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Persbericht 
 

27 miljoen € bijkomende investeringen in 
het segment van de huisvesting voor senioren 

 
 
Aedifica meldt op 27 juni 2013 een reeks nieuwe uitbreidingsprojecten in het segment van de 
huisvesting voor senioren. Deze betreffen de vier volgende rustoorden in haar bestaande portefeuille: 
 

- Pont d’Amour (in Dinant): Het huidige rustoord, in 2012 opgeleverd, omvat 74 vergunde 
bedden. Het perceel (3,9 ha) waarop dit rustoord gebouwd is, biedt de mogelijkheid om een 
uitbreidingsproject te realiseren (fase II) zodat de operator van het rustoord, Armonea, de 
capaciteit van het rustoord op 150 bedden zal kunnen brengen. De stedenbouwkundige 
vergunning voor de uitbreiding is recent in juni 2013 afgeleverd. De voorlopige oplevering van 
fase II is voorzien voor midden 2015. Het investeringsbudget voor deze uitbreiding wordt 
geschat op ca. 8 miljoen €. De erfpacht zal verlengd worden tot 27 jaar vanaf de toekomstige 
voorlopige oplevering van fase II. Deze erfpachtovereenkomst zal na de uitbreiding een triple 
net rendement van ca. 6 % opbrengen. 

 
- Au Bon Vieux Temps (in Mont-Saint-Guibert): De site in Mont-Saint-Guibert omvat heden 

het rustoord “Au Bon Vieux Temps” (met 43 vergunde bedden) en een perceel ernaast 
waarop de villa “Corbais 18” is gelegen. Op de beschikbare grond zal, na de sloop van de 
villa, een nieuwbouwproject gerealiseerd worden, met name de bouw van een nieuw rustoord. 
Hiervoor was reeds een investeringsbudget van 7 miljoen € goedgekeurd. Dit 
nieuwbouwproject werd inmiddels herwerkt en uitgebreid. Uiteindelijk zal op de site enerzijds 
een nieuw gebouw met 69 vergunde rustoordbedden en 29 serviceflats opgericht worden en 
wordt anderzijds het oude rustoordgebouw behouden. Dit oude gebouw zal in de toekomst 
nog herontwikkeld worden. Dit project zal de operator van de site, de groep Senior Living 
Group, toestaan om de totale capaciteit van de site te verhogen tot 98 eenheden. Het 
investeringsbudget voor de bouw van het nieuwe rustoordgebouw wordt geschat op ca. 
10 miljoen €. De erfpacht zal verlengd worden tot 27 jaar vanaf de voorlopige oplevering van 
het nieuwe gebouw. Deze erfpachtovereenkomst zal na de bouw van het nieuwe rustoord een 
triple net rendement van ca. 6 % bieden. De aflevering van de stedenbouwkundige 
vergunning voor deze uitbreiding wordt op korte termijn verwacht. 

 
- Résidence l’Air du Temps (in Chênée): Het rustoord “Résidence l’Air du Temps”, dat in 

2008 verworven werd, omvat nu 88 vergunde bedden. Aedifica heeft op 27 juni 2013 een 
perceel naast het rustoord aangekocht om een uitbreidingsproject te kunnen realiseren 
(14 kamers en 33 serviceflats). Tevens zal het bestaande rustoordgebouw gerenoveerd 
worden. Dit uitbreidings- en renovatie project zal de operator, Senior Living Group, toelaten de 
totale capaciteit van de site te verhogen tot 121 eenheden. Het totale investeringsbudget 
(aankoop van het perceel en het uitbreidings- en renovatieproject) wordt geschat op ca. 
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6 miljoen €. De erfpacht zal verlengd worden tot 27 jaar vanaf de toekomstige voorlopige 
oplevering van de uitbreiding. Deze erfpachtovereenkomst zal na de realisatie van de 
projecten een triple net rendement van ca. 6 % genereren. De stedenbouwkundige 
vergunning zal op korte termijn worden aangevraagd. 
 

- Op Haanven (in Veerle-Laakdal): De site van het rustoord “Op Haanven”, die in 2008 
verworven werd, omvat nu een rustoord met 87 vergunde bedden en 3 serviceflats. Het 
voorgestelde bouw- en renovatieproject, bestaat uit de vernieuwbouw van het oude deel van 
het bestaande rustoord en de uitbreiding ervan met een nieuwe vleugel. Dit project zal aan de 
operator van de site, Senior Living Group, toelaten om de kwaliteit en de capaciteit van de site 
te verbeteren. Het investeringsbudget voor dit project wordt geschat op ca. 3 miljoen €. De 
erfpacht zal verlengd worden tot 27 jaar vanaf de toekomstige voorlopige oplevering van het 
project. Deze erfpachtovereenkomst zal na de realisatie van het project een triple net 
rendement van ca. 6 % bieden. De stedenbouwkundige vergunning zal op korte termijn 
worden aangevraagd. 

 
De hierboven vermelde operaties zullen door lopende kredietlijnen van de bevak gefinancierd worden. 
 
Deze uitbreidings-en nieuw bouwprojecten illustreren de visie die Aedifica in samenwerking met haar 
belangrijkste huurders ontwikkelt in het segment van de huisvesting voor senioren om de bestaande 
vastgoedsites door ontwikkeling te versterken en te verbeteren. 
 

Tot op heden bedragen de investeringen en verbintenissen sinds de kapitaalverhoging van december 
2012 die getekend zijn, 74 miljoen € (19 miljoen € vastgoedbeleggingen in exploitatie waarvan 
8 miljoen € onderworpen aan opschortende voorwaarden1 en 55 miljoen € ontwikkelingsprojecten). 
Deze investeringen en verbintenissen zijn in de tabel hieronder voorgesteld: 
 

 
 

Andere investeringsdossiers in het segment van huisvesting voor senioren worden nog bestudeerd, 
zowel in België als in Duitsland. 

                                                      
1 Dit betreft de aankoop van het Duitse rustoord “Seniorenzentrum AGO Herkenrath” waarvoor nog, voornamelijk 
administratieve opschortende voorwaarden gelden (zie persbericht van 20 juni 2013). 

Ontwikkelings-
projecten

Totaal

(in miljoen €)

uitgevoerd onderworpen aan 
opschortende 
voorwaarden

Residentie Sporenpark - - 17 17
Résidence Cheveux d'Argent 4 - 3 7
't Hoge 3 - 5 8
Helianthus 4 - 3 7
Seniorenzentrum AGO Herkenrath - 8 - 8
Pont d'Amour - - 8 8
Au Bon Vieux Temps - - 10 10
Résidence l'Air du Temps - - 6 6
Op Haanven - - 3 3

Totaal vandaag 11 8 55 74

Vastgoebeleggingen 
in exploitatie
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Aedifica is een Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in residentieel 
vastgoed. Ze bouwt een vastgoedportefeuille op rond de volgende investeringsassen: 
 
- residentiële of gemengde gebouwen in de Belgische steden; 
- gebouwen met gemeubelde appartementen; 
- huisvesting voor senioren; 
- hotels. 
 
Aedifica is een op de continumarkt van NYSE Euronext Brussels genoteerde 
vastgoedbevak. 
 

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 

                          
 

             
 

 


