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I. Synthese

➢ De onderneming DV Company NV (BE 0539.860.824) is een
vastgoedbedrijf van Denis Vandamme.

➢ Denis Vandamme is reeds meer dan 20 jaar actief in de
vastgoedsector en beschikt over een belangrijke ‘’track record’’
als vastgoedhandelaar en andere vastgoedactiviteiten.

➢ DV Company is een vastgoedonderneming met
residentiële/commerciële activa te huur en panden in stock te
koop. Zij bezit eveneens 100% van de aandelen van twee
vastgoedvennootschappen (Gravimmo NV en Fulgor Immo NV).

DV Company NV

➢ Min bedrag van de lening: EUR 800k
➢ Max bedrag van de lening: EUR 1.000k
➢ Looptijd: 30 mois
➢ Jaarlijkse bruto intrest 9,00%
➢ Garanties : Zie details p.34
➢ Het doel van de obligatie-uitgifte is de herfinanciering van een

deel van de middelen die zijn geïnvesteerd in de aankoop van vier
vastgoedontwikkelingsprojecten. Deze herfinanciering zal DV
Company in staat stellen te blijven groeien door de verwerving
van nieuw vastgoed. De middelen zullen uitsluitend worden
gebruikt voor de verwerving van nieuwe projecten in DV
Company.

De Obligatie-uitgifte zal worden 
ondergebracht in de DV Company NV

Doel van de financiering

Aankoop en lichte renovatie van 4 panden:

Q3 2025  

➢ Totale aankoopkosten: EUR 7,2m
➢ Totale werkkosten: EUR 0,9m
➢ Totale financiering: EUR 8,1m

• Leningen: EUR 6,6m
• Zelf-financiering: EUR 1,5m*

➢ Verwachte verkoopsprijzen: EUR 10,4m
➢ Bruto marge: EUR 2,3m
➢ Gemiddelde verwachte ROI * :28,6%

* Totale bruto marge/totale kosten (aankoopkosten + werken) vóór belastingen, financiële
kosten en marketingkosten..

De obligatie-uitgifte zal 
een deel van deze 
middelen 
herfinancieren

Nota : Geen enkele vergunning is vereist voor de genoemde projecten. 

Renovatiewerken en commercialisering

Obligatielening

* Op het moment van de redactie van deze nota bedraagt het bedrag EUR 928 duizend, aangezien het "Berger"-project nog niet is verworven en in maart 2023 zal worden
verworven.
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I. Synthese van de projecten

1

(*) Totale marge/totale kosten (aankoopkosten + werken) vóór belastingen, financiële kosten en marketingkosten..

2 3 4

*Registratiekosten en aankoopkosten inbegrepen

Het vastgoedproject ‘Herdersstraat’
bestaat uit de aankoop en renovatie
(geen vergunning nodig) van 4 huizen,
waarvan 2 gelegen zijn aan de straatkant
en de andere 2 achterhuizen zijn.

Het pand ligt in een levende wijk van
Elsenen, dichtbij de Naamse Poort.

➢ Verkoop huizen :   EUR 2.850k

➢ Aankoopkosten* :     EUR 2.066k

➢ Renovatiekosten: EUR 300k

➢ Verwacht projectrendement: 20% (*)

➢ Banklening:         EUR 1.830k

➢ Financiering uit eigen middelen: EUR 536k

Herdersstraat 14-14A, 16 en 18 – Elsene

Kerncijfers

Het vastgoedproject ‘Raadstraat’
bestaat uit de aankoop en renovatie
(geen vergunning nodig) van een
flatgebouw met 4 appartementen,
gevolgd door de doorverkoop van deze
eenheden.

Het pand ligt in het centrum van Brussel
dichtbij het Fernand Cocqplein en niet
ver van het Flageyplein. Het is gevestigd
in het gedeelte van de Raadstraat
tussen de Sans Soucistraat en de
Goffartstraat.

➢ Verkoop appartementen:   EUR 985k

➢ Aankoopkosten* :     EUR 811k

➢ Renovatiekosten : EUR 50k

➢ Verwacht projectrendement: 14% (*)

➢ Banklening: EUR 610k

➢ Financiering uit eigen middelen: EUR 251k

Raadstraat 47 – Elsene

Kerncijfers

Het vastgoedproject ‘Elsensesteenweg’
bestaat uit de aankoop en renovatie
(geen vergunning nodig) van een
flatgebouw met 6 appartementen en een
handelsgelijkvloers, gevolgd door de
doorverkoop van deze eenheden.

Het pand ligt aan de Elsensesteenweg en
op de hoek van de Henninstraat,
halverwege tussen het Fernand Cocq
plein en het Flagey plein.

➢ Verkoop flats + handel :                      EUR 1.820k

➢ Aankoopkosten* :     EUR 1.089k

➢ Renovatiekosten: EUR 325k

➢ Verwacht projectrendement: 29% (*)

➢ Banklening: EUR 1.287k

➢ Financiering uit eigen middelen: EUR 127k

Elsensesteenweg 297 – Elsene

Kerncijfers

Het vastgoedproject ‘Domeinlaan’
bestaat uit de aankoop en renovatie
(geen vergunning nodig) van een
flatgebouw met 15 appartementen en
een handelszaak, gevolgd door de
doorverkoop van deze eenheden.

Het pand is gelegen in de rand van
Brussel op de kruising van de Domeinlaan
en de Roosendaelstraat in Vorst.

➢ Verkoop flats +  handel :                     EUR 4.750k

➢ Aankoopkosten* :     EUR 3.250k

➢ Renovatiekosten: EUR 200k

➢ Verwacht projectrendement: 38% (*)

➢ Banklening: EUR 2.900k

➢ Financiering uit eigen middelen: EUR 550k

Domeinlaan 25 – Vorst

Kerncijfers
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I. Synthese – De Financiering

550

127
251

536

Elsensesteenweg

Domein Raad

Herder

Vereiste eigen middelen per project (kEUR)*

464

1.000

6.627

Eigen middelen

Obligatielening

Banken

Totale financiering (kEUR)

1.464 8.091

1.287

2.900

610

1.830

Domein

Elsensesteenweg

Conseil

Herder

Bankfinanciering per project (kEUR)

6.627

* Exclusief rente en belastingfinanciering.
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II. De juridische structuur

Organigram van de onderneming die de te herfinancieren projecten bezit

DV Company 

Denis 
Vandamme

Bron : Management

• Naam en rechtsvorm : NV ‘DV Company’ (hierna ‘DV Company’).

• Ondernemingsnr : BE 0539.860.824.

• Adres : Louizalaan, 375, bus 7 te 1050 Elsene.

• Aandeelhouder: Denis Vandamme

• De obligatiefinanciering, waarover deze nota gaat, zal de middelen
herfinancieren die zijn geïnvesteerd in de overname (Asset Deal)
van 4 projecten in Brussel en zal de onderneming in staat stellen
nieuwe projecten verder te ontwikkelen.

• DV Company is tevens eigenaar van de vastgoedvennootschappen
Fulgor Immo en Gravimmo (exclusief scope), vastgoedholdings en
handelsvennootschappen.

Onderneming waarin de
projecten in deze Nota zijn
verworven

DV Company NV – De onderneming gebruikt voor de projecten

90 %

Aankoop en werken
Domeinlaan 25 –
Vorst

Aankoop en werken
Raadstraat 47 –
Elsene

Aankoop en werken
Elsensesteenweg297 –
Elsene

Obligatie via BeeBonds (EUR 
1.000k)

Asset Deal Asset Deal

Aankoop en werken
Herdersstraat 14- 14A,
16 en 18 – Elsene

Asset Deal

Denis Vandamme – Projectdrager

Denis is al 20 jaar actief in de vastgoedsector en

richtte in 2007 zijn eerste

vastgoedontwikkelingsbedrijf op. Zijn expertise

ligt in vastgoedadvies en vermogensbeheer. Met

zijn ervaring ontwikkelt hij nu verschillende

vastgoedbedrijven en is hij ook de oprichter van

het vastgoedbedrijf "IBuying" WESOLD.

Bankfinancieringen (EUR 6.627k)

Asset Deal

*Afgezien van Herder, die onder een compromis valt en in maart 2023 zal worden overgenomen..
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Project 1 – Domeinlaan
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III. Kernelementen van het project

Bron: Google Maps en Management

Het project in het kort …

Domeinlaan 25, 1190 Vorst

Gebouw van 15 appartementen en 1 handelsgelijkvloers – Statuut : Gedeeltelijk verhuurd

Aankoop en Asset Deal voor EUR 3.250k (incl registratierechten en notarishonoraria) – Akte in september
2022

Renovatiewerken (zonder vergunning) voor EUR 200k ter verbetering van de EPB

Totale verkoopbare oppervlakte: 1.436m²

Verkoopsprijs tussen EUR 245k en EUR 375k per eenheid

Bankfinanciering toegekend van EUR 2.750k voor de aankoop vh gebouw en van EUR 150k voor de
renovatiewerken

De gevraagde obligatielening zal een deel van de geïnvesteerde middelen voor de aankoop kunnen
herfinancieren

Domein Elsensesteenweg Raad Herder

EPB-Certificaat: G/E-/E+ (nu)→ D+/C/C+ (objectief)

Geen expertise ontvangen van de klant



IV. De ligging
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➢ Het gebouw is gelegen in de Domeinlaan 25 te Vorst in de buitenwijken van Brussel, dichtbij de Globelaan, één van de belangrijkste assen van Vorst;

➢ Binnen een straal van 5 km liggen: scholen, kerken, parken, supermarkten, apotheken,…

➢ Talrijke bushaltes en relaispunten voor stadsfietsen of elektrische steps bevinden zich in de buurt (op minder dan 5min te voet).

Ligging

Bron : Google Maps

In het hartje van de hoofdstad

In de buitenwijken van Brussel

Stadscentrum

Vorst

Domein Elsensesteenweg Raad Herder

Ukkel

N261

N265
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V. Het project 

Bron : Management

Domein Elsensesteenweg Raad Herder
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VI. De planning en de rentabiliteit

Aankoop vh
gebouw

(05.09.2022)

100% verkochtEinde werken

Verkopen

Q1 2024Q3 2022 Q3 2025
Uitvoeringsschema

➢ Het gebouw werd verworven onder het registratierechtregime;

➢ De geschatte verkoopprijzen per m² variëren tussen EUR 3.737/m² en EUR 4.016/m²,
wat overeenkomt met de gemiddelde prijzen voor deze locatie (behalve voor de grote
flats, die zich aan de bovenkant van de markt bevinden - zie bijlage). De verkoopprijzen
kunnen worden gerechtvaardigd door de goede ligging, de helderheid van de flats en het
vrije uitzicht;

➢ Bankfinanciering van EUR 2.750k voor de aankoop en van EUR 150k voor de werken
(verbetering EPB) :

- Gevel- en dakisolatie;
- Vervanging van de vensterramen;
- Verbetering van het ventilatiesysteem;
- Elektrische installatie;
- Opknappen van de 15 appartementen

- De ROI bedraagt 37,68%*.

Verwachte rentabiliteit

Source : Management

* Bruto marge/totale kosten (aankoopkosten + werken) voor belastingen, financiële kosten en commercialiseringsuitgaven.

Domein Elsensesteenweg Raad Herder

Begin werken

Q2 2023

Werken

Begin verkopen

Q1 2025

➢ Opmerking: het gebouw is momenteel gedeeltelijk verhuurd. De resterende huurders
moeten hun flats uiterlijk op 30/04/23 ontruimen. De werkzaamheden aan de leegstaande
ruimtes kunnen echter al beginnen. Er is rekening gehouden met een tijdsmarge tussen het
einde van de werkzaamheden en het begin van de verkoop.

Ventes estimées - En EUR

% des ventes Prix de vente # m² ou unité Prix/m² ou unité

Rdc banque** 8% 375.000 € 306

1e étage appartement C 5% 245.000 € 61 4.016 €                    

1e étage appartement G 7% 355.000 € 95 3.737 €                    

1e étage appartement D 6% 275.000 € 70 3.929 €                    

2e étage appartement C 5% 245.000 € 61 4.016 €                    

2e étage appartement G 7% 355.000 € 95 3.737 €                    

2e étage appartement D 6% 275.000 € 70 3.929 €                    

3e étage appartement C 5% 245.000 € 61 4.016 €                    

3e étage appartement G 7% 355.000 € 95 3.737 €                    

3e étage appartement D 6% 275.000 € 70 3.929 €                    

4e étage appartement C 5% 245.000 € 61 4.016 €                    

4e étage appartement G 7% 355.000 € 95 3.737 €                    

4e étage appartement D 6% 275.000 € 70 3.929 €                    

5e étage appartement C 5% 245.000 € 61 4.016 €                    

5e étage appartement G 7% 355.000 € 95 3.737 €                    

5e étage appartement D 6% 275.000 € 70 3.929 €                    

Tota l  ventes  es tim ées 4.750.000 €              1.436

Coûts du projet - En EUR

% des coûts Coûts # m² Coûts / m²

Acquisition inclus droits et frais de notaire 94% 3.249.969 €              

Travaux 6% 200.000 €                  

Total coûts du projet 3.449.969 €              

Financement  - En EUR

Crédit bancaire 2.900.000 €              

Fonds propres 549.969 €                  

Total financement 3.449.969 €              

Marge avant impôts et frais financiers 1.300.031 €              

ROI* 37,68%

** 293m² GLV bank + 93m² kelders
Nota : 
• De informatie over de waarde van het bedrijf kon door Deloitte niet worden gecontroleerd omdat wij de taxatie van 

het onroerend goed niet hebben ontvangen. 
• Bij de berekening van de rentabiliteit werd geen rekening gehouden met de huurprijzen.
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VII. De lopende financieringen

Lopende bankfinanciering voor het project

Bank : BNP Paribas Fortis NV

Toekenningsdatum: 30.08.2022

Type lening: Roll-over

Vervaldatum: 31.08.2024*

Bedrag: EUR 2.750k (aankoop) + EUR 150k (werken)

Doel: Dit krediet dient uitsluitend voor de gedeeltelijke financiering van de aankoop van het gebouw aan de Domeinlaan 25, 1190 Vorst + gedeeltelijke financiering van de
werkzaamheden.

Rentevoet: EURIBOR + 2%

Zekerheden: - Hypotheek van EUR 27.5k op de hoofdsom en toebehoren in rang 1 op het door DV Company verworven onroerend goed gelegen Domeinlaan 25 te 1190 Vorst;
- Mandaat tot het verlenen van een hypotheek van EUR 3.162,5k in hoofdsom en toebehoren op bovengenoemd onroerend goed;
- Verbintenis, te ondertekenen door de heer Vandamme Denis, om voor de nodige middelen te zorgen indien de investeringskosten hoger blijken te zijn dan de

begrote kosten van EUR 150k.

Terugbetaling : De terugbetaling zal gebeuren in 7 driemaandelijkse kapitaalbedragen van k€ 60, waarvan de eerste terugbetaling zal plaatsvinden op 30.11.2022 en 1 kapitaalterugbetaling van k€
2.330 op 31.08.2024.

Domein Elsensesteenweg Raad Herder

* Mogelijkheid om de looptijd van het krediet zo nodig te verlengen, aangezien het om een rechtstreekse lening gaat..
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Project 2 – Elsensesteenweg
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III. Kernelementen van het project

Het project in het kort…

Elsensesteenweg 297, 1050 Elsene

Gebouw met 6 appartementen en 1 handelsgelijkvloers – Statuut : Leeg

In Asset Deal voor EUR 1.089k (waarvan registratierechten en notarishonoraria) – Akte getekend in
oktober 2022

Renovatiewerken (geen vergunning) voor EUR 325k* ter verbetering van het EPB

Totale verkoopbare oppervlakte: 450m²

Verkoopsprijs tussen EUR 200k en EUR 295k per eenheid

Bankfinanciering toegekend voor EUR 1.287k voor de aankoop van het gebouw en de
werkzaamheden

De gevraagde obligatie-uitgifte zal een deel van de middelen herfinancieren die zijn geïnvesteerd voor
de aankoop

EPB-Certificaat: G (nu)→ D+/C (doel)

Geen expertise ontvangen van de klant

Bron: Google Maps en Management

Domein Elsensesteenweg Raad Herder

* Offertes niet ontvangen van de opdrachtgever. Indien het budget groter is dan aanvankelijk voorzien, verbindt DV Company zich ertoe het overschot met eigen middelen/zelf te financieren.
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IV. De ligging

➢ Het pand is gelegen Elsensesteenweg 297, niet ver van het centrum van Brussel dichtbij het Fernand Cocqplein en Flageyplein;

➢ Binnen 5 km wandelafstand zijn: scholen, vijvers, winkels, bars, restaurants, …

➢ Talrijke buslijnen (54,71,…), en tram (81,…) en elektrische stadsfiets- en stepspunten bevinden zich in de nabijheid (minder dan 5min te voet). Te meer, ligt de N5 dichtbij, die de
Louizawijk verbindt met de N4.

Ligging

In het hartje van de hoofdstad

Niet ver van het stadscentrum Brussel

Stadscentrum

Elsene

Bron : Google Maps

Domein Elsensesteenweg Raad Herder

Etterbeek

N24

N5

N4
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V. Het project

Bron: Management

Domein Elsensesteenweg Raad Herder
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VI. De planning en de rentabiliteit

Uitvoeringsplan

➢ Het gebouw werd verworven onder het registratierecht en tegen een relatief voordelige
prijs (aankoop buiten de markt om (off-market));

➢ De geschatte verkoopprijzen per m² voor woningen variëren tussen EUR 4.609/m² en EUR
4.804/m², wat overeenkomt met de gemiddelde marktprijzen voor deze locatie (zie
bijlage);

➢ Bankfinanciering van EUR 1.287k voor de aankoop en de bouwwerken (EUR 325k)
(gunstigere EPB) ;

- Gevelisolatie;
- Vervanging van de vensterramen;
- Vervanging van het dak;
- Elektrische installatie;
- Volledige renovatie van de 6 appartementen.

➢ De ROI bedraagt 28,72%*.

Verwachte rentabiliteit

* Brutomarge/totale kosten (aankoopkosten + werken) vóór belastingen, financiële kosten en marketingkosten

Domein Elsensesteenweg Raad Herder

Aankoop vh
gebouw

(03/10/2022)
100% verkocht

Einde vd werken en 
begin vd verkopen

Verkopen

Q3 2023Q4 2022 Q4 2023

Begin vd werken

Q1 2023

Werken

Bron: Management

Opmerking: De informatie over de waarde van het bedrijf kon door Deloitte niet worden geverifieerd omdat wij de 
vastgoedexpertise niet hebben ontvangen.. 

Ventes estimées - En EUR

% des ventes Prix de vente # m² ou unité Prix/m² ou unité

Rez commercial 11% 200.000 € 105

1e étage appartement 1 chambre 13% 245.000 € 51 4.804 €                    

1e étage appartement 2 chambres 16% 295.000 € 64 4.609 €                    

2e étage appartement 1 chambre 13% 245.000 € 51 4.804 €                    

2e étage appartement 2 chambres 16% 295.000 € 64 4.609 €                    

3e étage appartement 1 chambre 13% 245.000 € 51 4.804 €                    

3e étage appartement 2 chambres 16% 295.000 € 64 4.609 €                    

Tota l  ventes  es tim ées 1.820.000 €              450

Coûts du projet - En EUR

% des coûts Coûts # m² Coûts / m²

Acquisition inclus droits et frais de notaire 77% 1.088.910 €              

Travaux 23% 325.000 €                  

Total coûts du projet 1.413.910 €              

Financement  - En EUR

Crédit bancaire 1.287.000 €              

Fonds propres 126.910 €                  

Total financement 1.413.910 €              

Marge avant impôts et frais financiers 406.090 €                  

ROI* 28,72%
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VII. De lopende financieringen Domein Elsensesteenweg Conseil Berger

Lopende bankfinanciering voor het project

Bank : BNP Paribas Fortis NV

Toekenningsdatum: 23.07.2021*

Type lening: Roll-over

Vervaldatum: 31.07.2023

Bedrag: EUR 1.287k

Doel: Dit krediet dient uitsluitend voor de gedeeltelijke financiering van de aankoop van en de werkzaamheden aan het gebouw aan de Elsensesteenweg 297, 1050 Elsene.

Rentevoet: EURIBOR + 1,7%

Zekerheden: - Hypotheek van EUR 27,5k in hoofdsom en toebehoren in rang 1 op het door DV Company te verwerven onroerend goed gelegen Elsensesteenweg 297, te 1050
Elsene; - Mandaat om een hypotheek van EUR 1.388,2k in hoofdsom en toebehoren te verlenen op het onroerend goed gelegen Elsensesteenweg 297, 1050 Elsene.

Terugbetaling: Het krediet wordt terugbetaald tot 100% van de verkoopprijs van het bovengenoemde onroerend goed of een deel daarvan, tegen een voor de bank aanvaardbare prijs..

* Mogelijkheid tot verlenging van de kredietperiode indien nodig aangezien het een straight-loan betreft. Deze lening werd 1 jaar voor de koopakte ondertekend omdat de akte verschillende keren moest worden uitgesteld wegens erfenisproblemen.
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Project 3 - Raadstraat
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III. Kernelementen van het project

Het project in het kort…

Raadstraat 47, 1050 Elsene

Gebouw met 4 appartementen – Statuut : 2 op 4 appartementen zijn momenteel verhuurd. De
renovatie van het gelijkvloers is nu aan de gang. De renovatie van de duplex zal in maart beginnen en de
commercialisering tussen 1 en 15 april.

Aankoop in Asset Deal voor EUR 811k (waarvan registratierechten, notarishonoraria en commissie
makelaar) – Akte gesloten in december 2022

Renovatiewerken (geen vergunning) voor EUR 50k waardoor de EPB kan worden verbeterd

Totale verkoopbare oppervlakte: 289m²

Verkoopsprijs tussen EUR 215k en EUR 260k per eenheid

Bankfinanciering toegekend voor EUR 610k voor de aankoop en de werken van het gebouw

De gevraagde obligatie-uitgifte zal een deel van de middelen herfinancieren die zijn geïnvesteerd voor
de aankoop

EPB-Certificaat: G/D-/D/G (nu)→ D/C/C+/C+ (doel)

Expertise ontvangen van de klant – bedrag van de onderhandse verkoop van k€ 983

Source : Google Maps et Management

Domein Elsensesteenweg Raad Herder
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IV. De ligging

➢ Het gebouw is gelegen Raadstraat 47 te Elsene, dichtbij het Fernand Cocqplein en het Flageyplein;

➢ Binnen 5 km wandelafstand zijn : scholen, parken, winkels, bars, restaurants, …

➢ Bushaltes (54,71,...) zijn beschikbaar in de buurt van het Fernand Cocq plein en er zijn relaispunten voor stadsfietsen of elektrische steps in de buurt (minder dan 5min te voet).
Bovendien is de N4 vlakbij om het stadscentrum te bereiken.

Ligging

Au cœur de la capitale

Niet ver van het stadscentrum van Brussel 

Stadscentrum

Matonge

Bron : Google Maps

Domein Elsensesteenweg Raad Herder

Elsene

N24

N4

N4



22

V. Het project

Source : Google Maps et Management

Domein Elsensesteenweg Raad Herder
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VI. De planning en de rentabiliteit

Aankoop vh
gebouw

(16/12/2022)

100% verkocht
Begin en einde vd

werken

Verkopen

Q1 2023Q4 2022 Q4 2023

Uitvoeringsplan

➢ Het gebouw werd verworven onder het registratierechtregime;

➢ De geschatte verkoopprijzen per m² variëren tussen EUR 3.195/m² en EUR 3.592/m²,
hetgeen overeenkomt met de bodem van de gemiddelde prijzen voor deze locatie (zie
bijlage);

➢ Banklening van EUR 610k voor de aankoop vh gebpouw en de bouwwerken (EUR 50k)
(ter verbetering vh EPB) ;

- Gevel- en dakisolatie;
- Vervanging van de beglazing.

➢ De ROI bedraagt 14,34%*.

Verwachte rentabiliteit

* Brutomarge/totale kosten (aankoopkosten + werken) vóór belastingen, financiële kosten en marketingkosten

Domein Elsensesteenweg Raad Herder

Begin vd verkopen

Q2 2023

Bron: Management

Ventes estimées - En EUR

% des ventes Prix de vente # m² ou unité Prix/m² ou unité

RDC, appartement 1 ch 22% 215.000 € 67 3.195 €                    

1e étage, appartement 1 ch 26% 255.000 € 71 3.592 €                    

2e étage, appartement 1 ch 26% 255.000 € 71 3.592 €                    

3e étage, duplex, app. 2 ch 26% 260.000 € 80 3.250 €                    

Tota l  ventes  es tim ées 985.000 €                  289 3.405 €                    

Coûts du projet - En EUR

% des coûts Coûts # m² Coûts / m²

Acquisition inclus droits et frais de notaire 92% 791.446 €                  289 2.739 €                    

Apporteur d'affaire 2% 20.000 €                    

Travaux 6% 50.000 €                    

Total coûts du projet 861.446 €                  

Financement  - En EUR

Crédit bancaire 610.000 €                  

Fonds propres 251.446 €                  

Total financement 861.446 €                  

Marge avant impôts et frais financiers 123.555 €                  

ROI* 14,34%

Opmerking: Bij de berekening van de rentabiliteit is geen rekening gehouden met de huurprijzen.
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VII. De lopende financieringen

Lopende bankfinanciering voor het project

Bank: ING Belgique NV

Toekenningsdatum: 03/11/2022

Type lening: Roll Over

Verrvaldatum: 29.11.2024

Bedrag: EUR 610k

Doel: Dit krediet dient ter medefinanciering van de aankoop van en de werkzaamheden aan het onroerend goed in de Raadstraat 47, 1050 Elsene.

Rentevoet: EURIBOR + 2%

Zekerheden: - Hypotheek van EUR 25k in hoofdsom en toebehoren in rang 1 op het door DV Company te verwerven onroerend goed gelegen Raadstraat 47, 1050 Elsene;
- Mandaat om de hypotheek te verlenen tot een maximum van EUR 585k in hoofdsom en toebehoren op het onroerend goed gelegen Raadstraat 47, 1050 Elsene;
- Verpanding van uw vorderingen op de huidige en toekomstige kopers van het onroerend goed, dat deel uitmaakt van het gefinancierde project.

Terugbetaling: Niet vermeld in de kredietovereenkomst

Domein Elsensesteenweg Raad Herder

* Mogelijkheid om de looptijd van het krediet zo nodig te verlengen, aangezien het om een rechtstreekse lening gaat..
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Project 4 - Herdersstraat
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III. Kernelementen van het project

Het project in het kort…

Herdersstraat 14, 14A, 16 en 18, 1050 Elsene

4 huizen – 2 vooraan en 2 achteraan – Statuut : Verhuurd

Aankoop in Asset Deal voor EUR 2.066k (waarvan registratierechten, notarishonoraria en commissie
voor de makelaar) – handtekening van de akte voorzien voor maart 2023*

Renovatiewerken (geen vergunning) voor EUR 300k om het EPB te verbeteren

Totaal verkoopbare oppervlakte: 1.032m²

Verkoopprijs van EUR 2.850k: EUR 1.500k voor 14-14A en EUR 1.350k voor 16-18

Bankfinanciering toegekend van EUR 1.830k voor de aankoop en werken van de gebouwen

De gevraagde obligatie-uitgifte zal de herfinanciering mogelijk maken van een deel van de geïnvesteerde
fondsen voor de aankoop

EPB-Certificaat: G/F/D (nu)→ D/C/C (objectief)

Geen expertise ontvangen van de klant

Bron : Google Maps en Management

Domein Elsensesteenweg Raad Herder

Herdersstraat 14 - Voorkant

Herdersstraat 18 -
Voorkant

Herdersstraat 14 - Achterkant Herdersstraat 16 - Achterrkant

* De verkoopovereenkomst is onderworpen aan de opschortende voorwaarden van
de toekenning van de financiering
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IV. De ligging

➢ Het eigendom is gelegen Herdersstraat 14, 14A, 16 en 18 te Elsene, in een levendige wijk niet ver van de commerciële Gulden Vlieslaan;

➢ Binnen de 5km te voet vindt men: winkels, bars, restaurants, …

➢ Talrijke bushaltes (54,71,…), trams en metro (Naamse Poort, Louiza,…) alsook elektrische stadsfiets- en stepspunten bevinden zich nabij (minder dan 5min te voet)

Ligging

In het hartje van de hoofdstad

Niet ver van Brussels stadscentrum

Stadscentrum

Bron: Google Maps

Domein Elsensesteenweg Raad Herder

Elsene

N24

N4

N261
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V. Het project

Source : Management

Domein Elsensesteenweg Raad Herder

Herdersstraat 14 - Voorkant

Herdersstraat 18 -
Voorkant

Herdersstraat 14 - Achterkant Herdersstraat 16 - Achterkant

Herdersstraat 14 - Voorkant
- Kamers 

Herdersstraat 14 - Achterkant
- Duplex 

Herdersstraat 16 en 18 - Voorkant
- Kamer

Herdersstraat 16 en 18 - Achterkant
–- Beneden
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VI. De planning en de rentabiliteit

Aankoop van het 
gebouw

(Maart 2023)

100% verkochtBegin vd werken

Werken

Q4 2023Q1 2023 Q4 2024

Uitvoeringsplan

➢ Het gebouw werd verworven onder het registratierechtregime;

➢ De verkoopsprijzen per m² variëren tussen EUR 2.641 /m² en EUR 2.909 /m² wat
overeenkomt met prijzen onder de marktprijzen voor de locatie (zie bijlage);

➢ Banklening van EUR 1.830k voor de aankoop en de werken van het gebouw (EUR 300k)
(verbetering EPB) ;

- 14, 14A, 16 en 18 : Vloerisolatie
- 14, 14A en 18 : Installatie van een nieuw ventilatiesysteem
- 14, 16 en 18 : Vervanging van de beglazing
- 14A en 18 : Gevel- en dakisolatie
- 14 : Vervanging van de vensterramen
- 16 : Gevelisolatie

➢ De ROI bedraagt 20,47%*.

Einde vd werken
en begin vd
verkopen

Q3 2024

Verwachte rentabiliteit

Verkopen

* Brutomarge/totale kosten (aankoopkosten + werken) vóór belastingen, financiële kosten en marketingkosten.

Domein Elsensesteenweg Raad Herder

Bron : Management

Ventes estimées - En EUR

% des ventes Prix de vente # m² ou unité Prix/m² ou unité

Berger 14 - 14 A

Maison avant 363 2.641 €                    

Maison arrière 205 2.641 €                    

Berger 16 -18

Maison arrière Berger 16 60 2.909 €                    

Maison avant Berger 18 404 2.909 €                    

Tota l  ventes  es tim ées 2.850.000 €              1.032

Coûts du projet - En EUR

% des coûts Coûts # m² Coûts / m²

Acquisition inclus droits et frais de notaire 86% 2.025.750 €              

Apporteur d'affaire 2% 40.000 €                    

Travaux 13% 300.000 €                  

Total coûts du projet 2.365.750 €              

Financement  - En EUR

Crédit bancaire 1.830.000 €              

Fonds propres 535.750 €                  

Total financement 2.365.750 €              

Marge avant impôts et frais financiers 484.250 €                  

ROI* 20,47%

1.500.000 €

1.350.000 €47%

53%

Opmerking: Bij de berekening van de rentabiliteit is geen rekening gehouden met de huurprijzen.

➢ Opmerking: de gebouwen zijn momenteel verhuurd. De huurders hebben dus 6
maanden vanaf de ondertekening van de akte (maart 2023) om de panden te
ontruimen. Daarna zullen de werkzaamheden rond Q4 2023 beginnen.
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VII. De lopende financieringen Domein Elsensesteenweg Raad Herder

Lopende bankfinanciering voor het project

Bank: BNP Paribas Fortis NV

Toekenningsdatum: 13.01.2023

Type lening: Roll-over

Vervaldatum: 31.01.2025

Bedrag: EUR 1.830k

Doel: Dit krediet dient uitsluitend voor de gedeeltelijke financiering van de aankoop en werken van het gebouw aan de Herderstr 14-14A, 16 en 18, 1050 Elsene.

Rentevoet: EURIBOR + 1,7%

Zekerheden: - Hypotheek van EUR 27,5 k in hoofdsom en toebehoren in rang 1 op het door DV Company te verwerven onroerend goed gelegen Herdersstraat 14-14A, 16 en 18,
1050 Elsene;

- Mandaat om de hypotheek te verlenen tot EUR 1.985,5 duizend in hoofdsom en toebehoren op het onroerend goed gelegen Herdersstr 14-14A, 16 en 18, 1050
Elsene.
Terugbetaling: De terugbetaling geschiedt in één keer op 31.01.2025 en de lening eindigt automatisch op die datum..

* Mogelijkheid om de looptijd van de lening indien nodig te verlengen, aangezien het om een rechtstreekse lening gaat..
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Financiële status van DV Company en toekomstige financieringen
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VIII. Financiële status van DV Company (1/2)

• De materiële activa bestaan uit ongeveer 30 gehuurde gebouwen.
• De financiële activa bestaan uit participaties in Gravimmo SA en Fulgor Immo SA.

• De reserves omvatten 7 eigendommen die voor verkoop worden bestemd.

• Het statutaire eigen vermogen (zonder mark-to-market activa) verbetert tussen 2020 en 2022
en bedraagt k€ 1 694 per 31/12/2022.

Op 31.12.2022 (proforma situatie) – EUR :

• De financiële schulden op lange en korte termijn betreffen voornamelijk de financiering van
panden in eigendom (klasse 2) en panden bestemd voor de verkoop (in voorraad).

Bron : Management en nationale Bank van België
NB: De gepresenteerde rekeningen zijn afgesloten op 30/06/2020, 30/06/2021 en 30/06/2022. Voor 2022 hebben we ook een situatie op 31/12/2022.

• De overige schulden bestaan uitsluitend uit voorschotten van partners/beheerders en
huurgaranties.

30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022 31.12.2022

17.076.109 20.265.361 18.133.606 24.026.605

10.702.335 15.532.453 16.593.302 19.974.318

I. Frais d'établissement 0 0 0 0

II. Immobilisations incorporelles 0 0 0 0

III. Immobilisations corporelles 10.702.335 13.749.706 13.810.300 17.191.315

IV. Immobilisations financières 0 1.782.747 2.783.003 2.783.003

6.373.774 4.732.908 1.540.303 4.065.037

V. Créances à plus d'un an 0 0 0 0

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 5.571.285 4.334.524 735.164 3.642.907

VII. Créances à un an au plus 740.300 232.550 533.799 181.088

A. Créances commerciales 740.300 182.550 125.588 181.088

B. Créances diverses 0 50.000 408.211 0

VIII. Placements de trésorerie 0 0 0 0

IX. Valeurs disponibles 57.710 154.450 239.156 234.696

X. Comptes de régularisation 4.480 11.384 32.184 6.346

Comptes d'attente 0 0 0 -12.749

17.076.109 20.265.361 18.133.606 24.026.605

262.061 518.222 867.394 1.693.523

I. Capital 178.600 200.000 500.000 500.000

II. Primes d'émission 0 0 0 0

III. Plus-values de réévaluation 0 0 0 0

IV. Réserves 83.000 317.740 17.740 360.000

V. Résultat reporté 461 482 349.654 833.523

VI. Subsides en capital 0 0 0 0

0 0 0 0

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

       B. Impôts différés 0 0 0 0

16.814.048 19.747.139 17.266.212 22.333.082

VIII. Dettes à plus d'un an 7.713.695 16.253.042 16.258.908 21.682.936

A. Dettes financières 7.070.995 15.377.250 15.076.908 20.567.936

B. Dettes commerciales 0 0 0 0

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

D. Dettes diverses 642.700 875.792 1.182.000 1.115.000

IX. Dettes à un an au plus 9.085.821 3.490.592 999.515 650.146

A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année 127.751 219.991 212.767 81.336

B. Dettes financières 8.581.175 2.580.106 271.500 271.500

C. Dettes commerciales 164.912 295.235 281.788 72.971

D. Acomptes reçus sur commandes 0 241.637 89.137 89.137

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 98.927 76.227 62.380 50.037

F. Dettes diverses 113.057 77.396 81.943 85.165

X. Comptes de régularisation 14.532 3.504 7.789 0

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES

DETTES

Bilan

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

ACTIFS CIRCULANTS

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Opmerking: De jaarrekening houdt geen rekening met mogelijke niet-gerealiseerde meerwaarden op de gebouwen en op de participaties in Gravimmo en Fulgor Immo. Volgens de
directie zullen deze meerwaarden aanzienlijk zijn en dus een aanzienlijke invloed hebben op het bedrag van het eigen vermogen, hetgeen de obligatiehouders zal geruststellen.



33

VIII. Financiële status van DV Company (2/2)

Op 31.12.2022 (proforma situatie) - EUR :

Source : Management et Banque Nationale de Belgique
NB : Les comptes présentés sont clôturés au 30/06/2020, au 30/06/2021 et au 30/06/2022. Pour 2022, nous disposons également d’une situation au 31/12/2022.

30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022 31.12.2022

103.507 310.695 474.375 877.054

370.652 767.650 1.055.753 1.176.310

I. Marge brute d'exploitation 1.372.738 1.762.457 2.022.718 1.873.184

II. Rémunérations, charges sociales et pension 0 0 24.107 0

III. Amortissements et réductions de valeur 880.499 850.467 717.380 574.799

IV. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours et sur créances commerciales : dotations (reprises) 15.759 0 0

V. Provisions pour risques et charges 0 0 0 0

VI. Autres charges d'exploitation 105.828 144.340 225.478 122.075

VII. Charges d'exploitation non récurrentes 0 0 0 0

5.852 10.192 6.034 1

VII. Produits financiers récurrents 5.852 10.192 6.034 1

VIII. Produits financiers non récurrents 0 0 0 0

272.997 467.146 587.412 299.257

IX. Charges financières récurrentes 268.800 467.146 587.412 299.257

X. Charges financières non récurrentes 4.197 0 0 0

81.554 234.761 348.246 827.054

XI. Prélèvements sur les impôts différés 0 0 0 0

XII. Transfert aux impôts différés 0 0 0 0

XIII. Impôts sur le résultat 21.953 75.934 126.129 50.000

XIV. Prélèvement sur réserves immunisées 0 0 0 0

XV. Transferts aux réserves immunisées 0 0 0 0

Charges financières

Bénéfice de l'exercice à affecter

Compte de résultats

Bénéfice de l'exercice avant impôts

Produits et charges d'exploitation

Produits financiers
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VIII. Toekomstige financieringen

➢ Obligatie-financiering:

• Minimum en maximumbedrag van de lening: EUR 800k en EUR 1.000k ;

• Obligatie-uitgifte naar Belgisch recht;

• 30 maanden vanaf de storting van de fondsen op de rekening van de lener « DV Company » ;

• Jaarlijkse bruto interest van 9,00% jaarlijks betaald. Dit rendement wordt gerechtvaardigd door het ontbreken van zekerheden omdat de lening wordt verstrekt in de holding;

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

• Achtergesteld aan bankfinanciering, met dien verstande dat een toekomstige financiering de terugbetaling van de obligatie op haar vervaldag niet kan verhinderen. Indien nodig
verbindt de klant zich ertoe BeeBonds op de hoogte te brengen van een herfinancieringsoplossing;

• Gedurende de looptijd van de financiering zal er geen kasuitstroom zijn van DV Company NV naar andere vennootschappen van de groep Denis Vandamme;

• Het doel van de fondsenwerving is de herfinanciering van de fondsen geïnvesteerd in 4 projecten van het type "Goederenhandelaar" (voorgesteld in deze nota);Les fonds perçus
de l’emprunt obligataire seront exclusivement utilisés pour l’acquisition de nouveaux projets dans DV Company ;

• De verkoop van de 4 geïdentificeerde projecten zal worden gebruikt om de obligatie terug te betalen;

• Mogelijkheid tot vervroegde aflossing met schadeloosstelling;

• Mededeling aan BeeBonds van een driemaandelijks rapport.

➢ Intercostale / derden / bankvoorschotten voor nieuwe projecten:

➢ Aangezien DV Company actief is in vastgoedtransacties, zal zij vastgoed blijven verwerven. Deze aankopen zullen gefinancierd worden met verschillende middelen zoals
bankleningen, obligaties, diverse voorschotten en projectmarges. De winstgevendheid van deze nieuwe projecten kan niet worden ingeschat en kan van invloed zijn op het
vermogen van DV Company om obligatiehouders terug te betalen.

Bron: Management
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Overzicht van de panden en van de lopende projectfinancieringen
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IX. Overzicht van de panden – in EUR

Bron: Management

RUE Commune
Date 

d'achat

Prix 

d'achat

Droits 

d'enreg.

Frais actes et 

notaire

Cession ou 

apporteur

Coûts 

d'acquisition
Travaux

Coûts du 

projet
Vente Bénéfice

Bénéfice 

%
Banque Crédit

Fonds 

propres

Avenue du Domaine 25 Forest 5.9.22 3.000.000 € 240.000 € 9.969 € 3.249.969 € 200.000 € 3.449.969 € 4.750.000 € 1.300.031 € 37,68% BNP 2.900.000 € 549.969 €

Chaussée d'Ixelles 297 Ixelles 3.10.22 1.000.000 € 80.000 € 8.910 € 1.088.910 € 325.000 € 1.413.910 € 1.820.000 € 406.090 € 28,72% BNP 1.287.000 € 126.910 €

Conseil 47 Ixelles 16.12.22 725.000 € 58.000 € 8.446 € 20.000 € 811.446 € 50.000 € 861.446 € 985.000 € 123.555 € 14,34% ING 610.000 € 251.446 €

Berger 14-14A -16 -18 Ixelles Mars 2023 1.850.000 € 148.000 € 27.750 € 40.000 € 2.065.750 € 300.000 € 2.365.750 € 2.850.000 € 484.250 € 20,47% BNP 1.830.000 € 535.750 €

TOTAUX 6.575.000 € 526.000 € 55.075 € 60.000 € 7.216.075 € 875.000 € 8.091.075 € 10.405.000 € 1.829.675 € 22,61% 6.627.000 € 1.464.075 €

DV Company SA - Récapitulatif des biens refinancés
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IX. Overzicht van de projectfinanciering – in EUR

Bron: Management
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Geagregeerd Cash Flow Plan van de portefeuille



39

X. Geagregeerd Cash Flow Plan van de portefeuille

Opmerkingen :

• In dit cashflowplan is geen rekening gehouden met lopende huurinkomsten.
• Zoals hierboven vermeld, zal de obligatie worden gebruikt om het geïnvesteerde eigen vermogen te herfinancieren of om te investeren in de aankoop van de 4 projecten. Dit eigen

vermogen zal vervolgens worden gebruikt om te investeren in nieuwe vastgoedprojecten.
• Zelffinanciering in Q1/2023 is misschien niet nodig, afhankelijk van de timing van de verwerving van het Herder-project en de timing van de fondsenwerving van de BeeBonds.

Cash planning - EUR < T1/2023 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024 T2/2024 T3/2024 T4/2024 T1/2025 T2/2025 T3/2025 Total projections > 2022

Cash début de période - - 479.620 368.186 287.103 568.445 437.225 469.655 319.415 1.272.695 1.105.170 2.269.916

Projets

Autofinancement DV 828.325 635.750 - - - - - - - - - - 1.464.075

Refinancement des fonds propres DV - (500.000) - - (500.000) - - - - - - - (1.000.000)

Acquisitions/Ventes (5.150.325) (2.065.750) 215.000 1.095.000 1.495.000 - - 1.350.000 1.500.000 2.125.000 1.995.000 630.000 3.188.925

Domaine 25 (3.249.969) - 2.125.000 1.995.000 630.000 1.500.031

Ixelles 297 (1.088.910) - 835.000 985.000 731.090

Conseil 47 (811.446) - 215.000 260.000 510.000 173.554

Berger 14-14A, 16 et 18 - (2.065.750) 1.350.000 1.500.000 784.250

Coûts de construction - (200.000) (200.000) (75.000) (125.000) (125.000) (75.000) (75.000) - - - (875.000)

Domaine 25 (50.000) (50.000) (50.000) (50.000) - - - - - (200.000)

Ixelles 297 (150.000) (150.000) (25.000) - - - - - - - (325.000)

Conseil 47 (50.000) - - - - - - - - - (50.000)

Berger 14-14A, 16 et 18 - - - - (75.000) (75.000) (75.000) (75.000) - - - (300.000)

Frais de commercialisation - - (5.203) (26.499) (36.179) - - (32.670) (36.300) (51.425) (48.279) (15.246) (251.801)

-

Financement -

Crédit bancaire 4.322.000 1.725.000 (65.000) (1.020.000) (507.000) 125.000 150.000 (1.350.000) (480.000) (2.125.000) (775.000) - -

Domaine 25 2.750.000 - - 50.000 50.000 50.000 - - - (2.125.000) (775.000) - -

Ixelles 297 962.000 150.000 150.000 (810.000) (452.000) - - - - - - - -

Conseil 47 610.000 - (215.000) (260.000) (135.000) - - - - - - - -

Berger 14-14A, 16 et 18 1.575.000 - - 30.000 75.000 150.000 (1.350.000) (480.000) - - - -

Emprunt obligataire via BeeBonds - 1.000.000 - - - - - - - - (1.000.000) -

-

Frais financiers -

Intérêts bancaires et frais de financement - (115.381) (56.231) (54.584) (45.479) (41.220) (42.570) (42.570) (30.420) (26.100) (6.975) - (461.530)

Frais sur emprunt obligataire via BeeBonds - - - - - (90.000) - - - (90.000) - (45.000) (225.000)

Cash fin de période - 479.620 368.186 287.103 568.445 437.225 469.655 319.415 1.272.695 1.105.170 2.269.916 1.839.670 1.839.670

Source : Management
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XI. Bijlage – Analyse van de verkoopsprijzen
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XII. Disclaimer Deloitte

Deze Beschrijvende Nota is opgesteld door Deloitte Accountancy SRL/BV (hierna "Deloitte" of "Deloitte Private" genoemd) op basis van documenten en informatie met betrekking tot de
vastgoedprojecten Domeinlaan 25 (‘Domein’), Elsensesteenweg 297 (‘Elsensesteenweg’), Raadstraat 47 (‘Raad’), Herdersstraat 14-14A, 16 en 18 (‘Herder’), die door het bestuursorgaan
of de directie van de uitgevende instelling (NV "DV Company") zijn verstrekt. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens, documenten,
aannames (geschatte timing) of andere informatie.

De analyse van het Project door Deloitte Private en het opstellen van de Beschrijvende Nota omvat geen evaluatie of aanbeveling van de wenselijkheid van het investeren in en kopen van
de door de uitgevende instelling uitgegeven obligaties. Deloitte heeft zich uitsluitend gebaseerd op de door de Emittent verstrekte informatie en is niet verantwoordelijk voor de juistheid
of volledigheid van die informatie.

Het project omvat commerciële, financiële en bouwrisico's waarvoor Deloitte geen verantwoordelijkheid aanvaardt.

Evenmin is het de verantwoordelijkheid van Deloitte om eventuele onjuistheden in de informatie waarvan Deloitte in de toekomst kennis krijgt te corrigeren of aan Investeerders mee te
delen. Het feit dat de Beschrijvende Nota door de Emittent of BeeBonds ter beschikking wordt gesteld aan Beleggers betekent niet dat Deloitte een klantrelatie aangaat met die Beleggers
of dat Deloitte enige aansprakelijkheid aanvaardt jegens die Beleggers.

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 Belegger-gebruiker van deze Beschrijvende Nota stemt ermee in om geen claim of actie tegen Deloitte in te stellen of daarmee te dreigen die voortvloeit uit (of verband houdt met) de
Documenten of het gebruik daarvan.
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