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Acquisitie van 7 rustoorden  
Operatie in samenwerking met de groep Senior Living Group  

voor een aanschaffingswaarde van 38,8 miljoen euro en een totaal van 479 bedden  
 

 
 
De raad van bestuur van Aedifica kan met genoegen de acquisitie van 7 rustoorden voor een 
aanschaffingswaarde van 38,8 miljoen euro1 en een totaal van 479 vergunde bedden 
aankondigen, die vandaag , 3 juni 2008, is gerealiseerd.   
 
Het betreft de volgende rustoorden : 
 

- « Residentie Boneput », gelegen aan Boneputstraat 5 te 3960 Bree (Limburg) 
(78 bedden); 
- « Residentie Aux Deux Parcs », gelegen aan Duysburgstraat 21 te 1090 Brussel 
(53 bedden); 
- « Residentie L'Air du temps », gelegen aan rue des Haisses 60 te 4032 Chênée (Luik) 
(88 bedden); 
- « Au Bon Vieux Temps », gelegen aan rue de Corbaix 14 te 1435 Mont-Saint-Guibert 
(Waals Brabant) (43 bedden); 
- « Op Haanven »,  gelegen aan Oude Geelsebaan 33 te 2431 Veerle-Laakdal 
(Antwerpen) (82 bedden); 
- « Residentie Exclusiv », gelegen aan Jean-Baptiste Desmethstraat 50 te 1140 Brussel 
(71 bedden); 
- « Seniorie Mélopée », gelegen aan Mélopéestraat 50 à 1080 Brussel (64 bedden). 
 

Bovendien voorziet Aedifica een investeringsbudget (van 4,35 miljoen euro) voor de verdere 
uitbreiding en/of upgrading van de rustoorden « Au Bon Vieux Temps », « Residentie 
Exclusiv » en « Seniorie Mélopée ».  
 

                                                 
1 De aanschaffingswaarde overschrijdt de door de onafhankelijke deskundige op 3 juni 2008 bepaalde 
investeringswaarde niet. 
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Deze rustoorden waren eigendom van de groep Senior Living Group (« SLG »). De acquisitie 
werd gerealiseerd door de overname van de aandelen van 9 vastgoedvennootschappen, 
dochtervennootschappen van de groep SLG, die één van de grootste private operatoren van 
rustoorden in Belgïe is. 
 
De groep SLG zal de exploitatie van deze 7 rustoorden verder zetten via 
dochtervennootschappen die zij volledig controleert. De gebouwen worden door Aedifica  aan 
de vennootschap SLG NV ter beschikking gesteld via erfpachtovereenkomsten met een duur 
van 27 jaar (+ optie tot verlenging in hoofde van de erfpachter) en met een triple net1 -
karakter. SLG verwerft een aankoopoptie aan marktwaarde die aan het einde van de erfpacht 
kan gelicht worden.  
 
Het verwachte huurrendement van deze operatie situeert zich rond 6,2%2. Dit rendement 
weerspiegelt de kwaliteit van de rustoorden, de uitmuntendheid van de exploitant en de 
erfpachter (in het bijzonder gelet op de omvang van de activiteiten van SLG, de expertise en 
de reputatie van de groep inzake het beheer van rustoorden) evenals de contractuele en 
financiële structuur van de operatie (in het bijzonder gelet op de erfpachtovereenkomsten met 
een triple net -karakter). De schuldgraad van de bevak bedraagt thans 46,5% (tegen 42% 
voor deze acquisitie). 
 
De financiering van deze acquisitie gebeurt onder meer door een gedeeltelijke opname van de 
nieuwe kredietlijn van 60 miljoen euro3. Aedifica heeft het risico van een stijging van de 
intresten met betrekking tot de financiering van deze acquisitie reeds ingedekt op een 
tijdshorizon van meerdere jaren (deels dankzij de reeds bestaande indekkingen en deels 
dankzij het sluiten  van nieuwe indekkingen). 
 
Mits de uitvoering van de acquisitie van 3 rustoorden aangekondigd in het persbericht van 30 
mei 2008, zal Aedifica eigenaar zijn van 22 rusthuizen (met inbegrip van een nog te bouwen 
rustoord) met een totaal van 2.048 bedden en een reële waarde van 162,7 miljoen euro (met 
inbegrip van een geraamde reële waarde van het nog te bouwen rustoord). 

 
De reële waarde de vastgoedbeleggingen zou na deze operatie en de op 30 mei 2008 
aangekondigde operatie 354,2 miljoen euro (met inbegrip van een geraamde reële waarde 
van het nog te bouwen rustoord) bedragen, wat impliceert dat het aandeel van de huisvesting 

                                                 
1 Uitbatingkosten, onderhoudskosten, herstellingen en risico’s op leegstand zijn volledig ten laste van 
de uitbater. 
2 Dit rendement is geschat op basis van « double net » huurovereenkomsten, waarbij het structurele 
onderhoud van de gebouwen ten laste van de eigenaar wordt verondersteld. 
3 Zie het persbericht van 30 mei 2008. 
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voor senioren alsdan 46% van de vastgoedbeleggingen zou bedragen. De gemiddelde duur 
van de huurcontracten zou meer dan 16 jaar bedragen (nu 14 jaar). 

 
 

Aedifica bouwt een evenwichtige vastgoedportefeuille op waarbij stabiele inkomsten 
samengaan met een aanzienlijk meerwaarde-potentieel.  

Om dit doel te bereiken, diversifieert Aedifica haar investeringen : 
- residentiële of gemengde gebouwen met klassieke huurcontracten  

in Belgische stadsgewesten;  
- gebouwen met gemeubelde appartementen in het hart van Brussel die worden 

verhuurd op basis van huurcontracten van kortere duur; 
- huisvesting voor senioren, in het bijzonder rusthuizen  

met erfpachtovereenkomsten van zeer lange duur. 
 

Aedifica is sinds oktober 2006 genoteerd op Euronext Brussels (continumarkt). 

Voorzichtigheid omtrent vooruitzichten 

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen 
over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Aedifica. Lezers worden erop gewezen 
dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan 
belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die Aedifica grotendeels niet onder 
controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien 
gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de 
vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt Aedifica 
geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten. 

 
Voor alle bijkomende informatie : 
 
 

    


