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Periode | Q3-2022

Doel van de financiering

● Aankoop van meerdere handelspanden met het opzicht op de 
herverkoop per eenheid, met of zonder renovatie naargelang het 
eigendom 
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Gepland :
● Het gebouw zal worden gerenoveerd om 

de verschillende appartementen te 
moderniseren zodat zij per eenheid 
kunnen worden doorverkocht.

Gerealiseerd :
● Wij hebben de voorlopige koopovereenkomst

zonder werkzaamheden ondertekend en de akte
zal op 1.12.2022 worden ondertekend.

Werken:
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- Alsembergsesteenweg 498 te Ukkel - Hollestraat (Creuse)4-6-8 te Schaerbeek

Gepland :
● Creuse 4 : de appartementen zullen worden 

doorverkocht zoals ze zijn per eenheid
● Creuse 6 : het huis zal worden doorverkocht  

zonder renovatie
● Creuse 8 : het huis zal worden doorverkocht  

zonder renovatie

Gerealiseerd :
Alle Creuse 4 flats zijn verkocht
en
we hebben zojuist Creuse 6 + 8 in Off-market 
commercialisering.



Gepland :

● Het gebouw zal worden gerenoveerd om de 

verschillende appartementen te moderniseren zodat zij 

per eenheid kunnen worden doorverkocht.

Gerealiseerd :

● Alle verkoopakten zijn getekend.

Werken:
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- François Bossaertsstraat 26 te Schaerbeek - Triomflaan 110-111 te Oudergem

Gepland :

● De appartementen zijn in goede staat en vrij van 
bewoning. Ze zullen zonder werken 
doorverkocht worden per eenheid.

Gerealiseerd :

● Triomphe 111 en bloc koopakte getekend

● Triomphe 110: 2 koopaktes getekend, laatste
eenheid op de markt.



Gepland:

● Het huis zal een zware renovatie ondergaan om er een
co-living concept van te maken (6 kamers met 
privatieve badkamers). Op het gelijkvloers, zullen
keuken en woonkamer worden opgezet als gedeelde
ruimtes. De kamers en de gedeelde ruimtes zullen
bemeubeld worden.

● Zodra alle kamers verhuurd zijn, zal het hele gebouw
verkocht worden.

Gerealiseerd:

● De koopakte werd ondertekend op 5 

oktober 2022.

Werken:
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- de Haernestraat 169 te Etterbeek
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- De cash flow
situatie is goed

- de kredieten van 
Triomphe 110 en 
Bosaerts 26 
worden
terugbetaald
(een besparing
van bijna 7K euro 
over de periode)

- De verkoop-
doelstellingen
zijn bereikt

Cash Flow plan :
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