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Disclaimer

• Deze beschrijvende nota wordt uitgegeven door PwC Enterprise Advisory bv in samenwerking met 

het management van BeeBonds SRL (het "management") onder de hieronder uiteengezette 

voorwaarden en uitsluitend voor gebruik door de personen tot wie het is gericht en hun adviseurs in 

verband met de obligatie-uitgifte ("transactie") voor Leudelange 1 SARL (hierna de "vennootschap").

• Deze beschrijvende nota is uitsluitend bedoeld om de ontvanger te helpen bij het nemen van een 

beslissing over het al dan niet voortzetten van verder onderzoek naar de Vennootschap. Het vormt 

geen professioneel advies en is niet bedoeld om de basis te vormen van een beslissing om in de 

Vennootschap te beleggen of aandelen van de Vennootschap te kopen.

• PwC, het management, hun respectieve adviseurs of enige van hun respectieve bestuurders of 

werknemers of enige andere persoon geven geen verklaring of garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, 

met betrekking tot (i) de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze Beschrijvende nota 

of (ii) de nauwkeurigheid of volledigheid van de projecties die zijn opgenomen in deze Beschrijvende 

nota of enig ander document of informatie die op enig moment wordt verstrekt in verband met de 

voorgestelde Transactie van de Vennootschap, of enige andere informatie die is opgenomen in deze 

nota of enig dergelijk document dat ongewijzigd blijft na de publicatie ervan. 

• Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden PricewaterhouseCoopers en het Management, hun 

respectieve adviseurs of hun respectieve directeurs of werknemers en agenten geen enkele 

verantwoordelijkheid of zorgplicht voor de gevolgen van uw handelen of dat van enig ander persoon 

die handelt of nalaat te handelen op basis van de informatie vervat in deze beschrijvende nota of 

voor enige beslissing die op basis daarvan wordt genomen. 

• Noch de ontvangst van deze beschrijvende nota door een persoon, noch enige informatie die hierin 

is vervat of nadien is verstrekt of meegedeeld aan een persoon in verband met de voorgestelde 

Transactie in de Vennootschap, vormt, of wordt geacht te vormen, een beleggingsadvies door PwC

aan een dergelijke persoon. Elke dergelijke persoon moet zijn of haar eigen onafhankelijke 

beoordeling maken van de verdiensten van een investering in de Transactie in de Vennootschap en 

moet zijn of haar eigen professioneel advies inwinnen.
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• Het project bestaat uit de bouw van een woongebouw in Leudelange ( in het zuiden van 

het Groothertogdom Luxemburg). Het project heeft een totale woonoppervlakte van 

537m² en zal 7 appartementen omvatten, op 10 minuten van het centrum van 

Luxemburg-stad.

• Het project wordt ontwikkeld door « The Agency », een erkende luxemburgse

onderneming, waarvan de succesvolle ondernemer Steve Simonetti, vennoot is. Het 

gebouw wordt gebouwd door de onderneming MaçonLux. 

• Het agentschap heeft onlangs de toegewijde vennootschap ("SPV" - "Special Purpose

Vehicle") "Leudelange 1 SARL" opgericht. Deze wil 1,2 miljoen euro ophalen via 

Beebonds, in de vorm van een obligatie-uitgifte die over drie jaar moet worden 

terugbetaald. De uitgifte van obligaties zal de onderneming in staat stellen 1) de 

voorschotten van de aandeelhouders die de aankoop van het terrein mogelijk hebben 

gemaakt, gedeeltelijk terug te betalen, 2) de rentelasten te betalen van de financiering 

die tijdens de verkoopperiode is verkregen en 3) de exploitatiekosten tijdens deze 

periode te dekken. De rente zal 9% bruto bedragen.

• De geraamde brutomarge van het project bedraagt 952.000 euro (19,6%) bij een 

geraamde omzet van 4,9 miljoen euro.

Het project

Een obligatie-uitgifte als deel van de herfinanciering van een nieuw
vastgoedproject in het Groothertogdom Luxembourg

Geraamde uitgaven Geraamde inkomsten

Kerncijfers

en K€ Montant

Logements 4,614

Annexes 350

TVA non récuperable -100

Chiffre d'affaire 4,864

Voorgevel

en K€ Montant

Charge foncière 1,836

Coûts de la construction 1,343

Frais divers 244

Frais financiers 489

Coûts 3,911



Voorstelling van het project Callista
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• Het project bestaat uit de bouw van een residentieel gebouw in Leudelange ( in het zuiden van het 

Groothertogdom Luxemburg). Het project heeft een totale woonoppervlakte van 537m² en zal 7 

appartementen omvatten, op 10 minuten van het centrum van Luxemburg-stad. Het project wordt

ontwikkeld door « The Agency », een erkende luxemburgse onderneming, waarvan de succesvolle

ondernemer Steve Simonetti, vennoot is. Het gebouw wordt gebouwd door de onderneming

MaçonLux. 

• De aandeelhouders van The Agency hebben de fondsen voorgeschoten die de aankoop van het 

terrein op 03/02/2022 mogelijk hebben gemaakt. De grondoppervlakte bedraagt 6 are en 26 centiares, 

de grondwaarde is 1,55 milj € (de totale kosten bedragen 1,84 milj €, incl. grondkosten; nadere 

gegevens over de kosten zijn te vinden in de bijlagen). Zij willen 1,2 milj € ophalen via Beebonds (9%, 

gedurende 3 jaar). De emissie zal worden gebruikt om een deel van de voorschotten van de 

aandeelhouders terug te betalen en om rentelasten te betalen tijdens de handelsfase.

• Het bedrijf hoopt alle appartementen in de komende twee jaar te verkopen en het project in drie jaar op 

te leveren.

Voorstelling van het project Callista
Inleiding

Kerncijfers

Façade avant Façade arrière

Rue de Luxembourg

Foto’s van het gebouw

Localisatie van de grond: Luxembourgstraat – Leudelange
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Uitvoering van het project

3 februari 2022

Aankoop van de grond

Begin van de vrijgeving

van de fondsen van de 

verkoop van de 

appartementen

FY2023 FY2024 FY2025

Q2Q1 Q3 Q4 Q2Q1 Q3 Q4 Q2Q1 Q3 Q4 Q2Q1 Q3 Q4 Q1

Fondsenwerving

via BeeBonds
Obligatie-uitgifte en 

gedeeltelijke

terugbetaling van de 

obligatieleningen

Opgeleverd Project 

Verkoop van de eenheden

Bouw van het project

FY2026FY2022

Terugbetaling van 

het bankkrediet

Terugbetaling van de 

overige

aandeelhoudersleningen

Terugbetaling

van de

Beebonds-

obligaties

Toekenning van de 

bouwvergunning
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Uitleg over de evolutie van de verkopen

• In het Groothertogdom Luxemburg moet ten minste 70% van het onroerend goed 

verkocht zijn voordat met de bouw kan worden begonnen. Dit betekent dat de bank 

garant staat voor de voltooiing van de werkzaamheden ingeval de projectontwikkelaar 

in gebreke blijft.

-Alle appartementen worden daarom verkocht als VEFA: "Vente en l'état futur

d'achèvement", ook bekend als "vente sur plan", omdat op het moment van 

ondertekening nog niet met de bouw is begonnen.

• Wanneer het percentage van 70% is bereikt, worden de koopakten ondertekend en 

wordt maximaal 50% van het verkoopbedrag vrijgegeven (40% voor dit project, 

wat overeenkomt met het aandeel van de grond). De bouwer doet vervolgens een 

beroep op de resterende middelen in verhouding tot de voortgang van de 

werkzaamheden.

• Het management gaat ervan uit dat 100% van de eigendommen verkocht zal zijn 

vóór de start van de bouw (verwacht in Q2 2024) en dat bijgevolg 40% van de totale 

aankoopprijs ontvangen zal zijn vóór de start van de bouw (d.w.z. in Q1 2024).

Om de investeerders in BeeBonds te kunnen terugbetalen, moeten alle 

appartementen in Q1 2025 verkocht en betaald zijn (kapitaalaflossing in Q2 2025). De 

ontwikkelaar heeft dus een aanlooptijd van 4 kwartalen op zijn verkoopprognoses om 

de verkoopopbrengsten te innen waarmee de investeerders kunnen worden 

terugbetaald. Met de start van de verkoop gepland voor Q3 2022, komt dit neer op een 

doorlooptijd van 7 kwartalen om alle appartementen te verkopen. 

De appartementen (totaal 537m² waarvan 406m² woonoppervlakte en 131m² terrassen) 

zullen verkocht worden aan €9,75k per m² (€5k per m² voor de terrassen). De 

parkeerplaatsen zullen worden verkocht voor €25k per eenheid (14 eenheden). De 

totale verkoopopbrengst wordt geraamd op 4,86 miljoen euro (inclusief 100.000 euro 

niet-terugvorderbare BTW).

Ontvangen inkomsten van de verkopen

Verkoopsstrategie en looptijd

40,0%

7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026

Ventes perçues Ventes perçues cumulées
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• Leudelange heeft zowel de voordelen van de stad als van het platteland. Het 

heeft een landelijke charme, maar ligt op slechts 5 km van het centrum van 

Luxemburg-stad en op 20 minuten van de luchthaven. 

• De gemeente (minder dan 3000 inwoners) is gelegen in de nabijheid van 

talrijke winkels, bedrijven en ondernemingen. Het wordt doorkruist door de 

snelweg A4 en de nationale weg N4.

• Het is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer of met de auto. De 

nabijheid van Luxemburg-Stad garandeert een zeer hoge levenskwaliteit.

• Luxemburg is een van de de facto hoofdsteden van de Europese Unie, 

aangezien het de zetel is van verschillende instellingen, agentschappen en 

organen, waaronder het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Europese 

Rekenkamer, het secretariaat van het Europees Parlement, het Europees 

Openbaar Ministerie en de Europese Investeringsbank. De arbeidsmarkt en de 

economie in het algemeen zijn dus zeer dynamisch.

• De Luxemburgse vastgoedmarkt wordt al verscheidene jaren gekenmerkt 

door een constante en spectaculaire groei van de huizenprijzen. 

• De jaarlijkse variatie van de woningprijzen in het Groothertogdom Luxemburg 

bedroeg tussen 2016 en 2018 tussen 5% en 10% per jaar. Sinds 2019 zijn de 

woningprijzen gemiddeld met meer dan 10% per jaar gestegen1

Leudelange, een ideale woonplaats in de onmiddellijke nabijheid van 
het centrum van Luxemburg-stad
Strategische ligging in een heel gegeerde wijk

Leudelange

Luxembourg City

1Bron: Publicité Foncière, ECM. Calcul STATEC:

https://statistiques.public.lu/catalogue-publications/logement-en-chiffres/2021/logement-en-chiffres-final.pdf

Leudelange

Luxemburg-stad

https://statistiques.public.lu/catalogue-publications/logement-en-chiffres/2021/logement-en-chiffres-final.pdf


Voorstelling van « The Agency » 
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The Agency, ervaren projectontwikkelaar en 
vastgoedmakelaar in het Groothertogdom Luxemburg

▪ The Agency1 is een vastgoedontwikkelaar hoofdzakelijk actief in de residentiële sector in het 

GH Luxemburg, in Frankrijk en in Duitsland.

▪ Zijn voornamelijke activiteiten zijn :

▪ Vastgoedinvestering

▪ Vastgoedontwikkeling

▪ Aankoop en verkoop van vastgoed

▪ Vermogensbeheer

▪ Het bedrijf heeft een sterke ervaring in vastgoedontwikkeling, met in totaal 38 projecten die 

momenteel zijn voltooid of in uitvoering zijn en meer dan €80M die sinds 2017 bij investeerders 

zijn opgehaald.

▪ Voor de commercialisering van haar projecten geeft The Agency de voorkeur aan haar eigen 

agentschap, dat een zo gedetailleerd mogelijke follow-up en een voortdurende communicatie 

met de kopers mogelijk maakt. Het werkt af en toe samen met externe agentschappen.

▪ Met een uitgebreid netwerk werkt het samen met de beste bouw-, juridische en 

beheermaatschappijen om uitzonderlijke resultaten te garanderen.

Voorstelling van « the Agency »

1 https://www.theagency.lu/en/ pour plus d’information

Flora

Beggen

Lopend

Cite Molter

Mondercange

SOLD

Ecrin Walram

Luxembourg

SOLD

Elidia

Bonnevoie

SOLD

€1M
€4M

€19M

€31M
€27M

€0M

€10M

€20M

€30M

€40M

2017 2018 2019 2020 2021

Fonds levés par The Agency

1
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9
11

13

0

5
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2017 2018 2019 2020 2021

Projets vendus par The Agency

https://www.theagency.lu/en/
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Voorbeelden van ontwikkelde projecten verkocht door The Agency 

• Gelegen in het GH Luxemburg

• Residentie van 4 appartementen van energieklasse

AAA op 3 verdiepen bestaande uit

• 1 appartement 2 kamers van 108m²

• 3 appartementen 3 kamers van 139m² à 152m²

• Elk appartement heeft ten minste één terras alsook

zijn eigen kelder inbegrepen in de prijs van het 

appartement en een toegang tot een fiets- en 

kinderwagenlokaal op de benedenverdieping -2.

• Binnenafwerkingen overgelaten aan de klant

• De verkoopsprijs per appartement begint bij €1,578k 

BTWI (met kelder en parking op de 

benedenverdieping).

• Gelegen in het GH Luxemburg

• Residentie van 4 appartementen van energieklasse

AAA op 2 verdiepen bestaande uit :

• 1 appartement 1 kamer van 48m²

• 2 appartementen 3 kamers van 95m² en 110m²

• 1 appartement 4 kamers van 165m²

• Maar ook, 4 huizen van energieklasse AAA op 2 

verdiepen bestaande uit : 

• 2 huizen van 4 kamers van 169m² en 187m²

• 2 huizen van 3 kamers van 151m²

• De verkoopsprijs per appartement begint bij €488k 

BTWI.

• Gelegen in het GH Luxemburg

• 20 appartementen van energieklasse AAA op 5 

verdiepingen bestaande uit bestaande uit :

• 11 studios van 36m² à 45m²

• 4 appartementen 1 kamer van 50m² à 62m²

• 2 appartements 2 kamers van 81m² à 90m²

• 1 appartement de 3 kamers van 103m²

• 2 penthouses van 80m² à 108m²

• 1 handelsgelijkvloers van 307m²

• Beveiligde overdekte parking

• Binnenafwerkingen van hoge standing

• De verkoopsprijs per appartement begint bij €361k 

BTWI (met kelder). 

Cite Molter

BonnevoieLuxembourgMondercange

Ecrin Walram ElidiaSOLD SOLD SOLD
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Steeve Simonetti, een succesvol vastgoedondernemer, partner van 
« The Agency »

▪ Na zijn carrière te zijn begonnen als auditeur bij PricewaterhouseCoopers Luxembourg (PwC), is Steeve

overgestapt naar FPS Audit SARL, waar hij tot 2016 als partner heeft gewerkt. Deze ervaring verschafte 

hem een solide financiële achtergrond, waaronder de implementatie van complexe structuren op 

internationaal niveau en in Luxemburg.

▪ Steeve is in 2002 begonnen met zijn eerste vastgoedprojecten, met een tempo van een of twee 

bouwprojecten per jaar, en heeft inmiddels 17 jaar ervaring in deze sector.

▪ Steeve wordt erkend als een succesvol vastgoedondernemer die een twintigtal projecten in het GH 

Luxemburg en Frankrijk heeft gerealiseerd (appartementen, kantoren, gemengde projecten).

▪ Sinds 2017 heeft Steeve beslist om meer tijd te besteden aan zijn vastgoedactiviteit.

▪ In 2016 lanceerde hij ook zijn eigen tax&accounting-kantoor, Efficient Services SA, waar hij vandaag 

nog steeds partner is. Steeve is ook een meerderheidsaandeelhouder van The Agency. De andere 

partners van het agentschap zijn Maxime D'Hondt en Jonathan Simonetti.

Steeve Simonetti

Partner – The Agency

Vastgoedontwikkelaar

Bedrijfsrevisor, accountant

Lorentzweiler

Luxemburg

Route de Thionville

Luxemburg

De man aan het hoofd van het project

Voorbeelden van projecten verwezenlijkt

door Steeve
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The Agency zal een beroep doen op MaçonLux, een ervaren bouwbedrijf

MaçonLux | Algemeen bouwbedrijf

1998

• MaçonLux (B63057): algemeen bouwbedrijf

opgericht in 1998 door Antonio Da Silva en100% 

in zijn bezit.

• Website : http://www.maconlux.lu/

2020

• 221 ETP in 2020.

• Omzet van €21.2M in 2020. 

• Meer dan 50 bouwprojecten op zijn naam.

Impact COVID-19

• MaçonLux is ook de projectmanager van een 

ander Luxemburgs project dat door Beebonds

wordt gefinancierd: "Carrières 10".

• Zie http://beebonds.com voor meer info in dit 

verband

MaçonLux: Omzet, in M€ 

+12.2%

+22.1%

172
ETP

203
ETP

221
ETP

+10.4%

FY17 FY18 FY19 FY20

• De onderneming was onderworpen aan

demaatregelen van verplichte sluiting van haar 

bouwwerven in de loop van 2020.. 

http://beebonds.com/


Financiële structuur en business plan
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• SPV: Onder de naam "Leudelange 1 SARL" geregistreerde onderneming. De SPV 

is uitsluitend voor het Callista-project opgericht en is voor 100% eigendom van het 

Agentschap, de projectontwikkelingsmaatschappij. Het aandelenkapitaal bedraagt 

€12.000.

• De SPV zal een banklening aangaan voor 1,24 miljoen euro, waarvan de 

jaarlijkse rentevoet gelijk zal zijn aan het Euribor 3M-tarief (met een ondergrens van 

0%) + 1,65%. Deze lening zal worden gebruikt om een deel van het door de 

aandeelhouders ingebrachte kapitaal terug te betalen. De directie verwacht deze 

lening in Q2 2024 (na 2 jaar) terug te betalen, zodra de bouw van start gaat en nadat 

de verkoopopbrengsten zijn vrijgegeven. De aan deze banklening verbonden 

garanties zijn: (i) een hypotheek van eerste rang op de te financieren kadastrale 

percelen, (ii) een pandrecht op 100% van de aandelen van het SPV en (iii) een 

garantie van de uiteindelijke begunstigden.

• De directie wenst een obligatie-uitgifte te doen via Beebonds voor een bedrag 

van 1,2 miljoen euro. De rente zal 9% per jaar bedragen. Deze obligatie-uitgifte zal 

het mogelijk maken (i) de aandeelhoudersleningen gedeeltelijk terug te betalen, (ii) 

de rentelasten te betalen en (iii) de exploitatiekosten van de SPV te dekken tijdens 

de marketingperiode en de start van de bouw. Het management verwacht de 

Beebonds-investeerders in Q2 2025 (na 3 jaar) terug te betalen, nadat de banklening 

is afgelost. Als de kasstroom van de SPV het toelaat, zullen de obligaties eerder 

worden terugbetaald (indien mogelijk na 2 jaar).

• De aandeelhouders hebben alle middelen voor de aankoop van het terrein (1,928 

miljoen euro) voorgeschoten. De uitgifte van Beebonds en de banklening zullen de 

aandeelhouders in staat stellen een deel van het geïnvesteerde kapitaal terug te 

krijgen om opnieuw in andere projecten te investeren, zodat het uiteindelijke bedrag 

van het door de aandeelhouders in de SPV ingebrachte kapitaal € 262.000 zal 

bedragen (€ 12.000 kapitaal en € 250.000 aandeelhouderslening). De rentevoet 

op de aandeelhouderslening zal ~1% bedragen (de lening zal in het tweede kwartaal 

van 2022 definitief worden afgesloten). De aandeelhouderslening zal het laatst 

worden terugbetaald.

Commentaar
Juridsiche structuur en financiering post-uitgifte

Juridische structuur en financiering van het project Callista

Deel van het kapitaal

Lening aan SPV

Rente betaald door SPV

SPV

1

2

3

4

2

3

Lening

aandeelhoudersBank

Uitgifte: €1,2M

Lening: €0,25M

Interest: 

~1%

4

Rente: 

9%Lening : €1,24M

Leudelange 1 

SARL

100%

The Agency
Promotor

Kapitaal: €12k1

Euribor interesten

3M (floor à 0%) 

+1.65%

Garanties voor de BeeBonds beleggers

• De aandeelhouders van The Agency (indirecte partners van de Emittent), namelijk dhr. Steeve

Simonetti, dhr. Maxime D'Hondt en dhr. Jonathan Simonetti (de "Garanten"), zijn overeengekomen om 

de terugbetaling door de Emittent van de Obligaties te garanderen, krachtens een 

garantieovereenkomst aan te gaan voorafgaand aan de uitgifte van de Obligaties, met RDK² SRL 

("RDK²") handelend in haar naam, maar voor rekening van de Obligatiehouders (de 

"Garantieovereenkomst").

• Indien de Garanten de Garantieovereenkomst niet hebben ondertekend tegen de datum van uitgifte van 

de Obligaties, zullen de Obligaties niet worden uitgegeven en zullen de bedragen gestort door de 

Investeerders worden terugbetaald 

• Dit is een persoonlijke garantie ten gunste van RDK² (die de Obligatiehouders vertegenwoordigt) voor 

een bedrag gelijk aan de Gewaarborgde Obligaties onder de daarin uiteengezette voorwaarden. 

Dienovereenkomstig, in het geval dat de Emittent in gebreke blijft in de betaling van enig bedrag 

verschuldigd onder de Gegarandeerde Obligaties, zullen de Garanten onmiddellijk, op vraag van RDK² 

(die de Obligatiehouders vertegenwoordigt), dergelijk bedrag betalen alsof zij de hoofdschuldenaars 

waren.
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Een rendabel project met attractieve marges

• De grondlasten omvatten de registratierechten (6% van de grond), de 

transcriptie- en hypotheekrechten (1,6% van de grond) en de 

doorverkoopclausule (1,2% van de grond). Het registratierecht wordt volledig 

terugbetaald als de verkoop binnen twee jaar plaatsvindt of 4,8% van het land 

als de verkoop binnen vier jaar plaatsvindt. De gemeentelijke toeslag wordt 

volledig terugbetaald voor vastgoedbeleggingen.

• De kosten van de verkoop (€164k) bestaan voornamelijk uit marketingkosten 

(€146k). Bij de raming van de bouwkosten wordt uitgegaan van € 2.600/m², 

wat in overeenstemming lijkt te zijn met de marktprijzen 

• De banklening van €1.24M zal worden verstrekt tegen een jaarlijkse Euribor

rentevoet 3M (met Floor à 0%) +1,65%. Om een voorzichtige raming te maken 

van de totale rentelast over de 2 jaar, is een vaste rentevoet van 2% 

gehanteerd. Aangezien de 3M Euribor momenteel negatief is, lijkt deze raming 

aan de voorzichtige kant. De te betalen rente wordt geraamd op 50.000 euro 

voor de twee jaar. De bank zal profiteren van de garanties die op bladzijde 17 

worden toegelicht. 

• De BeeBonds-lening van 1,2 miljoen euro tegen een jaarlijkse rentevoet van 

9% resulteert in een totaal te betalen rente van 324.000 euro over de drie 

jaar. De uitgiftekosten zullen € 72.000 bedragen (6% van het uitgegeven 

bedrag). De resterende aandeelhouderslening na de emissie (€250.000) zal 

een jaarlijkse rente van ongeveer 1% per jaar opleveren (de lening zal in het 

tweede kwartaal van 2022 worden afgesloten).

• De verkoop wordt geraamd op basis van een verkoopprijs van € 9.750/ m² 

voor de appartementen, € 5.000/ m² voor de terrassen en de parkeerplaatsen 

worden geraamd op € 25.000 per stuk (14 plaatsen). Deze prijzen lijken ook in 

overeenstemming te zijn met de prijzen die op de Luxemburgse 

vastgoedmarkt worden genoteerd.

€4.86M
Omzet

€952k
Bruto marge

€3.91M
Projectkosten

Geraamde uitgaven Geraamde inkomsten

Commentaar op de ramingen

De gedetailleerde haalbaarheidsstudie 

is beschikbaar in de bijlagen.

en K€ Montant

Charge foncière 1,836

Valeur du foncier 1,550

Frais d'acte foncier 136

Frais de notaire 10

Récuperations enregistrement et surtaxe (93)

Frais divers propres au foncier 233

Coûts de la construction 1,343

Etudes sols et existants 29

Construction 1,191

Etudes 108

Taxes relatives à la construction 15

Frais divers 244

Frais de structure 60

Assurances 20

Frais de la vente 164

Frais financiers 489

Frais de dossier - prêt bancaire 5

Intérêts - prêt bancaire (~2%) 50

Intérêts - prêt actionnaires (~1%) 8

Interets - Beebonds (9%) 324

Frais d'émission - Beebonds (6%) 72

Garantie bancaire acquéreurs 30

Coûts 3,911

en K€ Montant

Ventes 4,964

Logements 4,614

Annexes 350

TVA non récuperable (100)

Chiffre d'affaire 4,864

Marge prévisionnelle 952



19BeeBonds

Projet Callista – Note descriptive Mars 2022

De verkoop van de appartementen zal de BeeBonds-beleggers toelaten
terugbetaald te worden in 3 jaar

• Diverse kosten: Deze kosten zijn samengesteld uit de verkoopsprijzen (€164k), de 

structurele kosten (€60k) en de verzekeringskosten (€20k).

• De uitgaven gelinkt aan de bouw omvatten tevens de bouwbelastingen. Zij 

omvatten niet de kosten van studies en architecten, die hierboven zijn opgesomd.

• Verkoopopbrengst : 40 % van het bedrag zal zal worden vrijgegeven bij aanvang 

van de bouw in het eerste kwartaal van 2024. Daarna zal het restant van de 

opbrengst worden vrijgegeven naar rato van de voortgang van de bouw.

Business plan Leudelange 2022 - 2026

• De aandeelhouderslening voor de aankoop van de grond zal gedeeltelijk worden 

terugbetaald via de emissie van Beebonds, zodat het resterende leningbedrag

€250.000 zal bedragen. Dit bedrag zal worden terugbetaald nadat de investeerders 

in Beebonds zijn terugbetaald.

• Terugbetaling van het bankkrediet : In Q2 2024, zal de banklening van €1.24M 

volledig worden terugbetaald door het vrijmaken van middelen uit de verkoop. 

• De rentevoet van de Beebonds obligaties zal 9% bedragen. De coupons worden 

jaarlijks uitbetaald. De eerste rentebetaling wordt pas één jaar na de uitgifte 

gedaan, maar wordt bij het vrijgeven van de middelen op een geblokkeerde 

rekening gestort. De uitgifteprovisie bedraagt 6% van het uitgegeven bedrag. 

Investeerders worden na 3 jaar terugbetaald, tenzij de cashflow van de SPV dit 

eerder toelaat.. 

1

2

3

1

2

3

Definitieve

kaspositie (= 

brutomarge))

4

5

6

4

5

6

en k€ Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Total

Cash de départ 12 12

Liquidation et remboursement du capital actionnaire (12) (12)

Dépenses liées à l'achat du terrain (1,929) (1,929)

Récupération de la taxe d'enregistrement 93 93

Frais divers (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (244)

Frais d'études et architectes (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (137)

Dépenses liées à la construction (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (1,206)

Produit des ventes 1,945 365 365 365 365 365 365 365 365 4,864

Prêt actionnaires 1,917 1,917

Intérêts prêt actionnaires (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (8)

Remboursements prêts actionnaires (1,667) (250) (1,917)

Crédit bancaire 1,240 1,240

Frais de dossier emprunt et garantie bancaire (35) (35)

Intérêts emprunt bancaire (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (50)

Remboursement du crédit bancaire (1,240) (1,240)

Emission Beebonds 1,200 1,200

Frais d'émission Beebonds (72) (72)

Intérêts Beebonds (108) (108) (108) (324)

Remboursement des investisseurs Beebonds (1,200) (1,200)

Mouvements de cash sur la période 527 (31) (31) (31) (31) (31) (31) 1,915 (1,158) 283 190 190 (1,118) (60) 190 178 952

Position de trésorerie fin de période 527 497 466 435 405 374 343 2,258 1,100 1,382 1,572 1,762 643 584 774 952 952



Bijlagen
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Gedetailleerde haalbaarheidsstudie - Gronduitgaven

Charges foncières 1,835,900.00          
Présence Taux Base Quantité Coût unitaire Coût

VALEUR DU FONCIER 1,550,000.00                

FRAIS D'ACTE FONCIER 136,400.00                  

enregistrement 100% 6.0% 1,550,000.00           93,000.00                   

clause de revente 100% 1.2% 1,550,000.00           18,600.00                   

hypothèque 100% 1% 1,550,000.00           15,500.00                   

droits de transcription hypothécaire 100% 0.6% 1,550,000.00           9,300.00                     

surtaxe communale (VdL 3.00 %) 0% 3.0% 1,550,000.00           -                             

clause de revente surtaxe communale 0% -3.0% 1,550,000.00           -                             

FRAIS DE NOTAIRE 10,000.00                    

acte d'achat du terrain 100% 1.00                   ff 10,000.00             10,000.00                   

RECUPERATIONS ENREGISTREMENT ET SURTAXE 93,000.00-                    

Vente actée dans les 2 ans suivant achat foncier 100% -6.0% 1,550,000.00           93,000.00-                   

Vente actée dans les 4 ans suivant achat foncier 0% -4.8% 1,550,000.00           -                             

FRAIS DIVERS PROPRES AU FONCIER 232,500.00                  

frais d'intermédiaires 100% 15.0% 1,550,000.00           232,500.00                 

frais de libération du foncier 0% 1.0% 1,550,000.00           -                             
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Gedetailleerde haalbaarheidsstudie – Bouwkosten

Coût de la construction 1,342,682.04          
Faisabilité Taux Base Quantité Coût unitaire Coût

ETUDES SOLS ET EXISTANTS 29,400.00                    

études géotechniques 100% 1.00                   ff 15,000.00             15,000.00                   

études de pollution du sol 100% 1.00                   ff 5,000.00               5,000.00                     

études de pollution des existants 100% 1.00                   ff 8,000.00               8,000.00                     

aléas 100% 5% 28,000.00                1,400.00                     

CONSTRUCTION 1,190,680.00                

démolition/déconstruction 100% 1.00                   ff 90,000.00             90,000.00                   

Maisons 100% -                     unité -                       -                             

Appartements 100% 410.00               m² hab 2,600.00               1,066,000.00              

Construction bureaux / commerces 100% -                     m² hab -                       -                             

Infrasrtuctures traveaux de raccordements 100% 1.00                   ff -                       -                             

aléas 100% 3.0% 1,156,000.00           34,680.00                   

ETUDES 107,602.04                  

architecte 100% 5.0% 1,066,000.00           53,300.00                   

architecte d'intérieur 100% 1.0% 1,066,000.00           10,660.00                   

bureau d'études Structure 100% 0.9% 1,066,000.00           9,594.00                     

bureau d'études Corps d'Etats Techniques 100% 0.8% 1,066,000.00           8,528.00                     

bureau d'études Acoustique 100% 0.4% 1,066,000.00           3,731.00                     

bureau d'études VRD et aménagements 100% 0.4% 1,066,000.00           3,731.00                     

frais d'études Commodo-Incommodo 100% 0.2% 1,066,000.00           2,132.00                     

passeport énergétique 100% 0.3% 1,066,000.00           3,198.00                     

coordination sécurité 100% 0.3% 1,066,000.00           3,198.00                     

bureau de contrôle 100% 0.6% 1,066,000.00           6,396.00                     

aléas 100% 3.0% 104,468.00              3,134.04                     

TAXES RELATIVES A LA CONSTRUCTION 15,000.00                    

taxes d'occupation de terrains 0% 1.0% 1,550,000.00           -                             

permission de voirie 0% 1.00                   ff 10,000.00             -                             

taxes de raccordement définitif 100% 1.00                   ff 15,000.00             15,000.00                   
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Gedetailleerde haalbaarheidsstudie – Diverse kosten en financiële
uitgaven

Frais divers 243,833.73             
Faisabilité Taux Base Quantité Coût

HONORAIRES DE GESTION DU PROGRAMME -                              

honoraires de montage PAP 0% -                             

honoraires de Maitrise d'Ouvrage 0% 1.0% 4,863,500.00           -                             

honoraires de Maitrise d'Ouvrage Déléguée 0% 1.0% 4,863,500.00           -                             

FRAIS DE STRUCTURE 60,000.00                    

constitution de société 100% 1.00                   ff 10,000.00             10,000.00                   

frais de comptabilité 100% 4.00                   ans 12,500.00             50,000.00                   

ASSURANCES 20,140.23                    

assurance décennale 100% 1.0% 1,342,682.04           13,426.82                   

assurance tous risques chantier 100% 0.5% 1,342,682.04           6,713.41                     

FRAIS DE LA VENTE 163,693.50                  

commercialisation 100% 3.0% 4,863,500.00           145,905.00                 

frais de publicité 100% 0.2% 4,863,500.00           9,727.00                     

établissement cadastre vertical 100% 0.3% 1,066,000.00           3,198.00                     

acte de base (mise en copropriété) acquéreur 100% 0.1% 4,863,500.00           4,863.50                     

Frais financiers 495,901.00             
Quote Part Taux emprunt Base Durée Quantité Fds propres Coût unitaire Coût

FRAIS DOSSIER EMPRUNT 15,000.00                    

frais de constitution dossier d'emprunt 100% 1.00                   ff 15,000.00             15,000.00                   

COUT DU FINANCEMENT BANCAIRE 46,500.00                    

Intérets sur le prêt 100% 2.0% 1,162,500.00           2.00 an(s) 1,450,000.00 46,500.00                   

PRET ACTIONNAIRES 8,125.00                      

Intérets sur le prêt 100% 1.0% 250,000.00              3.25 an(s) 8,125.00                     

INTERETS BEEBONDS 324,000.00                  

Intérets sur le prêt 100% 9.0% 1,200,000.00           3.00 an(s) 324,000.00                 

FRAIS D'EMISSION BEEBONDS 72,000.00                    

Frais d'émission 100% 6.0% 1,200,000.00           72,000.00                   

GARANTIE BANCAIRE ACQUEREURS 30,276.00                    

garanties bancaires vente 100% 1.0% 3,027,600.00           1.00 an(s) 30,276.00                   
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Gedetailleerde haalbaarheidsstudie – Verkopen

VENTES 4,963,500.00          
Faisabilité Loyer mensuel Rentabilité Coût unitaire Quantité Coût unitaire Coût

LOGEMENTS 4,613,500.00                

logements 100% 406.00               m² hab. 9,750.00               3,958,500.00              

Terrasses 100% 131.00               m² hab. 5,000.00               655,000.00                 

TERTIARES -                              

bureaux 100% -                     m² hab. -                       -                             

commerces 100% -                     m² hab. -                       -                             

RESIDENCE DE SERVICES -                              

logements 100% -                     m² hab. -                             

services 100% -                     m² hab. -                             

ANNEXES 350,000.00                  

stationnements intérieurs 100% 14.00                 stat. 25,000.00             350,000.00                 

stationnements extérieurs 100% -                     stat. -                       -                             

caves/Celliers 100% -                     Nmbr. -                       -                             

AUTRES RECETTES 100,000.00-             

Annuel Durée (mois)

TVA non récupérable 100,000.00-                            



25BeeBonds

Projet Callista – Note descriptive Mars 2022

Ontwerpplan (1/4)



26BeeBonds

Projet Callista – Note descriptive Mars 2022

Ontwerpplan (2/4)



27BeeBonds

Projet Callista – Note descriptive Mars 2022

Ontwerpplan (3/4)



28BeeBonds

Projet Callista – Note descriptive Mars 2022

Ontwerpplan (4/4)




