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Uitbreiding van twee woonzorgcentra in België 
 

 

 

- Oplevering van de uitbreiding van twee woonzorgcentra in: 
 

- Chênée (provincie Luik, België) 
 

- Jalhay (provincie Luik, België) 

 

 

 

 

 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “De uitbreiding van deze twee woonzorgcentra in België 

sluit perfect aan bij de strategie van Aedifica, die onder meer gericht is op de versterking en de 

verbetering van haar vastgoedsites in samenwerking met de huurders/uitbaters. Die strategie maakt het 

mogelijk om een portefeuille op te bouwen van kwalitatieve gebouwen die aantrekkelijke rendementen 

bieden.”  
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1. Oplevering van de uitbreiding van een woonzorgcentrum in Chênée 
 

Aedifica meldt de oplevering van de uitbreidingswerken aan woonzorgcentrum Résidence l’Air du 

Temps1 in Chênée (provincie Luik, België). 

 

 
 

Uitbreiding van Résidence l’Air du Temps – Chênée 

 

Deze uitbreidingswerken omvatten de bouw van een nieuwe vleugel die de totale capaciteit van de site 

op 137 eenheden brengt (voorheen 88 eenheden). 

 

Résidence l’Air du Temps werd verworven in 20082 en is gelegen in een groene omgeving in Chênée, 

een deelgemeente van Luik (198.000 inwoners). De site is verhuurd aan een entiteit van Senior Living 

Group (deel van de Korian-groep, een toonaangevende Europese speler op het vlak van seniorenzorg) 

op basis van een langetermijnovereenkomst die hernieuwd werd voor een periode van 27 jaar en die 

een triple net rendement van ca. 6% genereert. De conventionele aanschaffingswaarde van de site 

bedraagt na de uitbreidingswerken ca. 14 miljoen € (hetzij een conventionele aanschaffingswaarde van 

ca. 7 miljoen € voor het initiële gebouw en het terrein en ca. 7 miljoen € voor de werken). 

 

  

                                                      
1 Gelegen Rue des Haisses 60 te 4032 Chênée (België). 
2 Zie persbericht van 3 juni 2008. 
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2. Oplevering van de uitbreiding van een woonzorgcentrum in Jalhay 
 

Aedifica meldt de oplevering van de uitbreidingswerken van woonzorgcentrum Résidence Les Cheveux 

d’Argent3 in Jalhay (provincie Luik, België). 

 

 
 

Uitbreiding van Résidence Les Cheveux d’Argent – Jalhay 

 

Deze uitbreidingswerken omvatten de bouw van een nieuwe vleugel die de totale capaciteit van de site 

op 99 eenheden brengt (voorheen 80 eenheden). 

 

Résidence Les Cheveux d’Argent werd verworven in 20124 en is gelegen in een groene omgeving op 

de heuvels van Spa (10.000 inwoners). De site is verhuurd aan een entiteit van Senior Living Group 

(deel van de Korian-groep, een toonaangevende Europese speler op het vlak van seniorenzorg) op 

basis van een langetermijnovereenkomst die hernieuwd werd voor een periode van 27 jaar en die een 

triple net rendement van ca. 5,5% genereert. De conventionele aanschaffingswaarde van de site 

bedraagt na de uitbreidingswerken ca. 7 miljoen € (hetzij een conventionele aanschaffingswaarde van 

ca. 4 miljoen € voor het initiële gebouw en het terrein en ca. 3 miljoen € voor de werken). 

 

 

  

                                                      
3 Gelegen Avenue Fernand Jérôme 38 te 4845 Jalhay (België). 
4 Zie persbericht van 20 december 2012. 
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Aedifica is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die 

zich specialiseert in zorgvastgoed en in het bijzonder de huisvesting voor senioren. Aedifica 

heeft een portefeuille van meer dan 1,6 miljard € opgebouwd in België, in Duitsland en in 

Nederland. 
 

Aedifica is sinds 2006 op de continumarkt van Euronext Brussels genoteerd onder de 

volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BR (Reuters). 
 

De marktkapitalisatie bedroeg 1,3 miljard € op 28 februari 2018. 
 

Aedifica is opgenomen in de EPRA-indexen. 
 

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 

 

  

 
 

 

 


