maar is er in 2003  

mee gestopt en heeft de 

heer Wolters het complex 

van de Woonunie kunnen 

aankopen. 

‘Mooi en uniek’  
voor de zakenmens 
en liefhebber

Tijdens het bezoek laat dhr. 

Wolters trots de bijzon-

dere details en geweldige 

bouwkundige oplossingen 

zien. Veel unieke elemen-

ten heeft hij in ere gela-

ten zodat ook de meest 

onmogelijke ruimtes zijn 

omgetoverd tot prachtige, 

sfeervolle hotelkamers. Ho-

telgasten kwijnen weg bij 

de authentieke details die 

volop domineren in het 

gebouw; de ontvangsthal 

is zeker voor buitenlandse 

gasten een indrukwekken-

de verschijning. 

Vastgoed is 
investeren

Het pand is in zeer goede 

staat aangekocht, deson-

danks zijn er veel bouwkun-

dige aanpassingen verricht. 

Om het hotel rendabel te 

maken, was er behoefte 

aan meer hotelkamers. Er 

zijn zestien extra hotelka-

mers gecreëerd op de zol-

derverdieping, in de torens,  

in het souterrain en in het 

naastgelegen gebouw. In 

alle gevallen zijn de oude, 

constructieve elementen 

zichtbaar gebleven. 

Douchen in een toren



De heer Wolters heeft het 

hotelbedrijf in 2007 ver-

kocht en sindsdien wordt 

de zaak  door Sandton 

Hotels geëxploiteerd. Dhr. 

Wolters draagt de zorg 

voor het vastgoed. 

Zonder esthetische afbreuk 

is er  veel aandacht besteed 

aan de veiligheid van de 

gasten, zodat het hotel vol-

doet aan de normen. 

Dhr. Wolters ziet de toe-

komst van het Gilde Hotel 

zeer positief in. Zoals hij zelf 

zegt: ‘Binnen de grachten 

van Deventer staan nog 

echte unieke panden, deze 

panden behouden hun 

waarde.’ 

Het pand is nu en in de toe-

komst zeer geschikt als ho-

tel omdat het pand zich in 

het centrum van Deventer 

bevindt. 

De glorietijd van 
het rijksmonument 
bepaalt u zelf 
Een historisch monument 

is nooit onderhoudsvrij en 

ondanks dat het gebouw 

in een goede staat ver-

keerd, zijn de nodige on-

derhoudsbeurten vanzelf-

sprekend. Als eigenaar van 

een rijksmonument heeft 

u een groot voordeel wat 

betreft de beperkte waar-

devermindering van het 

onroerend goed,  deson-

danks zult u ook de zeilen 

bij moeten zetten om de 

glorietijd van het rijksmo-

nument te behouden. 

In het voorbeeld van de 

heer Wolters is met behulp 

van een stappenplan het 

pand efficiënt op functie en 

naar behoefte aangepast, 

er zijn extra hotelkamers 

gerealiseerd  waardoor het 

hotel rendabel kon gaan 

draaien. Vervolgens is er 

ingespeeld op de bestaan-

de veiligheidsnormen en 

richten we ons  momenteel 

op onderhoudswerkzaam-

heden. Zoals bij alle  mo-

numenten blijven onder-

houdswerkzaamheden 

terugkerende kostenpos-

ten. 

Onderhoud van monu-

mentale panden heeft als 

voordeel dat het behoud 

van monumenten een nati-

onaal streven is. Om die re-

den zijn er een aantal sub-

sidiemogelijkheden door 

de overheid in het leven 

geroepen. Afhankelijk van 

een aantal factoren, beper-

kingen en mogelijkheden 

is het uw recht als eigenaar 

om subsidie te ontvangen. 
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Subsidie ontvangen 

is niet meer zoals vroeger, 

de eenvoudige aanvraag-

procedures zijn veranderd 

in uitgebreide wetten, no-

ta’s en beleidsregels die 

vaak zijn voorzien van een 

leidraad. Wellicht heeft u 

een poging ondernomen 

om een subsidieaanvraag 

te regelen maar blijft u ste-

ken bij de onnodig hoge 

advieskosten. 

Borchvast  kijkt in te-

genstelling tot andere ad-

viesbureaus naar de wer-

kelijk te verkrijgen subsidie 

en is zich terdege bewust 

dat de investering in ver-

houding moet staan tot de 

ontvangsten. Wij adviseren 

en begeleiden vanuit het 

zakelijk principe van onze 

opdrachtgever maar doen 

net dat beetje extra waar 

u op zit te wachten en wij 

vanzelfsprekend vinden. 

AntCompany

AntCompany concentreert 

zich op vastgoedvraag-

stukken waarbij een posi-

tieve ontwikkeling centraal 

staat. De werkzaamheden 

bestaan uit het onderzoe-

ken en inbrengen van op 

haalbaarheid getoetste 

ontwikkelscenario’s met 

daarbij een financiële on-

derbouwing die tezamen 

de risico’s of winsten in 

kaart brengen. De com-

merciële insteek en praktijk-

ervaring maken het moge-

lijk om de weloverwogen 

keuze te maken in al uw 

vastgoedzaken.

T: 0570 - 64 22 33 

Meer informatie kunt u 

vinden op:

www.borchvast.nl

www.antc.nl

www.gildehotel.nl


