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Den Haag, woensdag, 9 januari 2019 

 

Cushman & Wakefield, MVGM en REDEPT door Nationale Politie geselecteerd voor 

verkoop politiebureaus 
 

De politie heeft met Cushman & Wakefield, MVGM en REDEPT een raamovereenkomst gesloten voor de 

verkoop van overtollige vastgoedobjecten van de Politie. De selectie heeft plaatsgevonden door middel van 

een openbare aanbesteding.  

 

De raamovereenkomsten hebben betrekking op de periode 2019 tot en met 2021 met een mogelijkheid tot 

verlenging tot en met 2023. In de komende maanden zal in kaart worden gebracht welke objecten verkocht gaan 

worden. 

 

Alle objecten die in de verkoop komen worden via een openbaar en transparant proces verkocht. Hierin wordt 

onder andere gebruik gemaakt van online veilingplatforms. 

OVER CUSHMAN & WAKEFIELD 

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) is wereldwijd toonaangevend adviseur in commercieel vastgoed die 

uitzonderlijke waarde toevoegt door het vertalen van ideeën naar actie voor vastgoedgebruikers en -beleggers. 

Cushman & Wakefield is een van de grootste commercieel vastgoedadviseurs ter wereld met circa 48.000 

medewerkers verspreid over ongeveer 400 kantoren in 70 landen. In 2017 realiseerde de organisatie een omzet 

van $6.9 miljard met kernactiviteiten zoals property, facility en project management, leasing, capital markets, 

valuations en andere dienstverlening. Meer informatie vindt u op www.cushmanwakefield.nl en via Twitter 

@CushWakeNL. 

OVER MVGM BEDRIJFSHUISVESTING 

MVGM Bedrijfshuisvesting behoort al jaren tot de top van de vastgoedsector in Nederland en combineert een sterk 

landelijk netwerk met zeer uitgebreide kennis van zowel de lokale als regionale vastgoedmarkt. Hierdoor is MVGM 

Bedrijfshuisvesting uitstekend op de hoogte van waar vraag en aanbod zich bevindt. In een markt die continue 

verandert zorgt MVGM Bedrijfshuisvesting met haar kennis, inzichten en marktinformatie voor het beste resultaat 

voor haar opdrachtgevers. Door de bundeling van krachten van de verschillende bedrijfsonderdelen kan MVGM 

een compleet geïntegreerde benadering bieden van (internationale) ervaring en kennis van lokale 

ontwikkelingen.Meer informatie vindt u op www.mvgmbedrijfshuisvesting.nl.  

OVER REDEPT 

REDEPT adviseert bedrijven en organisaties door het gehele land op het gebied van huisvesting en vastgoed en 

onderscheidt zich door het onafhankelijk advies, hoogwaardige expertise, uitgebreide ervaring en brede kennis van 

de vastgoedmarkt en haar spelers. REDEPT werkt uitsluitend in opdracht van vastgoedgebruikers. Meer informatie 

vindt u op www.redept.nl. 

http://www.cushmanwakefield.nl/
http://www.mvgmbedrijfshuisvesting.nl/
http://www.redept.nl/
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