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I. Timeline update

Timeline van de Beschrijvende Nota

Timeline update – Q4 2021

Commentaren : 

- De bouwvergunning is verleend op 01/09/2021 (Q3 2021) en alle beroepen sinds 01/10/2021 (Q4 2021) zijn gezuiverd; 

- De werkzaamheden aan de gebouwen "Béguinage 3" en "Looz 5/7" zijn begonnen;

- Ingevolge een ministeriële circulaire van 10/8/2021 kan voor 1 van de 3 gebouwen het krediet van het Woningfonds worden aangevraagd. Bijgevolg is het gebouw "Looz 7/2" aangewezen.  

Een ambtenaar van het Woningfonds, vergezeld van een SVK-ambtenaar, bezocht de locatie aan het einde van het vierde kwartaal van 2021. Er werd een gunstig akkoord gegeven. De SVK-

overeenkomst zal worden ondertekend na ontvangst van de definitieve goedkeuring van de subsidies van het Huisvestingsfonds. 

2024

Planning Projet Eco Logis Invest T1/2021 T2/2021 T3/2021 T4/2021 T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024

Acquisition par Soc Invest et revente à Eco Logis

Introduction et obtention du permis de bâtir

Travaux bâtiment rue du béguinage 3

Location bâtiment rue du béguinage 3

Travaux bâtiment rue de Looz 7/2

Location bâtiment rue de Looz 7/2

Travaux bâtiment rue de Looz 5/7

Location bâtiment rue de Looz 5/7

Ventes des 18 appartements et parkings (cash in)

2021 2022 2023



Ventes estimées - En EUR

Prix de vente estimés # m² # unité de parking

Total ventes acte en main (exclus droits de 12,5%) 2.090.667 €                       2.685 28

Coûts du projet - En EUR

% coûts totaux Coûts # m² Coûts / m²

Prix d'achat + quote-part du précompte immobilier 37,4% 583.890 €                          2.685 217 €                                        

Droits d'enregistrement + frais de notaire 4,6% 72.378 €                             2.685 27 €                                          

Frais administratifs (Registre national, Cadastre…) + Honoraires légaux 0,4% 6.401 €                               2.685 2 €                                             

TVA 0,1% 1.376 €                               2.685 1 €                                             

Total frais d'acquisition 42,6% 664.045 €                          

Travaux (logements, terrasses, communs) (inclus TVA non déduc.) 48,9% 763.200 €                          2.685 284 €                                        

Aménagements extérieurs (inclus TVA non déduc.) 5,6% 87.120 €                             2.685 32 €                                          

Honoraires architecte 2,9% 45.302 €                             2.685 17 €                                          

Total coûts de construction 57,4% 895.622 €                          

Total coûts de développement 1.559.667 €                       2.685 581 €                                        

Opérationnel - en EUR

Montant annuel Montant total sur le projet # m² Montant annuel / m²
Location par phase

Loyers des appartements

Phase 1 : rue du béguinage 3 16.200 €                                35.100 €                             590 59 €                                          

Phase 2 : rue de Looz 7/2 21.060 €                                33.345 €                             709 47 €                                          

Phase 3 : rue de Looz 5/7 68.580 €                                40.005 €                             1.386 29 €                                          

Charges locatives et frais de gestion adminitratives 26.500 €-                             2.685

Total revenu locatif net 81.950 €                             2.685 31 €                                          

Financement  - En EUR

Crédit bancaire 405.000 €                          

Empunt obligataire via BeeBonds 750.000 €                          

Emprunt Fond du logement sans intérêts 408.200 €                          

Capitaux propres 25.000 €                             

Avance actionnaire 105.000 €                          

Total financement 1.693.200 €                       

Frais financiers  - En EUR

Intérêts sur crédit bancaire 35.843 €                             2,95% d'intérêts annuels sur 3 ans

Intérêts sur emprunt obligataire via BeeBonds 180.000 €                          8% d'intérêts annuels sur 3 ans

Frais bancaires et de financement 60.258 €                             

Total frais financiers 276.101 €                          
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II. Inkomsten en kosten : update

Inkomsten en kosten van de Beschrijvende nota Inkomsten en kosten : update – Q4 2021

Commentaren :

- In afwachting van de definitieve goedkeuring van de renovatiesubsidies van het Fonds voor huisvesting; 

- De huurprijzen zijn niet gewijzigd omdat een compensatie is overwogen tussen de huurprijzen van het Looz-gebouw 5/7 en 7/2.

Ventes estimées - En EUR

Prix de vente estimés # m² # unité de parking

Total ventes acte en main (exclus droits de 12,5%) 2.090.667 €                       2.685 28

Coûts du projet - En EUR

% coûts totaux Coûts # m² Coûts / m²

Acquisition inclus droits et frais de notaire 35,0% 509.750 €                          2.685 190 €                                        

Commission Apport suite cession Soc Invest 2,4% 35.000 €                             2.685 13 €                                          

Frais de crédit bancaire 0,4% 5.400 €                               2.685 2 €                                             

TVA 0,6% 9.219 €                               2.685 3 €                                             

Total frais d'acquisition 38,4% 559.369 €                          

Travaux (logements, terrasses, communs) (inclus TVA non déduc.) 52,5% 763.200 €                          2.685 284 €                                        

Aménagements extérieurs (inclus TVA non déduc.) 6,0% 87.120 €                             2.685 32 €                                          

Honoraires architecte 3,1% 45.302 €                             2.685 17 €                                          

Total coûts de construction 61,6% 895.622 €                          

Total coûts de développement 1.454.991 €                       2.685 542 €                                        

Opérationnel - en EUR

Montant annuel Montant total sur le projet # m² Montant annuel / m²
Location par phase

Loyers des appartements

Phase 1 : rue du béguinage 3 16.200 €                                35.100 €                             590 59 €                                          

Phase 2 : rue de Looz 7/2 21.060 €                                33.345 €                             709 47 €                                          

Phase 3 : rue de Looz 5/7 68.580 €                                40.005 €                             1.386 29 €                                          

Charges locatives et frais de gestion adminitratives 26.500 €-                             2.685

Total revenu locatif net 81.950 €                             2.685 31 €                                          

Financement  - En EUR

Crédit bancaire 405.000 €                          

Empunt obligataire via BeeBonds 750.000 €                          

Emprunt Fond du logement sans intérêts 408.200 €                          

Capitaux propres 25.000 €                             

Avance actionnaire 105.000 €                          

Total financement 1.693.200 €                       

Frais financiers  - En EUR

Intérêts sur crédit bancaire 35.843 €                             2,95% d'intérêts annuels sur 3 ans

Intérêts sur emprunt obligataire via BeeBonds 180.000 €                          8% d'intérêts annuels sur 3 ans

Frais bancaires et de financement 60.258 €                             

Total frais financiers 276.101 €                          

ROI
21%

ROI
14%
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III. Stand van de projectfinancieringen

Krediet:                                       Triodos

Toekenningsdatum:                  01/03/2021 

Aard van de lening:                  Termijnlening

Vervaldatum :                            01/03/2024 

Bedrag:                                        405.000 euro 

Doelstelling: Deze lening zal uitsluitend worden gebruikt voor de financiering, over een periode van 36 maanden, van de aankoop van het te renoveren voormalige rusthuis. 

Na de renovatie van het gebouw zal de site bestaan uit 18 appartementen met laag energieverbruik en 28 parkings 

Rentevoet: Euribor over 3 maanden plus een marge van 2,95%. 

Zekerheden: - Eerste hypotheek voor een hoofdsom van € 25.000,00: De grond en het gebouw gelegen te rue du Béguinages 3 en rue Looz 5-7/2 in 4432 Xhendremael (Ans) 

- Hypothecair mandaat van € 380.000 op het bovenvermelde onroerend goed

- Verpanding van alle aandelen in het sociaal aandelenkapitaal van Eco Logis Invest SRL 

Voorwaarde: voorafgaande indiening van een kapitaalinbreng van 135 000 euro eigen middelen (inclusief obligatielening)
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III. Stand van de projectfinancieringen

Lening van het Woningfonds tegen 0% rentevoet toegekend voor een bedrag van 408.000 euro terug te betalen in 9 jaar. De enige beperking is de ondertekening van een huurovereenkomst voor

13 van de 18 te bouwen appartementen (principeakkoord ontvangen van het SVK (AIS in Wallonië)) 

➢ Netto huren van de appartementen gelegen in de verschillende panden gebouwd in 3 fases

➢ Kapitaal van 25.000 € in Q1 2021

➢ Aandeelhoudersvoorschotten van €105.000 in Q3 2023. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan dit voorschot. De emittent verbindt zich er evenwel toe de obligaties terug te betalen vóór de
terugbetaling van deze.

➢ Obligatie-financiering :

• Bedrag van de lening: 750.000 € ;

• Obligatie-uitgifte onderworpen aan Belgisch recht ;

• 3 jaar van de storting van de fondsen op de Eco Logis Invest SRL- rekening ;

• Jaarlijkse bruto-rente van 8,00% jaarlijks uitbetaald;

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

• Achtergesteld aan bankfinancieringen ;

• Doel van de fondsenwerving betreft uitsluitend de financiering van het project van Eco Logis Invest ;

• Mogelijkheid tot vervroegde aflossing met schadeloosstelling voor Eco Logis Invest ;

• Zekerheden : Garantie op eerste verzoek;

• Betaling van de 2 eerste coupons verzekerd door de cash flows van het project ;

• Driemaandelijks rapport verstuurd naar BeeBonds.

Commentaar :

Ingevolge een ministeriële circulaire in Q2 2021 kan voor 1 gebouw van de 3 het krediet van het Woningfonds worden aangevraagd. Aldus is het "Looz 7/2" gebouw aangewezen. Na een

bezoek ter plaatse aan het eind van het vierde kwartaal van 2021 door de huisvestingsfunctionaris van het Woningfonds wacht Eco Logis nu op de definitieve goedkeuring. De 

huurovereenkomst met AIS (SVK) zal daarna worden ondertekend.
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IV. Voortgang verkopen, kosten en cash

Situatie Beschrijvende Nota Huidige situatie

* Buiten huren en huurkosten * Buiten huren en huurkosten

Cumulatief Q4/2021

Verkopen EUR 0

Totale kosten* EUR 737 k

Cash bank EUR 544 k

Cumulatief Q4/2021

Verkopen EUR 0

Totale kosten* EUR 866 k

Cash bank EUR 79 k

Commentaar :
In afwachting van de lening van het Woningfonds, in het derde kwartaal van 2021, heeft de
emittent besloten de in Eco Logis beschikbare middelen (EUR 358 duizend) te gebruiken om
via de onderneming Soc Invest een nieuw vastgoedproject te ontwikkelen. Er zij op gewezen
dat de kosten in verband met de aankoop van de gebouwen (15 000 EUR) die Soc Invest
voor Eco Logis heeft betaald, van deze lening moeten worden afgetrokken. Het saldo zal
uiterlijk in Q2/2022 moeten worden terugbetaald door de verkoop van het project.
Aan het eind van het vierde kwartaal van 2021 is al 138 duizend EUR terugbetaald. Derhalve
moet nog een bedrag van EUR 205 duizend worden terugbetaald.
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V. Voortgang van de werken en foto’s

Afbraak en verwijdering Looz 5/7 Afbraak en verwijdering Béguinage 3


