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Wilt u meer inzicht in de 
bedrijventerreinen in uw 
gemeente?



Locatus brengt bedrijventerreinen op aanvraag in kaart

Informatie vinden bedrijventerreinen –
hoe doe je dat? Je zou verwachten dat deze informatie 
eenvoudig te verkrijgen is. We hebben toch het 
Handelsregister, de zoekmachines en Google 
Streetview? Klopt, maar dit levert onvoldoende 
bruikbare informatie op. 

Gebruik onze expertise
Onze veldwerkers lopen en rijden al 
meer dan 20 jaar dag-in, dag-uit 
door winkelgebieden. Zij stellen 
bijvoorbeeld ter plekke vast wie nu 
écht in een pand zit. Zo komen zij 
ook op bedrijventerreinen. 

Wat wilt u weten?
In onze gesprekken met gemeenten 
merken we dat de hoofdvraag vaak 
hetzelfde is: welke bedrijven zitten 
nu in deze panden? Welke branches 
zijn het? Wat staat leeg? Zoekt u dat 
ook? Of wilt u nog meer weten? 

Inventarisatie op aanvraag
Graag nemen we samen uw wensen 
door. Heeft u specifieke 
aandachtspunten voor de 
inventarisatie? Gaat het om een 
eenmalig project of wilt u door de 
jaren heen monitoren?

Juist in de registratie van bedrijventerreinen is er een groot
hiaat: een groot gemis voor velen. Wij kunnen u daarmee 
helpen. Locatiedata – in ‘t veld - verzamelen zit immers in ons 
DNA. Dat bewijst onze uitgebreide retaildatabase van de 
gehele Benelux. 



Data over bedrijventerreinen: 
onmisbaar bij belangrijke 
besluiten

Gebruikers van bedrijfsmatig vastgoed staan nergens 

centraal geregistreerd. Voor velen een gemis. Maar 

informatie over de gebruikers en panden is nodig bij het 

nemen van belangrijke beslissingen. Hoe mooi zou het 

zijn om een goed databestand te hebben, waarmee u 

antwoord krijgt op vragen als:

• Welke bedrijven zitten op dit bedrijventerrein? 

• Welke branches hebben de bedrijven? 

• En welk energieverbruik kunt u dus verwachten?

• Waar staan panden leeg?

• Welke extra voorzieningen zijn er op het 

bedrijventerrein? 

• Hoe is de pandkwaliteit?

• Of…?



Hoe komen wij aan informatie over bedrijventerreinen?

Mensenwerk
Het gebrek aan informatie lossen we niet op met hulp van 
zoekmachines: hierbij is hulp van mensen nodig. Zo is het 
databestand voor winkels, horeca en consumentgerichte 
dienstverlening wél goed geregeld. Met hulp van ons eigen 
team veldwerkers brengen we in kaart wie de gebruikers zijn. 

Meer dan 20 jaar ervaring
Met ons onderzoeksbureau verzamelen we al ruim 20 jaar 
informatie over gebruikers van retailpanden. Dag in, dag uit 
bezoekt ons team winkelgebieden om zelf de informatie te 
registreren en controleren van meer dan 400.000 panden. Met 
als resultaat een retaildatabase van de gehele Benelux. 

Expertise die we óók kunnen inzetten 
voor bedrijventerreinen.



Inventarisatie bedrijventerreinen op maat

Een deel van de informatie is bekend -
we vullen dit graag aan voor u

Bedrijventerreinen zijn geen onbekend gebied voor de 
veldwerkers van Locatus. Zij brengen al alle bedrijven die 
rechtstreeks aan de consument verkopen in kaart. 

Denk aan de bouwmarkt, het tuincentrum, sommige
supermarkten of hamburgerketens. Dus het begin is er al.

We helpen u graag aan een compleet overzicht 
van de bedrijventerreinen, 

met precies de informatie die ú zoekt! 



Wilt u meer weten over bedrijventerreinen? 
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Laat het ons weten. 
Wij gaan graag voor u aan de slag. 

U kunt zich aanmelden via de oranje knop 

of contact opnemen met Ewout Vis: 

085-7603283 of ewout.vis@locatus.com.

Interesse? | →Meld u aan! 


