
 

 

Goodman tekent nieuw contract voor Venray Logistics  Centre 
met ModusLink  

 Datum 28 Februari 2013 

 Verspreiding Onmiddelijk 

 
Vandaag werd tijdens een persconferentie kenbaar ge maakt dat het nieuwe Europese 
distributie centrum van Moduslink verplaatst wordt naar een van de logistieke locaties 
van Goodman in Venray.  Het nieuws is publiekelijk gemaakt in het bijzijn van het 
management van ModusLink, de wethouder  van Economi sche Zaken de heer Jan Loonen 
en de Managing Director LIOF (Limburgse ontwikkelin gs en investerings maatschappij) 
de heer Jérôme Verhagen. De verhuizing naar Venray zal naar verwachting 500 nieuwe 
banen in de regio opleveren.  

 

Goodman tekende het nieuwe huurcontract met Moduslink, namens Goodman European 
Logistics Fund (GELF). Moduslink zal circa 17.000 m2 bedrijfsruimte in gebruik nemen in Venray 
Logistics Centre.  

Moduslink is een internationale dienstverlener die logistieke en supply chain diensten levert aan 
bedrijven in de consumentenelektronica, informatica, medische apparaten luxegoederen en 
retail. Scott Crawley, President Global Operations van ModusLink:  “We hebben diverse opties 
uitgewerkt en het  voorstel van Goodman bood ons de meest flexibele oplossing. Onze nieuwe 
locatie herpositioneert ons naar het zwaartepunt van onze klanten waar we tevens  verdere 
groei voorzien t nabij een van de grootste afzetgebieden.  

Ruud Weijmans, Country Manager Goodman Nederland : “ Ondanks  een moeilijke markt toont 
deze laatste overeenkomst aan dat GELF’s distributiecentra in belangrijke logistieke hotspots, 
klanten blijven aantrekken." 
 
Venray Logistics Centre is gelegen nabij de A73, circa 10 km van de Wansum Barge Terminal 
en 20 km van Luchthaven Weeze.  
 
Het in-house property services team van Goodman zal de noodzakelijke aanpassingen voor 
Moduslink organiseren zodat Moduslink de focus kan leggen op haar core-business. Moduslink 
zal in Juli 2013 verhuizen naar de nieuwe locatie.  
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Over het Goodman European Logistics Fund (GELF) 
GELF is een pan-Europees fonds ter waarde van €1,9 miljard, dat een portfolio beheert van 94 
activa in 11 landen en met een bezettingsgraad van 98 procent en een gewogen gemiddelde 
leasetermijn van vijf jaar ongekende prestatiecijfers laat zien. 

 
Over Goodman  

Goodman is een geïntegreerde vastgoedgroep die industrieel en commercieel vastgoed in 
eigendom heeft, ontwikkelt en beheert in Europa, het Verenigd Koninkrijk, Azië-Pacific, Noord 
Amerika en Brazilië. De Groep belegt in bedrijventerreinen, kantoorparken en opslag- en 
distributiecentra. 

Goodman biedt ook een scala aan beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen, 
die beleggers toegang geven tot diverse gespecialiseerde diensten en vastgoedbeleggingen. 
Goodman is voortdurend bezig om waarde te creëren met bedrijfsmatig vastgoed en het beheer 
van fondsen door middel van nieuwe innovatieve ontwikkelingsprojecten, business proposities 
en beleggingsproducten.  

Met een totaal beheerd vermogen van € 16,5 miljard en meer dan 400 objecten is Goodman de 
grootste beursgenoteerde commerciële vastgoedgroep aan de Australische Stock Exchange en 
een van de grootste beursgenoteerde specialistische fondsbeheerders wereldwijd. Toegewijde 
lokale teams met een sterk marktinzicht ontwikkelen vastgoed dat voldoet aan de individuele 
eisen van de klant en zorgen voor goede investeringsmogelijkheden. 

Met meer dan 970 medewerkers en 36 kantoren in 18 landen, heeft Goodman het wereldwijde 
netwerk om te voldoen aan wensen van klanten die hun bedrijfsactiviteiten willen uitbreiden. In 
Europa heeft Goodman kantoren in Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, 
Italië, Polen, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.goodman.com/nl 

  

 

 


