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I. Executive Summary

➢ Het Project ‘Les Dames Blanches’ : Verbouwing van een
schuur tot 8 duplexen, 7 openlucht parkings en 8 gesloten
buitengarages

➢ Eigendom gekocht door SRL Créons Ensemble 1, een
structuur voor 100% in het bezit van Vauban Invest SC, en
die zich uitsluitend bezighoudt met de verwezenlijking van
dit project

➢ Aangezien het project vóór de uitgifte van de obligaties van
start is gegaan, zullen de opgehaalde middelen gedeeltelijk
worden gebruikt om de kosten van Vauban Invest SC terug
te betalen (max. 250k euro). Het saldo zal uitsluitend
worden gebruikt voor de financiering van het project "Les
Dames Blanches".

Doel van de financiering

De ligging

➢ Vastgoed-ensemble gelegen in La Bruyère (Rhisnes) in de
provincie Namen

➢ Ideaal gelegen in een residentiële wijk: rustig en aangenaam
om leven

➢ Dichtbij grote snelwegen (E42 et E411) en grote steden
(Namen en Charleroi)

De vastgoedsite

➢ Vastgoed-Ensemble bestaande uit 2 parcelen op een totale
oppervlakte van 5.316m²

➢ Verwezenlijking van 8 duplexen voor een totale bruto
woonoppervlakte van 2.037m²

➢ Gelijkvloers & +1 : 4 duplexen 3 kamers met
balkon, terras en tuin

➢ Verdiepen +2 & +3 : 4 duplexen 2 kamers met
twee balkons

Kerncijfers

➢ Max. bedrag van de lening : 750 k€
➢ Rentevoet : 8,00% / jaar
➢ Looptijd : 2,5 jaar
➢ Min. bedrag van de lening : 500 k€

De obligatie-financiering

➢ Verkopen : 4.169 k€
➢ Werfkosten: 3.430 k€
➢ Financiële kosten : 353 k€
➢ ROI : Tussen 10% en 14%

Tijdschema

Hervatting van de bouwwerken

Invoering van een wijzigingsvergunning (garages en liften)

Einde van de werken voor 4 duplexen en verkoop

Einde van de werken voor de 4 overige duplexen

Einde van de verkoop van de 4 laatste duplexen

< 2021

Q2 2021

Q1 2022

Q4 2022

Q3 2023

Q4 2023

Aankoop in Q1 2020, vergunning vrij van alle
beroep en begin van de werken (onderbroken door

Covid) 
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II. De juridische structuur

Organigram

Vauban Invest SC *

100% Aandelen B100% Aandelen A

100 %

Holdingmaatschappij met 100% aandelen van de onderneming Créons Ensemble 1 :

• Naam en rechtsvorm: Vauban Invest SRL

• Onernemingsnummer : BE 0658.844.982

• Adres : Rue du Fond Cattelain 22, 1435 Mont-Saint-Guibert

• Bestuurders van categorie A : Mevr. Barbara Barré en Mr. Pierre Hariga

• Bestuurder van categorie B : Mevr. Victoria Barré

• Activiteit : Holdingmaatschappij van de groep die tussenkomt, via haar filialen*, als
ontwikkelaar, promotor en vastgoedmakelaar.

Onderneming die het project ‘Les Dames Blanches’ zal ontwikkelen en die de obligaties gaat
uitgeven :

• Naam en rechtsvorm : Créons Ensemble 1

• Ondernemingsnummer : BE 0731.719.104

• Adres : Rue du Fond Cattelain 22, 1435 Mont-Saint-Guibert

• Bestuurder : Vauban Invest SRL

• Activiteit : Vastgoedontwikkelingsmaatschappij waar het project ‘Les Dames Blanches’
van deze Nota zal worden uitgevoerd

Meer dan 1.000 
coöperanten

99,45 %

Bron : Management

Holdingmaatschappij 1

1

2

Mevr. Barbara 
Barré

0,55 %

Créons Ensemble 1 SRL

Filiaal waarin het project ‘Les 
Dames Blanches’ van deze

nota wordt uitgevoerd

2

Obligatiefinanciering

* Vauban Invest SC bezit eveneens andere filialen. Dit organigram houdt enkel rekening met de ondernemingen
betrokken met het project ‘Les Dames Blanches’ 



5

III. De promotor/Uitgevende instelling

Vauban Invest SC

Mevr. Barbara Barré

Mevr. Barbara Barré heeft haar vastgoedcarrière gestart in 1987 als manager van een makelaarskantoor (klantenportefeuillebeheer, beheer verkoop
en huur, prospectie, expertise van privé-eigendommen en teammanagement).

Vandaag is zij algemeen bestuurder van Vauban Invest SC en beheert voornamelijk de analyse van de projecten, de coördinatie van de verkopen en de
gemandateerde vastgoedmakelaars, alsook het bestuur van de coöperatieve vereniging (Budget, RH, marketing, enz).

Bron : Management

Mr. Pierre Hariga

Mr. Pierre Hariga is een consultant met 25 jaar ervaring in commerciële ontwikkeling en in strategie, alsook in investering en raadgeving in fusies en
acquisities. Hij heeft zijn ervaring opgedaan zowel in grote internationale groepen als in lokale kmo’s.

Coöperanten

De coöperative vereniging Vauban Invest werd opgericht om burgers de mogelijkheid te bieden te investeren in vastgoedprojecten en te profiteren
van de opbrengsten van deze projecten. Vauban Invest wil dus een sociaal draagvlak creëren voor vastgoedprojecten. Meer in het algemeen is het
doel van het SC om ecologische, duurzame en sociale projecten te ontwikkelen, onder de aandacht te brengen en te bevorderen.
De coöperatieve vennootschap is een onderneming waarvan de leden gemeenschappelijke waarden delen en samenwerken om gemeenschappelijke
doelen te bereiken.
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IV. De groep – Track record ‘Promotie’ (niet exhaustief)

Bron : Management

Avenue Roquebrune4

Voltooid

Rue Toussaint Gerkens3

Lopend

R Rue Albert Mockel1

Provincie Luik

Verkoopsprijs 1.158 k€

Marge van > 15%
Lopend

Rue Mottiaux2

10%verkoch
t

1 pand met 3 appartementen

Provincie Luik

Verkoopsprijs 1.875 k€

Marge van > 15%

1 pand met 2 appartementen
1 pand met 4 appartementen

Provincie Namen

Verkoopsprijs 2.055 k€

Marge van > 15%

1 pand met 7 appartementen

Provincie Namen

Verkoopsprijs 3.931 k€

Marge van > 15%

2  4-gevelwoningen 
2 panden met 5 appartementen
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V. Beschrijving van het project

Gelegen rue des Chapelles 7 in 5080 La Bruyère (Rhisnes)

Verbouwing van een schuur met inrichting van 8 duplexen, 7 open buitenparkings
en 8 gesloten buitengarages.

• Toekenning van de 1ste vergunning vrij van alle beroep

• Aankoop van een grond en constructies in staat van ruwbouw
door het bedrijf Créons Ensemble 1

• Begin van de ruwbouwwerken (onderbroken in maart 2020 ten
gevolge van Covid-19)

• Toekenning 2de vergunning vrij van beroep voor 8 duplexen en 16
parkings

• Hervatting van de ruwbouwwerken tot op heden

• Invoering van de wijzigingsvergunning voor de integratie van 8
garages (ipv 8 parkings), een fietslokaal (ipv 1 parking), 2 liften en
de vernieuwing van het zwembad.

‘Les Dames Blanches’ in het kort…

Gelegen op 2 parcelen, genummerd 256c en 258z op een totale oppervlakte van
5.316m²

* La Convention avec AIS n’a pas encore été signée cependant cette dernière a donné son
accord de principe pour la gestion de 13 appartements sur une durée de minimum 9 ans.

Architect Mr. Didier Marischal en aannemer Bati Management

Juli 2015

Februari 2022

Januari 2020

Oktober 2020

Juni 2021

Sommige duplexen zouden kunnen worden geleverd met specifieke parameters
voor toekomstige kopers met beperkte mobiliteit

Keuze van vernieuwing van het gemeenschappelijk zwembad overgelaten aan de
toekomstige mede-eigenaars
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V. Beschrijving van het project

‘Les Dames Blanches’ vandaag…
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V. Beschrijving van het project

‘Les Dames Blanches’ morgen…
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VI. De oppervlakken

Netto oppervlakte
138m²

3 kamers

1 balkon van 3m² 
1 terras van 15m²

Duplex 1 Duplex 2 Duplex 3 Duplex 4 

1 tuin van 83m²

Netto oppervlakte
147m²

3 kamers

1 tuin van 86m²

Netto oppervlakte
135m²

3 kamers

1 tuin van 82m²

Netto oppervlakte
133m²

3 kamers

1 tuin van 82m²

Netto oppervlakte
116m²

2 kamers

2 balkons van 3m² 

Duplex 5 Duplex 6 Duplex 7 Duplex 8 

n.v.t.

Netto oppervlakte
124m²

2 kamers

2 balkons van 3m² 

n.v.t.

Netto oppervlakte
113m²

2 kamers

2 balkons van 3m² 

n.v.t.

Netto oppervlakte
113m²

2 kamers

2 balkons van 3m² 

n.v.t.

4321

5
6 7 8

1 balkon van 3m² 
1 terras van 15m²

1 balkon van 3m²
1 terras van 15m²

1 balkon van 3m² 
1 terras van 15m²

Opmerking : De netto oppervlakten zijn exclusief balkon, terras en tuin
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VII. De ligging

Het vastgoedensemble is gelegen in een rustige en aangename residentiële woonwijk :

De vastgoedsite

Gembloux, Namen en Charleroi liggen respectievelijk op 15, 20 en 30 
min met de wagen

Het plan

Namur

La Bruyère

E42

E411

Namur

Toegang tot de snelwegen (E42 et E411) opminder dan 2 km van de site 
(via E42)

Het « Sainte-Elisabeth »-ziekenhuis (CHU) en het « Centre Hospitalier 
Régional (CHR) » van Namen liggen op 15 min met de wagen

NamurGembloux

NamurCharleroi

NamurBruxelles

NamurLiège

Het Station van Rhisnes ligt op 3 min met de wagen, 5 min met de fiets
en 20 min te voet

Het Domaine de La Faliz ligt op 5 km (bos en wandelingen)

Brussel en Luik liggen op 60 min met de wagen



Planning T4/2021 T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024 T2/2024

Acquisition

Coûts de développement

Dépôt et obtention du permis modificatif

Coûts de construction

Coûts de parachèvements

Financement obligataire

Commercialisation

Vente de 4 duplex

Vente de 4 duplex

2022 2023 2024< 2022

Phase 1 Phase 2
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VIII. Het uitvoeringsplan

Timeline : het project is in 2020 gestart en zou eindigen in Q4 2023

➢ De werf wordt verricht in 2 fasen :

➢ Fase 1 komt overeen met de ruwbouw en de volledige buiteninrichting (met inbegrip van de 7 open parkeerplaatsen en de 8 gesloten garages), alsmede met de afwerking en de
installatie van de liften die verbonden zijn met 4 van de 8 duplexen (Duplex 1, 2, 5 en 6). Deze fase loopt tot Q1 2023;

➢ Fase 2 komt overeen met de voltooiing en installatie van de liften voor de overige 4 duplexen (duplex 3, 4, 7 en 8) en loopt van Q1 2023 tot Q3 2023;

➢ Het project zal niet worden uitgevoerd in het kader van de Wet Breyne;

➢ De appartementen, garages en parkings zullen worden verkocht onder het regime van de registratierechten. Dd. deze nota is nog geen btw-besluit aangevraagd. De directie was echter van
mening dat het, gezien de aard van het project (geen structurele veranderingen aan het gebouw), om een renovatie ging.

Bron : management
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IX. De verwachte rentabiliteit

➢ De rentabiliteitgrafiek hiernaast is gebaseerd op de wijzigingsvergunning van Q12022 ;

➢ De verkoopsprijzen per m² komen overeen met de hoogste prijspeil voor nieuwbouw in de regio;
➢ De verkoop van de open buiten parkings en de gesloten buitengarages is onafhankelijk van de

verkoop van de appartementen ;

➢ De appartementen, de garages en de parkings zullen verkocht worden onder het BTW-stelsel;

➢ De bouwkosten per m² komen overeen met deze opgenomen in de ontvangen bestekken van de
aannemer (en zijn andere onderaannemers) ;

➢ Het contract voor werken in fase 1 is een gesloten enveloppe. Niettemin zijn reserves voor
onvoorziene uitgaven van 5% in fase 1 en 10% in fase 2 in de begroting opgenomen;

➢ De financiële kosten zijn samengesteld uit:

✓ Interesten op bankleningen;
✓ Interest op de obligatielening gebaseerd op het ophalen van 750k euro tegen 8% over

2,5 jaar;
✓ Bankkosten in verband met de lening en de obligatie-uitgifte;

➢ De projectmarge vóór belastingen en bedrijfskosten bedraagt €389k;

➢ De project-ROI* van 10% ligt onder de marktnormen. Dit kan echter worden genuanceerd. Zoals
hierboven vermeld, is rekening gehouden met extra kosten in de orde van grootte van 5% in fase
1 en 10% in fase 2. Deze ROI is genormaliseerd door alleen voor fase 2 rekening te houden met
een onvoorziene uitgave van 5% (fase 1 wordt afgesloten in een gesloten enveloppe). Het
resultaat is een ROI van 13%. Ten slotte moet, rekening houdend met de prognoses (cf. Cash
Flow Plan), de obligatielening vervroegd worden terugbetaald (na 2 jaar). Dit zou leiden tot een
ROI van 14%.

Bron : management

* **

*

*(Verkopen – (Projectkosten + Financiële kosten)) / (Projectkosten + Financiële kosten). De operationele kosten zijn niet
inbegrepen in de ROI-berekening.



14

X. Financieringaanvraag

Kostenstructuur % van de totale 
kosten

Aankoop 32%

Ontwikkeling 8%

Bouw 29%

Voltooiing 30%

Commercialisatie 1%

Financieringsstructuur % van de totale 
kosten

Eigen middelen 24%

Obligatie-lening* 16%

Bankkrediet 60%

Kostenstructuur Financieringsstructuur

Emprunt obligataire/Obligataire lening* : 205.000 € pand ter dekking van de rente over het eerste jaar
en het eventuele tekort bij toekomstige verkopen;
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XI. Lopende financieringen

➢ Eigen vermogen : 819.540 € geïnjecteerd per 31/12/2021. Dit bedrag blijft op verzoek van de bank open voor een minimum van 604.872 k€.

➢ Bankfinanciering

• Krediet : Triodos

• Toekenningsdatum: 01/01/2020

• Soort krediet : Termijnlening

• Vervaldatum : 01/01/2023 – Er is reeds een principe-akkoord bereikt over de verlenging van de vervaldatum van de lening. Eind 2022 zal een verzoek tot verlenging worden
ingediend voor een nieuwe vervaldatum van 01/01/2025 (deze vervaldatum mag niet later vallen dan de vervaldatum van de obligatielening)

• Bedrag : 1.630.000 €

• Doel: Dit krediet is bestemd voor de aankoop van een voormalige schuur van de XVIIIe eeuw in open casco en de verbouwing ervan tot 8 duplexen met 7
parkeerplaatsen en 8 garages

• Rente : 3,45 %

• Zekerheden : - Hypotheek van eerste rang voor een bedrag van 25.000 € op een eigendom gelegen Rue des Chapelles 7 te Rhisnes
- Hypothecair mandaat voor een bedrag van 1.605.000 € op een eigendom gelegen Rue des Chapelles 7 te Rhisnes

• Aanhangsel : Initiële lening verhoogd met €435.000 in Q4 2021, te gebruiken in de vorm van een termijnlening voor een periode van 1 jaar (aflopend op 01/01/2023) maar
met een rentevoet van 3,55%. De bovenstaande voorwaarden blijven van kracht. Naast de hierboven vermelde voorwaarden is ook het volgende van toepassing:

- Hoofdelijke borgstelling van Vauban Invest SC voor een bedrag van € 2.065.000
- Hypothecair mandaat voor een bedrag van €435,000 op het eigendom gelegen aan Rue des Chapelles 7 in Rhisnes
- Verpanding ten gunste van de bank van alle aandelen van het maatschappelijk kapitaal van Créons Ensemble 1 voor een gegarandeerd kapitaal van

2.065.000 euro, vermeerderd met accessoires ten bedrage van 206.500 euro.
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XII. Toekomstige financieringen

➢ Obligatiefinanciering

• Minimum en maximum bedrag van de lening : 500.000 € en 750.000 € ;

• Obligatie-uitgifte onderworpen aan Belgisch recht;

• 2,5 jaar vanaf de eerste storting van fondsen in Créons Ensemble 1 SRL;

• Jaarlijkse bruto-interest van 8,00% jaarlijks betaald;

• Geleende middelen volledig terugbetaald op de eindvervaldag van de investering ;

• Achtergesteld aan de bankfinancieringen ;

• Het voorwerp van de fondsenwerving betreft de deelse terugbetaling van de kosten gegenereerd door Vauban Invest SC in het bovenvermelde project van Créons Ensemble 1 SRL alsook haar
financiering ;

• Mogelijkheid tot vervroegde aflossing met compensatie voor Créons Ensemble 1 SRL;

• Verpanding van de rente over het eerste jaar ;

• 205.000 € pand ter dekking van de rente over het eerste jaar en het eventuele tekort bij toekomstige verkopen;

• Financiering van coupons uit projectcashflows;

• Driemaandelijks verslag naar BeeBonds.
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XIII. Het cashflow-plan 

➢ De ingezamelde middelen zullen uitsluitend worden gebruikt om het project "Les Dames Blanches" te financieren;

➢ De terugbetaling van de obligatiefinanciering wordt verwacht in Q4/2024;

➢ De terugbetaling van de bankfinanciering is gepland in Q3/2023;

➢ Er is geen rekening gehouden met de BTW, gezien de BTW-regeling die op het project van toepassing is.
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XIV. De Jaarrekeningen van Vauban Invest SC – Eur

Bronnen :
(1) Nationale Bank van België (2019 en 2020) ;
(2) Proforma interne rekeningen (2021).

2019 2020

10.094.971 14.189.992 17.720.117

196.593 95.749 1.995.476

I. Frais d'établissement 0 0 0

II. Immobilisations incorporelles 54.336 47.632 47.632

III. Immobilisations corporelles 31.589 24.027 48.304

IV. Immobilisations financières 110.668 24.090 1.899.539

9.898.378 14.094.243 15.724.641

V. Créances à plus d'un an 0 0 0

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 1.466.068 1.632.510 1.678.355

VII. Créances à un an au plus 7.559.556 11.582.330 13.788.291

A. Créances commerciales 2.866.515 4.680.157 5.872.607

B. Créances diverses 4.693.041 6.902.173 7.915.684

VIII. Placements de trésorerie 0 0 0

IX. Valeurs disponibles 776.306 785.955 164.547

X. Comptes de régularisation 96.448 93.448 93.448

10.094.971 14.189.992 17.720.117

2.368.428 2.787.672 3.561.431

I. Capital 2.350.900 2.772.700 3.324.175

II. Primes d'émission 0 0

III. Plus-values de réévaluation 0 0

IV. Réserves 1.860 1.860 1.860

V. Résultat reporté 15.668 13.112 235.396

VI. Subsides en capital 0 0 0

0 0 0

VII. A. Provisions pour risques et charges 0 0 0

       B. Impôts différés 0 0 0

7.726.543 11.402.320 14.158.685

VIII. Dettes à plus d'un an 6.042.198 7.736.168 11.354.140

A. Dettes financières 6.042.198 7.736.168 11.354.140

B. Dettes commerciales 0 0 0

C. Acomptes reçus sur commandes en cours d'exécution 0 0 0

D. Dettes diverses 0 0 0

IX. Dettes à un an au plus 1.684.345 3.666.152 2.804.480

A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année 809.244 2.104.502 2.104.504

B. Dettes financières 0 0

C. Dettes commerciales 228.475 144.138 157.850

D. Acomptes reçus sur commandes 0 0

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 232.003 708.677 440.217

F. Dettes diverses 414.623 708.835 101.910

X. Comptes de régularisation 0 0 65

2021

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES

DETTES

Bilan

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

ACTIFS CIRCULANTS

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

2019 2020

149.397 157.606 222.285

554.202 892.256 257.416

I. Marge brute d'exploitation 587.834 1.213.264 372.220

II. Rémunérations, charges sociales et pension 1.010 38.577 99.056

III. Amortissements et réductions de valeur 16.979 17.943 0

IV. Provisions pour risques et charges 0 0 0

V. Autres charges d'exploitation 15.643 130.994 15.748

VI. Charges d'exploitation non récurrentes 0 133.494

0 150 0

VII. Produits financiers récurrents 0 150 0

VIII. Produits financiers non récurrents 0 0 0

404.805 734.800 35.132

IX. Charges financières récurrentes 404.805 734.800 35.132

X. Charges financières non récurrentes 0 0 0

110.208 120.166 222.285

XI. Impôts sur le résultat 39.189 37.440

Bénéfice de l'exercice avant impôts

Produits financiers

2021

Charges financières

Bénéfice de l'exercice à affecter

Produits et charges d'exploitation

Compte de résultats

Opmerking : 
(1) De schulden op meer dan een jaar bestaan alleen uit schulden aan de aandeelhouders-coöperanten;
(2) Handelsvorderingen bestaan uit te ontvangen inkomsten ten bedrage van 3,7 miljoen euro, die volgens het 

management een deel van de geraamde winst op lopende projecten vertegenwoordigen (Deloitte heeft dit 
bedrag niet gecontroleerd). 
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XV. Jaarrekeningen van Créons Ensemble 1 SRL - Eur

Bronnen : 
(1) Nationale Bank van België (2020) ;
(2) Proforma interne rekeningen (2021).

Opmerkigen : 
(1) De onderneming werd opgericht einde 2019 ;
(2) De diverse schulden bestaan alleen uit schulden aan Vauban Invest SC.

2020

1.452.695 1.763.165

0 0

I. Frais d'établissement 0 0

II. Immobilisations incorporelles 0 0

III. Immobilisations corporelles 0 0

IV. Immobilisations financières 0 0

1.452.695 1.763.165

V. Créances à plus d'un an 0 0

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 1.393.917 1.705.134

VII. Créances à un an au plus 51.844 30.351

A. Créances commerciales 0 0

B. Créances diverses 51.844 30.351

VIII. Placements de trésorerie 0 0

IX. Valeurs disponibles 6.934 27.680

X. Comptes de régularisation 0 0

1.452.695 1.763.165

-223.056 -266.350

I. Capital 5.000 5.000

II. Primes d'émission 0 0

III. Plus-values de réévaluation 0 0

IV. Réserves 0 0

V. Résultat reporté -228.056 -271.350

VI. Subsides en capital 0 0

0 0

VII. A. Provisions pour risques et charges 0 0

       B. Impôts différés 0 0

1.675.751 2.029.515

VIII. Dettes à plus d'un an 0 0

A. Dettes financières 0 0

B. Dettes commerciales 0 0

C. Acomptes reçus sur commandes en cours d'exécution 0 0

D. Dettes diverses 0 0

IX. Dettes à un an au plus 1.675.751 2.029.515

A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année 900.797 1.123.906

B. Dettes financières 0 0

C. Dettes commerciales 170.082 60.943

D. Acomptes reçus sur commandes 0 0

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 0 30.125

F. Dettes diverses 604.872 814.540

X. Comptes de régularisation 0 0

2021

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

ACTIFS CIRCULANTS

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES

DETTES

Bilan 2020

-228.056 -43.294

-205.891 -6.946

I. Marge brute d'exploitation -81.845 -6.946

II. Rémunérations, charges sociales et pension 0 0

III. Amortissements et réductions de valeur 0 0

IV. Provisions pour risques et charges 0 0

V. Autres charges d'exploitation 124.046 0

VI. Charges d'exploitation non récurrentes 0 0

0 0

VII. Produits financiers récurrents 0 0

VIII. Produits financiers non récurrents 0 0

22.165 36.347

IX. Charges financières récurrentes 22.165 36.347

X. Charges financières non récurrentes 0 0

-228.056 -43.294

XI. Impôts sur le résultat 0 0

Charges financières

Bénéfice de l'exercice à affecter

Compte de résultats 2021

Bénéfice de l'exercice avant impôts

Produits et charges d'exploitation

Produits financiers
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XVI. Disclaimer Deloitte

Deze Beschrijvende Nota is opgesteld door Deloitte Accountancy BV/SRL (hierna te noemen "Deloitte" of "Deloitte Private") op basis van documenten en informatie met betrekking tot het
toekomstige vastgoedproject (het "Project") van SRL Créons Ensemble 1 (de "Vennootschap" of "Emittent"), die zijn verstrekt door het bestuursorgaan of het management van de Emittent. Het
beheersorgaan is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens, documenten, veronderstellingen (geraamde timing) of andere informatie.

De analyse van het Project door Deloitte Private en de opstelling van de Beschrijvende Nota omvatten geen evaluatie of aanbeveling met betrekking tot de opportuniteit van een investering in of de 
aankoop van de door de emittent uitgegeven obligaties. 

Deloitte heeft zich uitsluitend gebaseerd op de informatie die door de Emittent is verstrekt en is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van die informatie. Het project brengt
zakelijke, financiële en bouwkundige risico's met zich mee waarvoor Deloitte geen verantwoordelijkheid aanvaardt.

Het is evenmin de verantwoordelijkheid van Deloitte om eventuele onnauwkeurigheden in de informatie waarvan Deloitte in de toekomst kennis zou kunnen krijgen, te corrigeren of aan
Investeerders mee te delen. Het feit dat de Beschrijvende Nota ter beschikking wordt gesteld van de Investeerders door de Emittent of BeeBonds betekent niet dat Deloitte een klantenrelatie
aangaat met deze Investeerders of dat Deloitte enige verantwoordelijkheid op zich neemt ten aanzien van deze Investeerders. Bovendien behoort het niet tot de opdracht van Deloitte om de inhoud
van de andere dochterondernemingen van de groep te onderzoeken.

Deloitte aanvaardt geen verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven als gevolg van het gebruik van deze Beschrijvende Nota. Indien een belegger ervoor kiest zich
op dit document te baseren, doet hij dit op eigen risico en is hij verantwoordelijk voor het maken van zijn eigen onafhankelijke analyse.

Elke Investeerder die deze Beschrijvende Nota gebruikt, stemt ermee in geen enkele vordering of actie tegen Deloitte in te stellen of daarmee te dreigen die voortvloeit uit of verband houdt met de
Documenten of het gebruik ervan.


