
Overzicht lopende problematiek SteQ – Gemeente Enschede 

SteQ heeft het beheer gevoerd over het CeeCee center op het Roombeek. Er zijn twee varianten van 
toepassing binnen dit gebouw. 

Men wordt lid van SteQ op een basis van een flexplek. Bij dit lidmaatschap zitten een aantal 
faciliteiten waaronder koffie en thee voorziening bij inbegrepen. Het gaat om flexibele werkplekken 
met een beperkte aanwezigheid. 

Daarnaast kan men een kantoor huren voor meerdere medewerkers. Hier zit het SteQ lidmaatschap 
niet bij in. Deze huurders hebben gedurende 2014,2015 en 2016 wel gebruikt gemaakt van deze 
voorziening. Per 1 maart 2016 is er per abuis volgens vastgoed een huurder van twee 
kantoorruimte’s toch SteQ lid gemaakt. We praten over 15 medewerkers die onbeperkt gebruik 
hebben gemaakt van de faciliteiten. In een gesprek met de huurder bleek echter dat willens en 
wetens de SteQ faciliteit is aangeboden en bewust in het contract is gezet.  

Over bovenstaande situatie zijn al meerdere gesprekken gevoerd. Men heeft nooit iets gedaan in de 
oplossende sfeer. Wel is er een document beschikbaar waarin wordt aangegeven dat de coupe 
huurder apart dient af te rekenen met SteQ. Dit document is gemaakt door de toenmalige 
verantwoordelijke afdeling. Dit document is nooit aan SteQ ter beschikking gesteld. 

Hierover is een mail beschikbaar gestuurd door vastgoed met de mededeling dat het inderdaad 
foutief is en dat er naar een oplossing gezocht moet worden. Moet wel voorzichtig geeft men aan. 

Is prima, maar het kan niet zijn dat SteQ hier voor opdraait. 

is inmiddels met deze zaak bezig. Vastgoed heeft de eerste sommatie afgewezen. 
Een tweede brief is hierover door advocaat verstuurd. 

 

Wellinga Print/Koffie systemen. (dispuut 1) 

Deze bv heeft voor ongeveer 10.000 euro facturen ontvangen die onterecht en foutief zijn. Liggen bij 
het incassobureau en heb inmiddels vernomen dat men wil dagvaarden. 

De afgesproken betalingsregeling is zonder opgaaf van reden beeindigd. 

Afgesproken opzegtermijn van een ruimte is niet bevestigd ondanks diverse toezeggingen. 

Op 2 januari j.l. wel een telefoontje gehad dat men niet akkoord was met het verlaten van de ruimte, 
omdat er openstaande posten waren. Tijdens ons gesprek op 7 december is hier ook niet over 
gesproken. In januari helemaal geen factuur ontvangen. In februari en maart een factuur ontvangen 
op basis van oude situatie. Op dit moment nog geen schrijven ontvangen over deze situatie. 

Telefoontje in  januari was van Walas, maar in overleg met werd aangegeven. De 
verantwoordelijke persoon binnen Walas was notabene tussen kerst en oudjaar bij ons in deze 
ruimte om even af te stemmen wat er kon blijven zitten en weg moest. Ook toen weer gevraagd naar 
bevestiging. Bij elke navraag werd aangegeven dat het ter ondertekening klaar lag. 



Bij het navragen van bevestiging waren meerdere mensen getuige van de vraag en het antwoord. 

Wij hebben op 31 december j.l. een mail gestuurd ter bevestiging van de oplevering en een 
mededeling over de sleutels. 

Heb in de wandelgangen van de Spinnerij wel gehoord dat er voor de nu lege ruimte beschikbare 
huurders zijn. Echter wordt deze ruimte niet verhuurd omwille van een dispuut geeft men aan. 

Daarnaast is er in september door ons per mail gevraagd hoe om te gaan met de restwaarde van de 
bouwkundige aanpassingen. O.a. verlichting en bekabelingsfaciliteiten. De ruimte zijn door ons casco 
aangehuurd. Middels een bouwdepot is de investering qua aanpassingen uitgevoerd en betaald. 

 

Wellinga print/koffiesystemen (dispuut 2) 

Wellinga heeft in 2014 drie koffiemachines geleverd aan Spinnerij Oosterveld. Bij de uitlevering op de 
drie etages werd er door de cateraar ( ) aangegeven dat dit niet mocht. In hun contract 
stond exclusiviteit. Uiteindelijk een machine op de begane grond wel geleverd. Deze situatie was al 
aanwezig dus kon men waarschijnlijk niet tegenhouden.  

Het was de bedoeling middels een meegeleverd betalingssysteem de koffie per kop te verkopen. De 
bijna gehele order is op verzoek van het management van de Spinnerij Oosterveld opgeslagen. 

Wellinga heeft bemiddeld in de afkoop van het betalingssysteem en de bijbehorende 
softwarecontracten. (minimale periode 5 jaar) Vanaf 2014 is door ons op basis van verbruik per 
kwartaal uitgeleverd. Inmiddels worden deze facturen ook niet betaald. Gemeente Enschede is 
hoofdverantwoordelijk voor deze situatie. 

Deze ontstane situatie ligt bij gemeente Enschede. Het ergste is dat vastgoed dit nu bij ons probeert  
onder te schuiven. Zelf de fout maken en de consequenties ergens anders. Een opgeslagen tweede 
machine is inmiddels geinstalleerd in opdracht van Walas op het Ceecee Center. Formeel moeten wij 
na afsluiting van het eerste kwartaal 2017 de factuur sturen over de geproduceerde hoeveelheden. 

Tot zover, 

Gertjan Ardesch 

 

 


