


Recreeren, wonen, werken, leven.
Verschi l lende sferen versterken elkaar.

Met respect voor natuur en omgeving.

Een kracht ig geheel .
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VAN DE VOORZITTERINHOUD

Van de voorzitter housing market, we show that both starters
and movers benefit from mortgage intrest
deduction for higher income groups. However;

such tax favouring also tends to faciliatate
house price explosions, especially when intrest
rates are low and LTV -ratios (loan to value,
red.) are high. More in general, the efficiency
of implicit tax subsidies to homeowners
depends critically on the price responsiveness
of new construction, ivich is found to differ
strongly from country to country. Irrespective
of supply conditions, lending institutions are
likely to lose by policies aimed at limiting the
deductibility of morgage intrest payments'.
Meer informatie hierover j.swank @dnb.nl.

Het is populair om uitspraken te doen
over de aftrekbaarheid van de hypotheekrente.

Ja, laten wij het H-woord vanafheden voluit
noemen. Meestal zijn het politici die het
nodig vinden vanuit allerlei invalshoeken dit
onderwerp te bespreken. En meestal vind ik
de uitspraken en meningen eenzijdig zonder
dat er een brede beschouwing wordt gehouden.
Enfin, het zijn maar politici en over een jaar
of vier zijn ze vertrokken of hebben ze een
commissariaat en zijn net verhuisd en ver-
neem je niets meer van hen. Lange termijn-
visie is politici immers vreemd. Zeker in een
economic die last heeft van groeivertraging is
het mijns inziens nietjuist om onnadenkende
ballontentjes op te laten.
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Masterclass ZeilRegatta 2004 9 Waar het mij om gaat is dat indien iets
zinnigs gezegd kan worden over de hypotheek-
aftrek dit gedaan moet worden in een brede
context en in mijn optiek nog breder dan de
NVB voorstelt. Dus met het betrekken van
overdrachtsbelasting, ihkomensbelasting,
woningforfait, huurmarkt, huursubsidie-
wetgeving, woningvoorraad, woningbouw-
volume, de woningmarkt in relatie tot onze
economic de bevolkingsgroei, en bevolkings-
opbouw(vergrijzing), pensioenopbouw, etc.
Het is een te complex onderwerp dat in-
grijpend werk op de huizenmarkt en dat ver-
dient een serieuze benadering en geen
populaire praatjes.

De laatste tijd echter hebben anderen ook
hun bijdrage geleverd in deze discussie. De
Nederlandse Vereniging van Banken meent
dat een discussie over de wijziging van het
huidige systeem van hypotheekaftrek niet zon-
der een onderbouwing kan met een integrale
visie op de fiscale behandeling van het
woningbezit. Bij deze integrale visie moeten
ook zaken als overdrachtsbelasting en woning-
forfait worden betrokken, aldus een rapport
van de NVB van april jongstleden. Wijze
woorden van de NVB waar ik mij graag bij
aansluit. Het rapport van de NVB is te lezen
op www.nvb.nl. De banken hebben ook een
groot belang. Immers de kredietuitzettingen
bedraagt bijna 400 miljard Euro (ongeveer
75% van ons BBP bron: DNB) en dit geeft
niet alleen het belang van de hypotheek-

verstrekkers aan maar des te meer het belang
van de individuele (toekomstige) ivoning-
bezitter aan. De planning die de gemiddelde
woonconsument maakt gaat namelijk verder
dan vier jaar. Overigens is het onjuist zoals
vaak in de media wordt vermeld dat wij het
enige land zijn met een afirekfaciliteit voor de
hypotheekrente. Ook in de Vereningde Staten
van Amerika, UK en Denemarken bestaat
een vorm van hypotheekrente afrrek, hoewel
de laatste twee landen dit hebben beperkt.
Overigens een ook lezenswaardige paper over
dit onderwerp is die van de hand van Job
Swank, Jan Kakes en Alexander E Tieman
met de Titel ‘The housing lader, taxation and
borrowing constraints. De samenvatting
luidt: ‘Using a multi-tier model of the

Night of the Masters 2004 9

Graduation Day 2004 10
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maal is en bij de andere belegger wordt 30%
geadviseerd. En waarop baseren ze dat dan?
Dan wijst men onder andere op de illiqui-
diteit van het vastgoed en/of of de onbe-
trouwbaarheid van de vastgoedcijfers waarop
de ALM-studie is gebaseerd. Echter, hoe het
nu precies zit, blijft vaak in nevelen gehuld.
Soms lijkt het meer een kwestie van geloof
dan wetenschap. Op dit terrein is nog veel
onderzoek te verrichten.

VAN DE REDACTIE
n deze uitgave van de Masterclass met ons nieuwe logo

treffen jullie een aardig artikel aan van de excursie van de

laatste jaargang naar New York. Wellicht dat het bij het lezen

weer herrineringen aan je eigen excursie boven komen.
Voorts verslagen van een aantal bijeenkomsten en natuurlijk
is Peter van Gool ook van de partij. Mochten jullie verder

nog suggesties hebben dan verneemt de redactie dat graag.

I
Ook op andere terreinen is het voorspel-

len van de toekomst lastig. Zo vraagt ook de
verdeling van het Nederlands direct vast-
goed over de verschillende soorten vastgoed
(woningen, kantoren, winkel enz.) aan-
dacht. De lange reeksen van de ROZ/IPD
laten zien dat men in het verleden in
woningen en winkels had moeten beleggen
en niet in kantoren. Maar ja, achteraf is het
altijd gemakkelijk praten. En stel dat het
verleden ook maatgevend is voor de toe-
komst; zou dat dan betekenen dat er meer
in woningen en winkels moet worden
belegd en dat alle kantoren moeten worden
verkocht? Dus ook meer in woningen bij de
huidige erg lage aanvangsrendementen van
deze categorie? Woningcomplexen worden
nu wel verhandeld voor 20 tot wel 33 keer
de huur. Dat betekent bruto aanvangsrende-
menten van tussen de 3 en 3%, netto kom
je dan op 4 a 2,5%. Om dan een looptij-
drendement te krijgen van 6 a 7% (4,5%
van 10 jaars Staat plus een opslag voor risi-
co, illiquiditeit enz.) dan is er een huur en
waardegroei nodig van 2 a 4,5% gemiddeld
per jaar. En dan zien wij dat de politiek al
moeite heeft met een inflatievolgend huur-
beleid en de woningprijzen her en der
dalen . Een optimistische kijk is dus wel
nodig om zo een vergroting van het
woningbezit te rechtvaardigen. Natuurlijk
gaat het beter wanneer woningcomplexen
relatief goedkoop kunnen worden verkregen
en /of er uitzonderlijke uitpondwinsten zijn
te behalen, maar dan zijn grote acquisitie-
inspanningen vereist.

VAN DE PROFESSOR
Door professor P. van Gool

a de zomer is het voor institutionele beleggers weer tijd om plannen te
maken. ALM-studies, meerjarenbeleid en jaarbeleid voor 2005 staan weer

voor de deur. En dan ook nog de begrotingen voor volgend jaar. Bij deze rituele
dansen is de verleiding groot weer terug te grijpen naar de plannen van vorig
jaar en die weer eens te updaten en af te stoffen. Waar en waarin nu beleggen, is
telkens de vraag voor institutionele beleggers.

N

Strategen kijken weer in hun glazen bol.
Het is lastig. Van de aandelenmarkten in
2005 verwacht men niet veel. De toekom-
stige economische groei is in veel landen
niet hoog te noemen. De hoge olieprijzen
tasten de consumptieve bestedingen aan. Bij
een mogelijke rentestijging zullen vastren-
tende waarden ook geen heil brengen. En de
huurmarkten voor commercieel vastgoed
stemmen over het algemeen ook niet tot

zonnige vooruitzichten. Veel beleggers weten

het niet meer en vergroten bij gebrek aan
beter hun liquiditeitsbezit in afwachting op
duidelijkere signalen en betere tijden.

vastgoed. Maar dan zijn de statistische onze-
kerheden zo groot dat alle uitkomsten
binnen de genoemde marge net zo goed zijn.

Maar dan komt de strateeg in actie. Bij
de ene institutionele belegger komt hij of zij
dan tot de conclusie dat 5% vastgoed opti-

ALM-studies geven in dit opzicht ook
geen soulaas. Op basis van historische cijfers
en prognoses voor de toekomst laten deze
studies niet zelden zien dat een optimale ver-
mogenssamenstelling ontstaat bij een vast-
goedbelang tussen de 20% en de 50% van
de totale beleggingen. Soms geeft het model
een optimumsituatie van bijvoorbeeld 40%

Het valt niet mee om historische ont-
wikkelingen naar de toekomst te vertalen.
Voor de plannenschrijvers zijn dus zware tij-
den uitgebroken. Veel creativiteit zal nodig
zijn om de toekomstige ontwikkelingen hel-
der in het vizier te krijgen en om daarop
nieuw beleid te formulieren. Ik wens u
sterkte.

J
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De Kunst van het Debatteren.
Ronde Tafelbijeenkomst 3 mei 2004 Den Haag

Op 3 mei jl. heeft in societeit De Witte aan Plein 24 in Den Haag de ‘Ronde Tafelbijeenkomst’ plaats-
gevonden. Na een ontvangst met een drankje en een broodje in het statige gebouw hebben wij na een korte aan-

gename wandeling een documentaire mogen bekijken van de geschiedenis van de Ridderzaal om deze vervolgens
‘life’ te mogen bekijken met een interessante uitleg van onze gids. Het was indrukwekkend om te horen welke
functies de Ridderzaal wel niet heeft gehad. Overigens voor degene die er niet zijn geweest; de Ridderzaal is
kleiner dan deze met Prinsjesdag op de televisie oogt. Vervolgens hebben wij een bezoek gebracht aan de Tweede
Kamer en hebben we kunnen constateren dat het vaak aangehaalde pluche uit leer bestaat. Ik weet niet of dit
voor de betreffende politici beters, enfin.

Na het bezichtigen van het hart van onze democratic hebben we in Sociteit De Witte een stoomcursus debat-
teren gekregen onder leiding van mensen van het Nederlands Debat Instituut. Wij weten nu alles van Ethos
Pathos en Logos en voor de pessimisten onder ons weten nu ook de betekenis van Argumentum Ad Ignorantiam.
De verkregen vaardigheden werden later die middag in de praktijk gebracht met de verdediging dan wel be-
strijding van twee stellingen die beiden zeer boeiend verliepen. Vooral de stelling “de leegstand in de kantoren-
markt is structureel” was enerverend en ook leerzaam. Als Super Debater ging Alphons Spaninks naar huis met de
eerste prijs. De middag werd afgesloten met een lekker glaasje bier.
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Summercourse
New York mei 2004

Door: Studenten van de MRE Jaargang 2002-2004

Zicht op Manhattan

combinatie met menige jet-lag, bleek het
voor enkelen van ons moeilijk de ogen
open te houden! Desalniettemin een leuke
musical en een bezoek aan Broadway Icon
uiteraard niet ontbreken aan het pro-
gramma.

Dinsdag 18 Mei
Na de introductiedag begint vanaf

vandaag het serieuze werk; het analyseren
van de vastgoedmarkt van New York door

van theorie en praktijk.Vanaf het
hotel gaat de hele groep te voet, via Time
Square, naar de New York University aan
de 42 nd street. Daar worden we welkom

middel

geheten door Kenneth Patton, de
directeur van het Real Estate Institute van
NYU, die onze gastheer is gedurende de
Summer Course.

Na dit welkom verdeelt de studenten-
groep zich in drieen en gaat elke groep een
verschillend college volgen. De drie colle-
ges hebben betrekking op de verschillende
deelmarkten van het vastgoed; kantoren,
woningen en winkels. Wij volgen het col-
lege dat verzorgd wordt door Veronica
Hacket names The Clarett Group, een
bedrijf dat zich bezig houdt met het ont-
wikkelen van woningen. Gedurende dit
college wordt in de een notendop uiteen
gezet hoe de woningmarkt zich in New
York heeft ontwikkeld en wat de positie is
van ontwikkelaars in deze markt. Het
betrof hierbij dan in het bijzonder de

Maandag 17 mei
Enkelen van ons begonnen de dag met

hardlopen in Central Park... een sportief
begin van de dag! Rond 8.30 vertrokken
we richting Ground Zero met de metro.
De betreffende spreker had wat vertraging
opgelopen dus had iedereen de tijd om
zelf alvast het gebied te verkennen. Zeer
indrukwekkend en menigeen was onder
de indrulc van deze gedenkwaardige plaats.
Vervolgens kregen we tekst en uitleg van
de heer Tom Wright, die alle ins- en outs

wist rondom de planning van Ground
Zero. Een zeer interessant verhaal!
Vervolgens werden we bij Rietveld
Architects ontvangen op het dakterras met

een geweldig uitzicht en een heerlijke
lunch. Rijk Rietveld gaf ons uitleg over
architectuur en planning in New York
City. Onder genot van een broodje was
het zeer aangenaam vertoeven.

Het middagprogamma stond in het
teken van een boottocht rondom
Manhattan. Deze rondvaart gaf een ge-
weldig uitzicht op de hoogbouw van
Manhattan, het Vrijheidsbeeld, de
Hudson en alle andere markante ge-
bouwen!

Afsluiting van de dag bestond uit de
zeer toepasselijke Musical genaamd ‘Rent’.
Het einde van een drukke dag, in

Ground Zero! Zeer indrukwekkend
en menigeen was onder de indruk
van deze gedenkwaardige plaats.
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lokatie Manhattan, die gekenmerkt wordt
door een veel grotere vraag dan aanbod
van woningen. Kenmerkend van de markt
was moeite om lokaties te verwerven en de
problematiek rondom de air-lights van
verschillende woonblokken . Het was een
leerzaam college, vooral door te horen van
de praktijk-ervaringen van een gerenom-
meerde partij.

De woningmarkt in Manhattan
wordt gekenmerkt door een veel
grotere vraag dan aanbod van
woningen en de problematiek

rondom de air-rights van
verschillende woonblokken.Na het college hebben we een bezoek

gebracht aan een woningproject dat in
ontwikkeling was. Een 20 verdiepingen
tellend appartementencomplex, dat 7
maanden later opgeleverd zou worden,
hebben we van boven tot onder bekeken.
Hierbij konden er vragen gesteld worden
aan werknemers die op dat moment

betrokken waren bij dat project.
Opvallend was dat de woningen op de

benedenverdieping meer opbrachten dan
de bovenste verdieping(en) . Dit ondanks
het fraaie uitzicht op de Hudson River
vanaf de bovenste verdieping en het zicht
op de straat en overlast van verkeer op de
laagste verdieping(en). Waarschijnlijk is
dit te verklaren door het relatief lage aan-
bod van ‘benedenwoningen’ in een stad
die gekenmerkt wordt door hoogbouw en
wolkenkrabbers.

Na de bezichtiging van het complex
zijn we vervolgens terug naar de
universiteit gegaan om in subgroepen te

gaan werken aan een paper. Hierbij
stonden verschillende onderzoeksvragen
centraal die ons meer verdieping konden
geven in het college-onderwerp.

ons bezig gehouden met

de vraag welke financiele obstakeis ont-
wikkelaars in New York tegen komen bij
woningontwikkeling en hoe ze deze
kunnen voorkomen of oplossen. We
konden hierbij volop gebruik maken van
de faciliteiten van de Universiteit als
computers en studiemateriaal. Tot in de
avond zijn we druk bezig geweest met

deze opdracht om deze vervolgens de dag

Wij hebben

Gedenkplaat bij Ground Zero

t i t i t i n « t •»
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daarna af te ronden. Na deze enerverende
dag hebben we met elkaar genoten van
een etentje in een van de vele gezellige
restaurants in de buurt.

Woensdag 19 mei
In de vroege morgen blijlct dat een jctlag

toch ook een voordeel met zich mee lean
brengen, je kunt namelijk in een ruk door
na een avondje ’down town doorzaldcen. NY
is niets voor niets 24 X 7, what a life.
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Donderdag 20 mei
En dan de laatste dag van het pro-

gramma... Op pad richting de officiele
NYU Campus op Washington Square.
Indrukwekkende gebouwen gelegen rond-
om een gezellig park, waar de studenten in
de pauzes genieten van het mooie weer.
Tevens is de NYU winkel aanwezig, waar
allerlei truien, t-shirts en andere gadgets te

koop zijn. Deze winkel werd door menig
student bezocht!

Terug naar het programma: in een
moderne zaal van het Kimmelcentrum
werd onze dag gehouden. Presentaties van
drie groepen over hun papers was het
eerste onderdeel en feed back van de jury
bestaande uit: Tom Geurts (NYU), Gery
Levy (NYU) en Peter van Gool. Tevens
werd door Peter van Gool een korte
presentatie gegeven over de Nederlandse
Vastgoedmarkt. Ook voor de, hiervoor
speciaal naar toe gekomen NYU
studenten , een interessant verhaal . In de
middag sloten we het programma af met

een uitgebreide pannel discussie waarin de
Nederlandse en New Yorkse vastgoed-
markt aan de orde kwamen.

Uitreiking van de diploma’s in de Torch Club van de NYU

de marktpartijen grotendeels de spelregels
bepalen.

Klaarwakker zitten we 07:30 bij “The
shop around the corner” . Een zeer slappe
bak thee (welke ze in NY koffie noemen)
in een kartonnen bekertje (met opschrift
dat je ze niet aansprakelijk kan stellen
voor verbrande vingers) en een weldadige
bagel creamchease zorgen goed voor de
inwendige mens. Eten en drinken is een
feest in NY en op elke hoek van de straat

is er wel iets lekkers (w.o. de Starbucks
Frappuccino) te vinden.

Hoewel het slaapgebrek zijn tol begint
te eisen, trekken de case groepen zich
terug. De prima faciliteiten op de NYU
worden goed benut en er wordt stevig
gediscussieerd over de verschillende
definities van geografie, airrights, risico en
rendement. Het resultaat wordt vastgelegd
in een case die we om stipt 20:00 uur
inleveren bij Maudi en Janneke. Over de
jetleg zijn we inmiddels geheel heen om
volledig op te gaan in het nachtleven van
NY. Daarover kan mondeling meer verteld
worden. Een jaarlijkse retime in NY lijkt
ons heel passend.

En dan de officiele afsluiting van de
Summercourse in de Torch Club. Onder
genot van een hapje en een drankje ont-
ving iedereen een diploma van Ken
Patton. Uiteraard allemaal op de foto, om
dit gedenkwaardige moment vast te leg-
gen. En tijd om bij te kletsen en te
evalueren met de medestudenten, de
docenten en enkele NYU studenten.

We zijn weer klaar voor een
academisch dagje NY. De intellectuele uit-
daging betreft vandaag twee uiterst
interessante colleges. Larry longua wijdt
ons in in de geheimen van Amerikaanse
financieringsvormen waar risico en
rendement hand in hand gaan. De risico’s
die men in NY neemt zijn vele malen
groter dan die wij kennen in Nederland.
Het ondernemersgedrag in NY staat op
een hoog peil en het op risico bouwen en
financieren kent geen grenzen . Desnoods
wordt de vraag achteraf gecreeerd en de
marlct rijp gemaakt voor nieuwe
producten. Daarna neemt Dean Ken
Patton het stokje over en maakt ons
enthousiast voor publiek private partner-
ships en een aantal grote ontwikkelingen
in NY. In dit college staat centraal dat de
overheid slechts aan de zijlijn staat en dat

De risico’s die men in NY neemt
zijn vele malen groter dan

die wij kennen in Nederland. Het
ondernemersgedrag in NY staat op een

hoog peil en het op risico bouwen en
financieren kent geen grenzen.

j8
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Masters ZeilRegatta 2004
,\

etablissement Ottenhome ce Loosdrecht, alwaar
Janneke Schreuder, alvorens de Mastersrace te

laten aanvangen, de man- en vrouwschappen bij
wijze van cool-down, het ruime sop liet kiezen
met enkele sloepen voorzien van twijfelachtige
roereigenschappen. Inmiddels was eveneens, van-
wege de aanwassende wind (> 5 Beaufort), zijdens
uitbater Ottenhome aangegeven dat men nit
voorzorg de starttijd Zeilen, eenzijdig wenste uit
te stellen. Nadat velen al varende een kijkje
hadden genomen aan de Loosdrechtse
Kalverstraat, kon kort na terugkomst het
vertreksein worden gegeven voor die zeilboten

Ook dit jaar werd de eenieder
inmiddels tot de verbeelding

sprekende Masters-Zeilregatta gevaren.

Een grote groep Masters, waaronder weder-
om de harde zeilkern van de Verenging. en onze
Professor Peter van Gool, vervoegden zich daartoe
in juist tenue (incluis zeilpak en Zuidwester) op
donderdag 17 juni jongstleden bij het start-

waarvan de manschappen hadden aangegeven de
strijd met de boot (BM-er) en andere elementen
(windsterkte 3-4 Beaufort) aan te willen gaan.

Kort daarop kwamen meldingen binnen over
enkele gezonken zeilboten. Bij navraag bleek dat
het hier om enkele boten met Duitse bemanning
zou gaan. Dit werd even later bevestigd door over
het terras passerende drijfnatte schepselen, wier
aangezicht het meest ernstige deed vermoeden!
Aan de monding van de haven echter werden
onze boten geteld. Alles kompleet. Geen Masters
af te melden. Ook de boot alwaar onze Professor
het commando voerde, meerde geheel getuigd
(zie foto) via lagerwal in de haven af. Buiswater-
nat maar voldaan begaven we ons richting
tap(pa's) en BBQ alwaar onder bijzonder genot,
zeemastersverhalen de ronde deden. Nadat onze
Professor de prijzen had uitgereikt, bleef het nog
enige tijd onrustig in Oud-Loosdrecht.

Bedankt Janneke en bestuurderen. De sfeer
was als vanouds. Ga zo door.

Night of the Masters 2004
Ieder jaar organiseert de Alumni Association op de dag van de Diploma uitreiking van de
MRE studenten de Night of the Masters. Deze avond wordt elk jaar druk bezocht en is een
zeer geslaagd evenement. De combinatie van lekker eten, cabaret, disco en de mogelijkheid
om je oud klasgenoten te spreken zorgt ervoor dat ieder jaar menig Alumni bij deze avond
aanwezig is. Tevens is dit natuurlijk de mogelijkheid om de nieuwe lichting MRE’ers te

leren kennen.
Dit jaar heeft de Alumni Association als speciale gast Dolf Jansen!! Deze cabaretier is bij
iedereen bekend sinds de start van zijn carriere met Hans Sibbel (Lebbis) in 1989 toen zij
met succes aan het Leids Cabaret Festival meededen. Daarna volgen vele uitverkochte
cabaretprogramma’s. Vanaf 1996 werd Jansen presentator bij verschillende radioprogram-
mas en sinds 2003 presenteert Dolf op televisie.
Dolf Jansen zal tijdens de NOM voor ons een speciaal optreden verzorgen. Tijdens het
diner zal hij voor een welkome afwisseling zorgen! Dit wordt een avond, die je niet kan
missen! Degenen die zich nog niet hebben opgegeven, kunnen dit nog doen door het
inschrijfformulier te faxen naar de Amsterdam School of Real Estate.
We zien jullie allemaal op 1 oktober a.s. in de Industrieele Groote Club!

Een deelnemer.Het Alumni bestuur

J
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Programma Graduation Day 2004
PROGRAMMA
14.30 - 14.40 Welkom en opening

door de heer drs. L.B. Uittenbogaard MRICS,
directeur Amsterdam School of Real Estate

De jaarlijkse
‘Graduation day \

waarop de
afgestudeerden van
de MRE opleiding
de titel Master of

Real Estate (MRE)
zullen ontvangen
vindt plaats op:

vrijdag 1 oktober

14.40 - 15.00 Gastlezing
door de heer ir. J.M. Kwak
directeur Boer Hartog Hooft

15-00 - 16.30 Uitreiking van de titel ‘Master of Real Estate’ aan de afgestudeerden
de MRE opleiding, jaargang 2002-2004

door de heer prof.dr. R van Gool MRICS,
hoogleraar Vastgoedeconomie

16.30 - 16.45 Uitreiking Amsterdam School of Real Estate Jaarprijs
16.45 - 17.00 Introductie Alumni Association

van

door de heer mr. T.T.J. de Groot MRE MRICS,
voorzitter Alumni Association
Dankwoord graduates
Receptie
De ieder jaar terugkerende Night of the Masters

17.00

a.s.
Locafie: De aula van de Oude Lutherse Kerk, Singel 411 in Amsterdam

Heeft u zich al opgegeven voor de Night of the Masters,
met dit jaar Dolf Jansend

www.asrealumni.nl
U w s n e l l e a I m a n a k

Via www.asrealumni.nl kunt u:
•snel namen, telefoonnummers

en adressen opzoeken;
• snel MRE-’ers per bedrijf opzoeken;
• snel andere MRE-’ers emailen;
• snel uw gegevens wijzigen;
•snel mededelingen bekijken

en achterlaten
•snel scripties opzoeken.
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Welkem

Ge/e «•bvat de toegang tot het intranet van dt ASRE Alumni Association Hut
dcel van dere voremotng u hoc vasthcuden van de ccntaoten tussen vakoeooten
*» tiidenj de boitdoctocale OptanJ.no Deleggmgi- »n Vastgoedk unde aan d«
Universe#* van Amsterdam 2ijn ontstaen

VtaOf taden van de rererogmg geidt d*t JIJ lunnen mloggen m« hun voor on
•chtemaam oo de volocrids w.jte j.w van dec hoooe (gebru.1 al uw voorletters met
daarmssen een punt )log n

password vorgeten
Hot wacfitwoord it per penoon ngesteld op uw vowmim,:o«<s veimold m de
laatste almanjl In govel van bet voorbeeld j.i«p (gobrud o«en hooldletlecs).
Wi) edvlserrn u nadal u do font, k.er brnt Ingvlogd uvi nachlnoerd direct le
nilfigen.
WIJ wens.n u voel plet.er met not gobru.l v.n dit netwcrt instrument

Hot bcstuu-

INC REAL ESTATE HI 9

Optimaal profiteren van MRE (intra)netwerk!
j






