
 
 

   

                   

 

                     

 
                                                                                                                                                           

 

Amsterdam, 14 maart 2022 
 

 
 

Marathon Asset Management verkoopt deel van het 
Bewegingshuis in Zwolle 
 

Vastgoedbelegger en vermogensbeheerder Marathon Asset Management heeft onlangs de verkoop van 
een deel van het Bewegingshuis in Zwolle afgerond. Het verkochte betreft 14 retail units welke zijn 
verhuurd aan verschillende ondernemingen in de zorg - , verzorgings  en bewegingssector.  
 
De koper is De Hoge Dennen Holding B.V. een particuliere belegger die reeds eigenaar is van het 
naastgelegen winkelcentrum. 
 
Het Bewegingshuis is eind 2015 door Marathon gekocht van Bouwinvest als onderdeel van een grotere 
portefeuille. Na deze verkoop blijft Marathon eigenaar van een deel van het complex (bestaande uit 
sportzalen, een Basic Fit vestiging, een retail unit, een fietsenstalling en parkeerplaatsen.  
 
De koper werd juridisch geadviseerd door Nauta Dutilh en op commercieel gebied door Spring Real 
Estate. Verkoper Marathon Asset Management werd geadviseerd door Loyens & Loeff en haar Asset 
Manager BNP Paribas Real Estate bij de totstandkoming van de verkoop.  

 

 

 

  

 
  

  

 

 

 
 

PRESS RELEASE 

About BNP Paribas Real Estate 
BNP Paribas Real Estate, one of the leading international real estate providers, offers its clients a comprehensive range of services that 

span the entire real estate lifecycle: Property Development, Transaction, Consulting, Valuation, Property Management and Investment 

Management. With 7,400 employees, BNP Paribas Real Estate supports owners, leaseholders, investors and communities thanks to its 

local expertise across 32 countries (through its facilities and its Alliance network) in Europe, the Middle-East and Asia. BNP Paribas Real 

Estate, as part of the BNP Paribas Group. 

 

 

Follow us on           

For more information: www.realestate.bnpparibas.com   

Twitter: @BNPPRE 

Real Estate for a changing world 
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JELLE DE BOER - Tel: +31 (0)20 305 97 20 –  jelle.de-boer@realestate.bnpparibas 

Marketing  

PAUL SOMERS  - Tel: +31 (0)20 305 97 20 Mobile : +31 (0)6 41 23 27 72 – paul.somers@realestate.bnpparibas 
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