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Persbericht – Aedifica 
 

Aankoop van 3 rusthuizen in Vlaanderen  
voor een totale aanschaffingswaarde van 15,4 miljoen € 

 
 
De raad van bestuur van Aedifica kan u met genoegen de ondertekening melden van een 
principeakkoord onder voorwaarden met de vennootschap Alcasena NV inzake de acquisitie 
van 3 rusthuizen in Vlaanderen voor een aanschaffingswaarde van € 15,4 miljoen en voor 
een totaal van 216 erkende rustoordbedden. 
 
Het betreft volgende rusthuizen: 
- Ennea, Lepelhoekstraat 17-19 te Sint-Niklaas; bouwjaar : 1998; oppervlakte : 1.850 

m²; 34 erkende bedden;  
- Kasteelhof, Steenweg van Aalst 110 te Dendermonde; bouwjaar : 1994; oppervlakte : 

3.500 m²; 81 erkende bedden; 
- Wielant, Schellebellestraat 8 te Anzegem/Ingooigem; bouwjaren : 1997 en 2000; 

oppervlakte : 5.125 m²; 101 erkende bedden. 
 
De uitvoering van de  transactie zal nog het voorwerp zijn van een due diligence-onderzoek. 
De overdracht van de rusthuizen zal eind juni 2007 plaats vinden en zal gerealiseerd worden 
door middel van een partiële splitsing van de vennootschap Alcasena NV. De splitsing zal 
ten bedrage van € 15 miljoen vergoed worden door de uitgifte van nieuwe aandelen Aedifica 
en een opleg in speciën ten bedrage van € 400.000. Een splitsingsvoorstel werd vandaag 
neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbanken van koophandel. 
 
De uitbating van de 3 rusthuizen is toevertrouwd aan 3 entiteiten die deel uitmaken van de 
groep “Futuro”. Deze groep baat momenteel 7 rusthuizen in Vlaanderen uit. 
 
De 3 rusthuizen worden ter beschikking gesteld van de huidige uitbaters op basis van 
erfpachtovereenkomsten van 27 jaar met een optie tot verlenging1 van 18 jaar, ofwel een 
totale duur van 45 jaar. Deze erfpachten hebben een “triple net”-karakter2. 
Het verwachte huurrendement (bruto voor netto) voor deze rusthuizen bedraagt 5,9%. 
 

                                                 
1 Optie die zowel door de eigenaar als de erfpachter kan uitgeoefend worden 
2 Uitbatingkosten, onderhoudskosten, herstellingen en risico’s op leegstand zullen volledig ten laste 
van de uitbaters genomen worden 
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Na de uitvoering van deze operatie zal Aedifica 9 rusthuizen in portefeuille hebben voor een 
totale investeringswaarde van € 64,2 miljoen of een reële waarde van € 62,5 miljoen1, die 
26,4 % van de totale waarde van de portefeuille vertegenwoordigt. 
 
De totale waarde van de portefeuille (zonder projecten) van Aedifica zal na de aankoop van 
deze 3 rusthuizen € 240,3 miljoen in investeringswaarde en € 232,6 miljoen in reële 
waarde1 bedragen. De portefeuille zal alsdan goed zijn voor een totale oppervlakte (zonder 
parkings) van 124.000 m², 543 appartementen waarvan 183 gemeubeld en 842 
rustoordbedden. 
 
Aedifica blijft actief nieuwe investeringsdossiers analyseren in de segmenten van de 
residentiële markt die zij als strategisch beschouwt. Aedifica heeft er alle vertrouwen in dat 
de groeiambities voor dit boekjaar, zoals voorgesteld tijdens de beursintroductie, 
gerealiseerd zullen worden.  
 
 

Aedifica is een residentiële vastgoedbevak waarvan de investeringsstrategie  op 3 
assen is toegespitst, met name appartementsgebouwen  gelegen in stedelijke 
centra in België,  gemeubelde appartementen in Brussel en huisvesting voor 

senioren (voornamelijk rusthuizen). 
Op dit moment heeft het vastgoedpatrimonium (zonder projecten) een waarde van   

€ 217,2 miljoen1 (reële waarde of ‘fair value’) en is het goed voor een totale 
oppervlakte (zonder parkings) van 113.000 m². Dit patrimonium bestaat uit 543 

appartementen waarvan 183 gemeubeld en uit 626 rustoordbedden. 
 
 
Voor alle bijkomende informatie 
 
 

              
 
 

                                                 
1 Rekening houdende met de geschatte waarden van de portefeuille op 31 december 2006 

 


