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I. EXECUTIVE SUMMARY

Het Project
Het vastgoedproject bestaat
uit de renovatie van een
karakterpand van +/- 1.000
m² dat uit de 19e eeuw
dateert en dat zal worden
omgezet in 19 (uitgebreid tot
23) coliving eenheden. Ze
worden gehuurd door de
ontwikkelaar
onder
het
"OurCrib“ brand.

De Planning

De Kerncijfers
Aankoop :
Werkkosten:
ROI :

1,95 m€
0,54 m€
28,15%

Sept 2020 : Aankoop
Okt 2020 : Begin
van
de
werken
Jan 2021 : Eind van de werken
Jan 2021 : Verhuur
Q2 2021 :
Begin
van
de
uitbreidingswerken
Q1 2022 :
Verhuur uitbreiding
Q4 2024 :
Verkoop

De BeeBonds
Financiering
De Ligging
Het pand is gelegen in de
Dansaertwijk in het centrum
van
Brussel,
die
een
renaissance doormaakt in een
voetgangers-, interculturele,
intergenerationele en « ecofriendly » omgeving.

Bedrag van de lening:900.000 €
Rentevoet : 8 % / jaar
Duur :
4 jaren

« Our Crib »
De coliving of de nieuwe
manier van leven in de stad.
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II. Wie ?

II. 1. DE ONTWIKKELAAR
M²A Invest SRL – De Management

Alban Déjardin–Verkinder is een zeer jonge ondernemer die zijn ervaring heeft
opgedaan op de Luxemburgse financiële markten. Hij verliet de financiële wereld in
2018 om zijn expertise op het gebied van fondsstructurering en beheer in te zetten
voor het project “Our Crib”.

Michael Wedner heeft een diploma in economie en financiën van de ULB.
Onroerend goed is altijd zijn werkterrein geweest. Hij is nu een echte specialist in
vastgoedinvesteringen. Hij heeft jarenlang advies gegeven bij een Family Office, bij
Cushman & Wakefiled en nu bij ING, waar hij sinds 2008 werkt.
Michiel De Muynck, doctor in financieel recht, onderwijst aand de Universiteit van
Antwerpen. Hij is gespecialiseerd in gestructureerde financieringstransacties. Hij
was verantwoordelijk voor de afdeling Holdings en Family Office van ING. Hij is
momenteel actief in de afdeling Mergers & Acquisitions van Cofinimmo.
Hij heeft oof een « Moody’s » certificering op financiële kredieten.
Charles Goldberg is al lang een wel bekende vastgoedinvesteerder. Zijn
kernactiviteit is het houden en beheren van verschillende panden, voornamelijk in
Vlaanderen.
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II. 2. DE RECHTSVORM

▪

Name en rechtsvorm :

M²A Invest SRL

▪

Ondernemingsnummer :

BE0734.438.171

▪

Oprichtingsdatum :

13 september 2019

▪

Adres :

Louisalaan 523, 1050 Brussel

▪

Actieve beheerders :

Alban Déjardin–Verkinder

▪

Andere projecten ontwikkeld door M²A srl : Er zijn al 2 huizen in gebruik (één in Sint-Gillis en één in Elsene).

▪

Samenstelling van de aandeelhouders :
Actionnaires M²A Invest

Numéro
d’entreprise

% de détention
dans M²A

•

Alban Déjardin–Verkinder

NA

18%

•

Michael Wedner

NA

18%

•

Michiel De Muynck

NA

18%

•

TAO SA

BE0881.973.191

46%
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III. HET PROJECT

III. 1. HET CONCEPT: “DE COLIVING OF DE NIEUWE MANIER VAN LEVEN IN DE STAD”
Na het succes van de eerste twee "Cribs", zet M²A zijn dynamiek voort en plant het de opening van een derde Crib
in het hart van de stad Brussel.
What is het concept ?
M²A Invest SRL heeft begin 2020 haar project "Our Crib" (ons nest) ontwikkeld door de renovatie van
twee eengezinswoningen voor jongeren van de Millennials generatie die COLIVING willen ervaren. Het
sociale leven wordt verrijkt door de uitwisselingen die zowel in de gemeenschappelijke ruimtes als
tijdens de kantooruren kunnen plaatsvinden.
Gelukkig met het succes van de eerste twee Cribs heeft M2A besloten een derde Cribs te openen. Deze
bevindt zich in de trendy en voetgangerswijk "Dansaert - Sainte-Catherine" en op een steenworp afstand
van het "Ilot-sacré" Saint-Géry. Dit gebouw is bedoeld om een "samenlevingsruimte" te worden: men
deelt sociale leven in gemeenschappelijke ruimtes (sport- en bioscoopzalen, moestuin, ...) , maar niet
alleen ... Tijdens kantooruren werkt men samen ...
In dit historische gebouw uit het einde van de 19e eeuw worden tegen het einde van 2020 19 kamers
ingericht die begin 2021 te huur worden aangeboden. Een tweede ontwikkelingsfase is gepland in het
tweede kwartaal van 2021 om 4 extra eenheden toe te voegen, waardoor het aantal beschikbare kamers
op 23 komt. Het huis wordt uitgerust met een grote keuken, een woonkamer, een eetkamer, een
sportkamer en een bioscoop.
Iedereen huurt een eigen kamer met eigen (of gedeelde) badkamer en deelt de gemeenschappelijke
ruimtes. Dit alles is smaakvol ingericht en bezet voor een redelijke prijs. Een aangename tuin en een
moestuin zullen ook ter beschikking staan van de bewoners. Naast een wasruimte worden de
gemeenschappelijke ruimtes wekelijks schoongemaakt en is er een schoonmaakmogelijkheid voor de
privé-ruimtes beschikbaar indien de bewoners dat wensen.

https://www.ourcrib.com

Het concept "Our Crib" maakt deel uit van deze nieuwe nomadische levenswijzen in stadscentrum.
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III. 2. DE LIGGING – Oude Graanmarkt 17 te BRUSSEL
Ligging - « Een trendy eiland»
• Het pand is Oude Graanmarkt 17 te Brussel
gelegen.
• De
wijk
is
voornamelijk
residentieel
en
commercieel. Bovendien getuigen veel restaurants
en cafés van hun dynamiek..
• De straat is eenrichtingsverkeer op de hoek van de
Antoine Dansaertstraat, op een steenworp afstand
van de Sint Kathelijnplein, in het hart van het
“trendy Brussel”.
Brussel – Zijn residentiële markt

• In het centrum van Brussel kan een nieuwe
woning geruild worden voor gemiddelde prijs van
3.850 EUR/m².
• In 2019 kende de gemeente Brussel een stijging
van de mediaanprijs van de verkochte huizen met
ongeveer 347.500 euro. De huizen werden tussen
280.000 en 442.500 euro verhandeld, wat de
grote diversiteit van de Brusselse vastgoedmarkt
en de dynamiek ervan aantoont.
Accessibiliteit – Heel gemakkelijk
➢
•
•
•
•
•

Met openbaar vervoer:
Trein : Centraal Station
Métro : 1 et 5 – halte Sint-Kathelijn en Beurs
Trams : 3, 4, 32
Bus: 33, 86
Fiets : station Villo op 20 m
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III. 3. DE VERSCHILLENDE TYPES VAN OPPERVLAKTEN

https://www.youtube.com/watch?v=ca3YgZAghVM&feature=youtu.be
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III. 4. DE UITVOERINGSPLANNING
Het compromis werd in augustus 2020 ondertekend (de akte zal in oktober 2020 aangenomen worden), de werken zullen dan
onmiddellijk beginnen en de kamers zullen vanaf januari 2021 te huur worden aangeboden.
In het tweede kwartaal van 2021 en na het verkrijgen van de nodige vergunningen zal een uitbreiding gebouwd worden waardoor vanaf
begin 2022 4 extra kamers kunnen worden gehuurd.

September
2020:

Oktober
2020:

December
2020:

Aankoop van
het gebouw

Begin van de
Werken

Eind van de
werken

Januari 2021:

Q2 2021:

Verhuur van
de 19 kamers

Uitbreidings
werken

Q1 2022:

Q4 2024:

Verhuur van
de nieuwe
kamers

Verkoop van
het gebouw
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IV. DE FINANCIER

IV. 1. DE VERWACHTE RENTABILITEIT
Huurniveau:
Na een eerste grondige renovatie die eind 2020 afgerond zal zijn, zal het pand 19 slaapkamers en 18 badkamers hebben. Zodra de
uitbreidingswerken voltooid zullen zijn (*) (tegen eind 2021), zullen 4 slaapkamers en evenveel badkamers het aanbod
vervolledigen. De maandelijkse huurprijs per kamer wordt geschat op 800€.
De bewoners van deze Crib zullen kunnen profiteren van heel wat diensten zoals het gebruik van een keuken, een bioscoopzaal,
een moestuin, een sportzaal, een wasruimte, een tuin, .... De financiële bijdrage voor het gebruik van deze diensten wordt gedekt
door het bedrag van de maandelijkse gemeenschappelijke kosten, die op 150€ per kamer worden geraamd
De netto jaaropbrengst per kamer wordt daarom geschat op €7.800 of €175.000 voor de 23 kamers in de Crib.
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(*) waarvoor een vergunning moet worden verkregen

IV. 1. DE VERWACHTE RENTABILITEIT
Huidige huur in EUR (niet geïndexeerd)
Maandelijkse
huur per
kamer
Basis Gebouw (19 kamers)
Uitbreiding (4 kamers)
Totaal Huur

800
800

Jaarlijkse
huur per
kamer
9600
9600

Totaal
Jaarlijkshuur
182.400
38.400
220.800

Verkoop hypothese

Dansaert Gebouw

Oppervlakte Verkoopprijs Prijs(€)/m²
(m²)
1.100
3.543.700
3.222

Ontwikkelingskosten
Basis Gebouw (19 kamers)
Uitbreiding (4 kamers)
Totaal ontwikkelingskoste

TOTAAL
329.250
214.855
544.105

Financiële kosten
Fees en interesten BeeBonds
Bankrente en kosten
TOTAAL

Bedrag
352.880
117.000
469.880

Het huurniveau :
Het huurniveau van de coliving ruimten (gemiddelde maandelijkse
nettohuur per kamer van 609€) in deze wijk van Brussel
(Dansaertwijk) komt overeen met de marktprijzen.
De verhuur van de 19 eerste kamers zal in Januari 2021 beginnen
en in januari 2022 voor de 4 toegevoegde kamers.
De verkoopprijs :
Het pand is gelegen in een van de meest trendy wijken van Brussel,
waar de verkoopprijzen per m² ver boven het gemiddelde niveau in
Brussel-Stad liggen. Het verwachte verkoopprijsniveau is dus
realistisch.
De Ontwikkelingskosten :
Gezien de omvang van de geplande werken zijn de renovatiekosten
per m² standaard in verhouding tot het vereiste kwaliteitsniveau.
De Financiële kosten :
Deze bestaan uit de bankrente, de interesten (en de vergoeding)
van BeeBonds, gebaseerd op 900.000 € tegen 8% over 4 jaren.
.
De ROI van het project (*) is 28,15% hoog, wat overeenkomt
met de marktnormen voor dit soort projecten (**).

ROI: 28,15%
(*) ROI = (totaal van de verkoop (na aftrek van commissie) + totaal van de huur) - (Aankoopkosten
+ Ontwikkelingskosten + Financiële kosten) / (Aankoopkosten + Ontwikkelingskosten + Financiële
kosten)
(**) Zouden de benodigde vergunningen voor de uitbreiding niet worden verkregen, wordt de
uitbreiding niet gebouwd. In dit geval zal de ROI van het project 15,65% bedragen, wat redelijk is
14
voor dit soort project.

IV. 2. DE LOPENDE BANKFINANCIERING
➢

Krediet :

BNP Paribas Fortis SA

➢

Toekenningsdatum :

27 août 2020

➢

Soort van krediet :

Fully Revolving Loan

➢

Vervaldatum :

25 augustus 2022

➢

Bedrag :

1.500.000€

➢

Voorwerp :

➢

Rentevoet :

➢

Zekerheden :

o 1.360.000 € voor het aankoop van het gebouw
o 140.000 € voor de ontwikkelingswerken
Referentierente + 1,95%

o
o
o
o
o

Hypotheek van 27.500 € in hoofdsom
Hypotheekmandaat van 1.622.000 € in hoofdsom en toebehoren op de gefinancierde
eigendommen
Verklaring van achterstelling tot 1.000.000 € (voor investeerdersaandeelhouders)
Toewijzing van alle huidige en toekomstige vorderingen uit de brandverzekeringspolissen op de te
financieren panden
Cost-overrun van de aandeelhouders
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IV. 3. DE BEEBONDS FINANCIERING
➢

Bedrag :

900.000 €

➢

Soort van financiering :

Uitgifte van obligaties onderworpen aan het Belgisch
recht.

➢

Duur :

4 jaar vanaf de betaling van de financiële middelen.

➢

Rentevoet :

Rente van 8% bruto per jaar – jaarlijks betaald.

➢

Terugbetaling :

Volledige terugbetaling van de geleende middelen op
de eindvervaldag van de belegging.
Mogelijke vervroegde terugbetaling tegen betaling
van een vergoeding door M²A Invest.

➢

Achterstelling :

De financiering is ondergeschikt aan de
bankfinanciering

➢

Reporting :

Trimestriële reporting

➢

Specifieke waarborg :

Nihil
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IV. 4. DE LIQUIDITEITSPLAN (*)

Periode - maanden
Cash begin van de periode
Eigen vermogen op het begin
Aankoop van het gebouw:
Aankoop van het Dansaert Gebouw:
Ontwikkelingskosten
Renovatie op het begin
Uitbreiding
Huren:
Huren basis gebouw (19 kamers)
Huren uitbreiding (4 kamers)
Onrorende voorheffing
Basis gebouw
Uitbreiding
Gebouw lasten
Basis gebouw
Uitbreiding
Bank financiering
Financiering en terugbetaling
Interesten en bankkosten
Dansaert Gebouw
Uitgifte van obligatie BeeBonds
Fees en interesten BeeBonds
Terugbetaling uitgifte van obligatie BeeBonds
Verkoop van het gebouw
Verkoop Dansaert
Verkoopscommissie Dansaert
Cash eind van de periode

Q4 2020

Q1 2021
114.821

Q2 2021
142.091

Q3 2021
99.343

Q4 2021
Q1 2022
Q2 2022
56.595 60.873 24.121

Q3 2022
12.631

Q4 2022
49.382

²
11.414

Q2 2023
48.722

Q3 2023
86.030

Q4 2023
130.650

Q1 2024
100.551

46.056
9.600

46.056
9.600

46.517
9.696

46.517
9.696

46.517
9.696

46.517
9.696

46.982
9.793

Q2 2024

Q3 2024

Q4 2024

300.000
-

2.193.750

-

329.250
44.000

-

71.618 -

71.618 -

71.618

45.600

45.600

45.600

46.056
9.600

46.056
9.600

46.982
9.793

46.982
9.793

867 -

867 -

867 -

867 -

867 -

867 375 -

867 375 -

867 375 -

867 375 -

867 375 -

867 375 -

867 375 -

867 375 -

867 375 -

867 375 -

867 375 -

867
375

-

8.550 -

8.550 -

8.550 -

8.550 -

8.550 1.800 -

8.550 1.800 -

8.550 1.800 -

8.550 1.800 -

8.550 1.800 -

8.550 1.800 -

8.550 1.800 -

8.550 1.800 -

8.550 1.800 -

8.550 1.800 -

8.550 1.800 -

8.550
1.800

1.500.000
-

46.982
9.793

7.313 900.000
54.000

- 1.500.000
7.313 -

7.313 -

7.313 -

7.313 -

7.313 -

7.313 -

7.313 -

74.720

-

7.313 -

7.313 -

7.313

74.720

-

74.720

-

74.720
900.000

-

3.543.700
106.311
1.007.852

114.821

142.091

99.343

56.595 -

60.873 -

24.121

12.631

49.382

11.414

48.722

86.030

130.650

100.551

145.733

45.183

45.183

De terugbetaling van de BeeBonds-financiering is gepland in Q4 2024

(*) Die liquiditeitsplan houdt geen rekening meted impact van de BTW
(**) in het geval dat de uitbreiding niet wordt gebouwd, zal de liquiditeitsprognose aan het einde van de periode in Q4 2024 437.925€ bedragen.
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(**)

