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Geachte

Namens CBRE Global Investors en LSREF3 Eve De Haagse Arc B.V. wij verheugd u te kunnen mededelen dat

de Maanweg 174 te Den Haag, waarvan u huurder bent, op 15 juli 2014 is overg^ragen aan LSREF.

Hudson Advisors zai namens elgenaar het Asset Management doen. Net beheer van de Maanweg 174 te Den
Haag zaI vooralsnog wwden voortgezet door MVGM Kantorenmanagement tevois de huidi^ beheerder.

Graag maken wij u erop attent dat u een tectuur heefl ontvangen voor de huur over het derde kwarta^ van
2014. CBRE Global Investors en LSREF verzoeken u vriendelljk om het bedrag van de huur zo^s genoemd in
de facluur met nummer 43.85,00356 - voor zover nog niet voldaan - over te maken op de in de factuur
gerKiemde t)ankrekening. CBRE Giot^l Investors en LSREF zulen conform detussen hen gektende afspraken
de huur voor het derde kwartaal onderling afhandelen teneinde zo min mogelijk overlast voor de huurders te
veroorzaken. Voor het vierde kwartaal van 2014 zuit u een factuur ontvangen op naam van de nieuwe eigenaar.

Bij voort}aat dank voor uw medewerking. Wij en LSREF zullen op korte termyn eventueei contact met u
opnemen zodat een introductie afspraak kan worden gemaakt waar verdere (praktische) zaken kunnen worden
besproken.

CBRE Gbbal Investors dankt u voor de samenwerking en wenst u veel huurgenot en succes.

Met vriendelljke groet,

Jamens CBRE Global Investors, alsmede namens LSREF,
r.2:eT^

unt Manager
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^ zie onderstaand bericht van LRC Group inzake de betalingen van de facturen voor
de haagse arc.

Dit meet naar de administratie ga ik van uit?

Wil jij dit regelen?
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Arc- Maanweg 174 te Den Haag

Bestei

Naar aanleiding van het gesprek met mijn college | |, zai ik onderstaand een uitleg
geven over bijgaande huurfactuur voor de Maanweg 174 te Den Haag.

Op 13 mei jl. heeft er een aandelen overdracht plaatsgevonden van de B.V. waarin het doorjuilie

gehuurde object aan de Maanweg 174 is opgenomen.

Daardoor heeft er een naamswijziging plaatsgevonden van LSREF3 Haagsche Arc B.V. naar

Florisse Haagsche Arc B.V.

Op 9 december Jl. heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden binnen de B.V.

Deze bestuurswissel stond al lange tijd in de planning, derhalve is het proces voor het openen

van een bankrekeningnummer nc^ niet eerder opgestart.

De rekeningnummer die in bijgaande factuur is opgenomen, dient als tijdelijk rekeningnummer,

totdat het bankrekeningnummer voor deze B.V. geopend is.

Galaxia is een holding maatschappij.

WiJ verwachten dat er begin volgend jaar een bankrekeningnummer is geopend op naam van

Florisse Haagsche Arc B.V.

Uiteraard zullen wiJ u daar nader over berichten, zodra e.e.a. verder bekend is.

Tot dan maken wiJ gebruik van het bankrekeningnummer zoals genoemd in de huurfactuur.

WiJ verzoeken u hierbij vriendelijk om de huurbetaling naar dit bankrekeningnummer te voldoen.

Mocht u n(^ vragen hebben, dan vememen wiJ dat graag.

Met vriendelijke groet.
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ALLONGE 6

ALLONGE 6 behorende bij en 66n geheel uilmakende met de huurovereenkormt ingoande 20 maart
1990, de 1* allonge d.d 25 oktober 1990, de 2* allonge d.d. 1 januari 1996, de 3* allonge d.d. 14
februori 1997, de 4* allonge d.d. 4 oldober 2002 alsmede de 5* allonge d.d. 11 augi^tus 2011
gesloten tussen CBRE Global Inveetors (NL) B.V. voorheen ING REAL ESTATE INVESTMENT

MANAGEMENT (NL) B.V. en de Staat der Nederianden betreffende ca. 21.333 m' kantoorruimte

olsmede 350 pgrlceerplaotsen, gelegen oon de AAoonweg 147 te Den Hoog.

Ondergetekenden:

De besloten vennooischop CBRE Global Investofi (NL) B.V. tm deze handelend ols lasthebster namens
eigenaresse, gevesttgd en kantoorhoudend to 'i-C^venhage can de Schenkkade 65 (2595 AS),
ingeschr^^^^^^^^^^^^ophondel onder nummer 27173050, rechtsgeldig vertegenwoordigd

hierna te noemen 'Verhuurder'

"iW

Stoat der Nederianden, vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zoken en
Koninkriiksreiaties^fedKM^j^hls^dig vertegenwoordigd door de ploatsvervongend direcfeur von de
Directie vastgoed domlcilie houdend en gevestigd te Den Hoog, oon de Rijnstraat
8,

hierna le noemen 'Huurder'

In oanmerklng nemende dort:

A. tussen Verhuurder en Huurder, na contractsovernome von PIT Vostgoed B.V., een
huurovereenkomst alsmede allonge 1 d.d. 25 oktober 1990, ollonge 2 d.d. januari 1996,
ollonge 3 d.d. 14 februori 1997, allonge 4 d.d. 4 oktober 2002 en allonge 5 d.d. 11 augustus
2011 (hierna gezamenlijk te noemen: de Huurovereenkomst) hebben gesloten ingoande 20
moart 1990, betreffende circa 20.821 m' verhuurbare vioeroppervlokts kantoorruimte, alsmede
350 porkeerploatsen, gelegen aon de Moanweg 174 te Den Hoog, (hierna te noemen: "het
Gehuurde');

B. Verhuurder het gehuurde opnieuw heeft laten inmeten conform NEN2580 en Huurder en
Verhuurder derhalve het metroge van het Gehuurde wensen te wijzigen;

C. Huurder de bestaande huurovereenkomst wenst te verlengen;

D. Verhuurder bereid en in stoat is om onder de novolgende voorwcarden en condities oon het
venoek von huurder zools bedoeld in lid D te voldoen.

nrze"

^ St;

.2.6
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Verklaren te zi|n overeengekomen:

Artikel 1 - M«trage Gefiuurde

1.1 HbI Gehuurde is opnieuw ingemeten conform NEN2580 en bestoof uit 20.788,5 m'
kontoorroimie gdegen op de begone grond lot en met 15* verdleping, 682,9 m' orcWefrulmte
gslegen in de kelder op niveau -1 en op de 16* verdieping en 350 porkeerploatsen.

Artikel 2 - Duur, verlenging en opzegging

2.1 De verlenging wordt oangegoon voor de duur 3 joor en 3 moonden, derholve lopende tot en
met 31 moort 2016.

2.2 No het verstrljken von de in artikel 1.1 van onderhovige aRonge ganoemde periode wordt deze
overeenkomst voortgezet vo<M' zes aansluHende periode von 6 maandwi, derholve tot en met 30
September 2016, vervolgens lot en met 31 moort 2017, vervoigens tot en met 30 September 201
vervolgens tot en met 31 moort 2018 vervoigens tot en met 30 September 2018 en vervoigens tot
en met 31 moort 2019. Deze overeenkomst wordt vervoigens voortgezet voor oansluitende
perioden von telkens 5 joor.

2.3 Bedindiging von deze overeenkomst vindt ploots door opzegging tegen het einde von een
huurperiode met inochtneming van een tenmijn von tenminste 66n joor. IHuurder mog gedeeltetjk
opzeggen voor gebouwdelen A&C of gebouwdeel B.

Gebouwdeien A&C betreft de bouwdelen gelegen oon de Reguiusweg te Den Hoog, terwijl
bouwdeel 8 gelegen is noost de spoortijn. Alle porkeerploatsen en orchiefruimte behoort toe oan
de bouwdelen A&C. De verbindende bruggen op de 14* en 15* verdieping behoren toe oon
bouwdeel A&C. De begone grond zol no opzegging von bouwdeel A&C of bouwdeel 8 volledig
worden toegerekend con het resterende bouwdeel dot wordt gehuurd.

2.4 Opzegging dient te geschieden bij deurwoardersexploot of per oongetekend schrijven.

Artikel 3 - Planning ROD

3.1 Huurder en Verhuurder komen overeen dot Huurder op 24 moonden en 18 moonden voor een
mogelijk einde van de huurovereenkomst Verhuurder op de hoogte brengt van de huidige
planning, derholve zol Huurder, Verhuurder uiterlijk voor het eerst informeren op 31 moort 2014
en daomo uiterlijk op 30 September 2014

Artikel 4 - Huurprijs

4.1 De huurprijs zai per 1 jcnuori 2013 gewijzigd worden noar]
euro en nul cent) per jaor, te vermeerderen met servicekosten en 8TW.

4.2 Per 1 jonuori 2013 is de betoolverplichting per betooltermijn van 3 kolendermoonden ols volgt:

1. Huurprifs kontoorruimte
2. de over sub 1 verschuldigde BTW
3. Servicekosten
4. de over sub 3 verschuldigde BTW

Totaal

Zeggel



3 von 3

GLOBAL
INVESTORS

4.3 Als opzegging plootsvindt voor een gedeelte von he» gebouw zools bedoeld In orlilce! 2.3 von
deze allonge, zai de nievMve huorprijs pro rato worden berekend op bosis von het resterend
oantoi vierkorrte nneters. Hierbij geldt dot de niewe huurprijs wordt berekend door middel van
het resferende oontol vierkonte nrvefers te delen door het totoal aontal vierkante meters van het
gebouw, vermenigvuldigt met de don geldende huurprijs von het gehele gebouw,

Artikei 5 - Wede^oplevenr^g

5.1 Huurder en Verhuurder zijn overeengekomen dot Huurder en Verhuurder per januari 2012
beginnen met het opmaken von een plan van oanpok betreffende de wederoplevering van het
Gehuurde. Doelstelling hierbij is dot Huurder de wederopleververplichting afl^pt en het
Gehuurde derhotve in huidige stoat ochter loot.

Artikei 6 - Overig

6.1 Deze allonge ntaokt onverbrekeltik deel urt von de huurovereenkomst. Voor zover in het
voorafgaande niet is ofgeweken von de bepalingen von de huurovereenkomst blijven deze
ongewijzigd von krocht en gelden deze ook voor de uitbreiding.

6.2 Voor zover in deze allonge biflogen worden genoemd moken die onverbrekelijk deel wt von de
huurovereenkomst.

Aldus opgemoakt in drievoud en ondertekend.

Den Hoog 23 Den Haag{t> December 2011berDec 201

90S*

londen,
innenlondse Zoken,
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directeur ditecteur von de

CBRE Global Investors (NL) B.V.
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