Natuurlijk
helpen wij...

U ook?

Winkelvastgoed staat of valt bij winkeliers.
Bij huurders. Bij reuring. Bij u, en uw buurtgenoten.
Tijdens de eerste golf hebben wij, verhuurders,
daarom huren opgeschort en kwijtgescholden.
Dat gaf kleine én grote winkels wat lucht. Ook nu,
tijdens de tweede golf, schieten we waar mogelijk
te hulp. Opnieuw in gesprek. Opnieuw opschorten
en deels kwijtschelden van huur.
Helaas is dat niet overal mogelijk. Daar vragen
wij de gemeente, provincie of Rijksoverheid en
de banken te helpen. Want verhuurders hebben
zelf ook verplichtingen. Zoals de hypotheekrente
betalen en pensioenen uitkeren.
Als verhuurders van winkelcentra en winkels
proberen wij onze winkeliers dus te helpen
overleven. Net zoals Nederlandse overheden.
En... net als u, hopelijk.
Het is veel leuker en nuttiger als u bij een lokale,
fysieke winkel uw spullen bestelt. Iedereen heeft
er immers baat bij als een grote keten de deuren
straks open kan houden. En als de buurt bediend
kan blijven worden door de lokale winkelier.
U weet wel, die ondernemer die een straat verder
woont. Die altijd prachtige boeken aanraadt.
Die een luisterend oor biedt tijdens het knippen.

Wiens zoon bij uw zoon op voetbal zit. Wiens
dochter met uw dochter TikTok filmpjes maakt.
Als fysieke winkels straks weer open gaan, is het
duizend keer leuker om bij hen te gaan shoppen
dan bankhangend te scrollen en klikken. Leuker
om verrast te worden. Gezichten te zien. Elkaar te
groeten en te bedanken.
Maar dan moeten die winkels er straks nog wel
zijn. Ook uw hulp blijft dus hard nodig. Blijf die
ondernemers helpen. Koop zoveel mogelijk lokaal,
bij uw favoriete winkels. Denk aan horeca,
kappers, boekhandels, speelgoedwinkels, schoon
heidsspecialisten en fashionstores. Ga langs
bij hun afhaalpunt. Laat door hen bezorgen.
En spoor vrienden en familie aan hetzelfde te
doen. Ondersteun hun omzet waar mogelijk.
Het maakt echt verschil.
En... hou vol.
Namens de winkelverhuurders van Nederland,
De particuliere, institutionele en beursgenoteerde
vastgoedbeleggers

