
______________________________________________________________________________ 

‘Laat a.u.b. V&D failliet gaan zonder doorstart’1 

 ‘Eigenaren V&D-vastgoed gaan niet over één nacht ijs’ 
‘Vastgoedbazen opgelet! Dit zijn de 4 mooiste panden van V&D’ 

‘Doorstart V&D is mislukt 

'Vastgoedeigenaren spinnen garen bij ondergang V&D' 

‘Topshelf, de nieuwe V&D’ 

‘Woonwinkel WoonXL opent pop-up stores in oude panden V&D’ 

‘Hudson's Bay stapt met 20 warenhuizen in gat dat V&D achterlaat’ 

______________________________________________________________________________ 

 

Beste leden, 

 

Het faillissement van V&D is niemand ontgaan. En wie is er niet mee opgegroeid? De 

schoolcampus, discussie over het boom-logo, de aapjes, La Place, noem maar op. V&D was een 

gigantische systeemretailer en slaat nu grote gaten in het Retail landschap. Wat rest zijn legio 

vragen over de redenen waarom V&D is omgevallen en het speelveld van de vastgoedeigenaars 

in dit proces. Hadden de eigenaars zoveel macht als sommigen beweerden of stonden (ook) zij 

schaakmat? Daarnaast duiken er steeds meer retailers op die de V&D panden weer gaan vullen, 

waarbij de vraag opkomt of het omvallen van V&D als een verlies moet worden beschouwd of dat 

het juist kansen schept. Deze en meer vragen komen aan de orde tijdens het DWIRE-seminar: 

 

Dag V&D! En nu… 
Vastgoedeigenaars: pionnen of koninginnen? 

 

Onze gastsprekers zijn: 

 

Hanneke De Coninck-Smolders, advocaat en één van de curatoren van V&D; 

Brigit Gerritse, directeur van de Nederlandse Raad van Winkelcentra; en 

Inge van Kemenade, directeur van Topshelf. 

 

Deze dames zullen jullie informeren over de teloorgang van V&D en de kansen die daaruit 

voortvloeien. Het seminar wordt voorgezeten door Jorine de Soet, eigenaar van KIR, Kordaat in 

Ruimte en vindt plaats op woensdag 8 juni 2016 van 13.30-14.30 uur in zaal E103. Zowel 

DWIRE-leden als niet-leden, dames en heren, zijn voor het seminar uitgenodigd. Stuur deze 

uitnodiging dus gerust door naar jouw contacten. 

 

Traditiegetrouw vindt ook de DWIRE High Tea op de Provada plaats. We verwelkomen je graag 

op woensdag 8 juni a.s. om 15.30 uur in de lounge van Hal 10. De high tea wordt enkel voor de 

leden en vrouwelijke introducees georganiseerd. 

 

Aanmelden kan op een nieuwe manier, namelijk via een digitaal inschrijfformulier. Via deze link 

kun je je aanmelden voor zowel het DWIRE seminar als de DWIRE High Tea. Introducees voor 

het DWIRE seminar kunnen zich ook via deze link aanmelden. 

 

Het DWIRE-seminar wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur DWIRE 
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https://drive.google.com/open?id=1uSKVPzBmvm2VjuI0fusrEcwi_M_4ucEOBG-r3SoORqo

