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Periode | Q1-2022

Doel van de financiering

● Renovatie van twee wooncomplexen bestaande uit verschillende 

kleine wooneenheden voor doorverkoop aan particulieren
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Gepland:

●  De renovatie zou begin 2021 aanvangen, en de appartementen verkocht zijn voor het 1ste 

trimester 2022

Verwezenlijkt :

● De werken vorderen volgens het voorziene plan. Wij hebben gekozen voor een milieuvriendelijker 

renovatie dan oorspronkelijk gepland door de integratie van zonnepanelen en doorgedreven geluids- en 

warmte-isolatie. De gevelraamwerken zullen als gevolg van deze veranderingen worden versterkt.

● De voorlopige oplevering van de werken vond plaats op 22/02/22 en de definitieve oplevering zal over zes 

maanden plaatsvinden.

● Bovendien zijn reeds 5 van de 6 eenheden verkocht tegen prijzen die een comfortabele marge garanderen.

Werken:
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- Henri Stacquetstraat 30-32-34 – Schaerbeek



Gepland:

● De renovatie zou aanvangen begin 2021 en 

appartementen verkocht worden voor het  

1ste semester 2022.

● Einde van de verkopen in 2022

Werken:
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Verwezenlijkt:

● De voorlopige oplevering van de werken vond 

plaats op 19/05/22 en de definitieve oplevering 

zal over zes maanden plaatsvinden.

● De verkopen vangen aan eind mei 2022.

- Oostmeers 29 – Zonnekemeers 20 – Brugge



Financiering:
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DE BEEBONDS FINANCIERING



Kasrealisatie:

● 5 eenheden op 6 verkocht aan zeer correcte prijzen
- GVL links van 46 m² : optie getekend à 242.500 €, akte in de 
maand juli
- GVL rechts van 55 m² : compromis getekend à 245.000 €, akte 
in de maand juli
- 1ste verdiep links van 46 m² : akte reeds getekend à 215.000 € 

- 1ste verdiep rechts: optie getekend à 242.500 EUR, akte in juli 
- 2de verdiep links: te koop
- Penthouse : verkocht à 435.000 €.

Cash flow:
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Slotcommentaar

1
Het budget van de werken werd verhoogd als gevolg van de toegenomen energieprestaties, maar 

zonder gevolgen voor de beschikbare financiering.

2
De eigendommen werden verkocht tegen een hogere prijs dan verwacht. Dit heeft bijgedragen 
tot het behoud van een positieve cashflow. 

3
Wij hebben net de aankoop van twee nieuwe projecten afgerond en zijn op zoek naar een derde 

project om voor de zomer aan te kopen.
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Beelden
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- Henri Stacquetstraat 30-32-34 – Schaerbeek (Meer beelden zijn beschikbaar op  www.zenhomes.be)



Beelden
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- Oostmeers 29 – Zonnekemeers 20 – Brugge
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