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Periode | Q1-2022

Doel van de financiering

● Aankoop en renovatie van drie gebouwen bestaande uit verschillende 

woon- en commerciële eenheden voor wederverkoop (per eenheid) 

aan particulieren
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Gepland :
● De afzonderlijke wooneenheden zullen vanaf het 

tweede kwartaal van 2021 fragmentarisch te 
koop worden aangeboden en het volledige 
complex moet tegen het eerste kwartaal van 
2022 verkocht zijn.

Gerealiseerd :
● Het pand werd verkocht zonder werken
● Winst van het project 25,16 % ipv 22,63 % 

Voortgang werken :

-
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- Fierlantstraat 125 te Vorst - Dethystraat 48 te Sint-Gillis

Gepland :
● De appartementen en de handelsgelijkvloers zullen 

vanaf het eerste kwartaal van 2021 per stuk te koop 
worden aangeboden.

● Alle eenheden zullen tegen het eerste kwartaal van 
2022 verkocht zijn.

Gerealiseerd :
● 3 verkoopaktes zijn gepland in de maand juni  2022 

en 1 eenheid wordt nu op de markt gebracht



Gepland :

● De werken zullen in juni 2021 aanvangen (na het 
vertrek van de huurders) om in november 2021 te 
eindigen.

● De appartementen en de handelsgelijkvloers zullen per 
eenheid op de markt gebracht worden in januari 2022. 
Alle eenheden zullen voor einde 2022 verkocht zijn. 

Gerealiseerd :

● Regularisatie aan de gang 
● Pand Steenstraat 26 zal eind februari 2022 door de 

huurders verlaten worden. De huurders van het pand 
Steenstraat  22-24 zullen eind augustus 22 vertrekken.

● De werken zijn voorzien voor september 2022
● Het begin van de commercialisering is gepland in januari 

2023.

Voortgang werken:

-
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- Steenstraat 22-26 te 1000 Brussel



Financiering :
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DE BEEBONDS FINANCIERING 

Bedrag van 
de

financiering
600.000 €



Cash flow plan :
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Situatie Beschrijvende Nota :

Huidige situatie :

Commissie op verkopen 22.500 €

Financiële kosten & 
overige

13.840  €

Verkopen 1.125.000 €

Cash einde periode 2.043.490 €

Renovatiekost 22.500 €

Financiële kosten 13.840  €

Getekend 
compromis 

280.000 €



Slotcommentaar

1
De werken zullen aanvangen na het vertrek van de huurders.

2
Terugbetaling van de hypotheeklening.

3
Verkoopaktes getekend voor meerdere appartementen.
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