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Disclaimer

• Deze Beschrijvende Nota wordt uitgegeven door PwC Enterprise Advisory SRL in samenwerking 

met het management van BeeBonds SRL (het "management") onder de hieronder uiteengezette 

voorwaarden voor het exclusieve gebruik door de personen tot wie het is gericht en hun adviseurs in 

verband met de obligatie-uitgifte ("transactie") voor Lola Immo SARL (de "vennootschap").

• Deze Beschrijvende Nota is uitsluitend bedoeld om de ontvanger te helpen bij het nemen van een 

beslissing of hij het bedrijf verder wenst te onderzoeken. Het vormt geen professioneel advies en is 

niet bedoeld om de basis te vormen van een beslissing om in de Vennootschap te beleggen of 

aandelen van de Vennootschap te kopen.

• PwC, het management, hun respectieve adviseurs of een van hun respectieve bestuurders of 

werknemers of enige andere persoon geven geen enkele expliciete of impliciete verklaring of 

garantie met betrekking tot (i) de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze 

Beschrijvende Nota (ii) de nauwkeurigheid of volledigheid van de prognoses die zijn opgenomen in 

deze Beschrijvende Nota of enig ander document of informatie die op enig moment is verstrekt in 

verband met de voorgestelde Transactie van de Vennootschap, of enige andere informatie die is 

opgenomen in deze Beschrijvende Nota of enig dergelijk document dat ongewijzigd blijft na de 

publicatie ervan. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden PricewaterhouseCoopers en het 

Management, hun respectieve adviseurs of enige van hun respectieve bestuurders of werknemers 

en agenten geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor de gevolgen van uw handelen of dat 

van enige andere persoon die handelt of nalaat te handelen op basis van de informatie vervat in 

deze Beschrijvende Nota of voor enige beslissing die op deze informatie is gebaseerd. 

• Noch de ontvangst door een persoon van deze Beschrijvende Nota , noch enige informatie die hierin 

is vervat of nadien is verstrekt of meegedeeld aan een persoon in verband met de door de 

Vennootschap voorgestelde Transactie vormt, of zal worden geacht te vormen, het verstrekken van 

beleggingsadvies door PwC aan een dergelijke persoon. Elke dergelijke persoon moet zijn of haar 

eigen onafhankelijke beoordeling maken van de verdiensten van een belegging in de Transactie in 

de Vennootschap en moet zijn of haar eigen professioneel advies inwinnen.



3BeeBonds

Lola – Note descriptive Septembre 2022

Inhoudstafel

Contents

1. Synthese

2. Voorstelling van Lola Immo

3. Voorstelling van het project Lola 

4. Financieel plan en financieringsbehoefte

5. Bijlagen



Synthese



5BeeBonds

Lola – Note descriptive Septembre 2022

En k€ Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Total

Remboursement des avances actionnaires - - - - - - - (986) (986)

Intérêts sur avances actionnaires - - - - - - (177) (177)

Acquisition terrains (511) - - - - - - - (511)

Remboursement des frais d'enregistrement - - - 120 - - - - 120

Frais divers (43) (43) (43) (43) - - - - (172)

Frais d'études et architectes (20) (20) (20) (20) - - - - (82)

Construction - - (404) (472) (472) (674) (539) (135) (2,695)

Produit des ventes - 1,500 979 1,092 1,197 882 705 176 6,532

Frais de dossier et garantie achèvement - - (15) (15) (15) (15) (15) - (73)

Remboursement du solde du prêt bancaire - (458) - - - - - - (458)

Intérets sur prêt bancaire (5) (5) - - - - - - (9)

Emission Beebonds 1,100 - - - - - (1,100) - 0

Frais d'émission Beebonds (66) - - - - - - - (66)

Intérêts Beebonds - - - (99) - (50) - (149)

Mouvement de cash sur la pérode 1,367 455 974 497 663 612 193 (998) (1,121) 2,641

Position de trésorerie de la période 10 465 1,439 1,935 2,598 3,210 3,404 2,406 1,285 2,641

Het project

Een obligatie-uitgifte voor de financiering van de bouw van een crèche 
en 4 appartementen in het Groothertogdom Luxemburg

Kerncijfers van het project

%

Obligatie-uitgifte : €0.75M - €1.10M

Jaarlijkse bruto-interest: 9%

Looptijd: 18 maanden

Hoofdelijke en gezamenlijke 

garantie gegeven door Mr Aimé 

Dumartin.

Geschatte

bruto-kost per 

m² 

€3,450

Geschatte

netto-opbrengst

per m² 

€8,434

Aantal

appartementen

4

Geschatte totale 

kost

€5,62M

Geschatte

omzet

€7,08M

Geschatte marge  

(%omzet)

20,6%

Aantal

crèches

1

• Lola Immo SARL, wenst over te gaan tot een obligatie-uitgifte van 1,1 MEUR via

het BeeBonds-platform om de bouw te financieren van twee

tweegezinswoningen met twee appartementen en een crèche in Luxemburg.

• Doel van de emissie is de aankoop van de grond eind september 2022 te

financieren en de kasstroom van de onderneming te ondersteunen bij de start

van de bouw, voornamelijk in de periode voorafgaand aan de ontvangst van de

verkoopopbrengst.

• Lola Immo is deels eigendom van Aimé Dumartin, al meer dan 60 jaar een

expert in de vastgoedsector, die vooral bekend is als grondlegger van de

commerciële zone Waves Actisud in Metz (80 hectare), die zijn ervaring in dit

project zal aanwenden.

Karakteristieken van de obligatie-uitgifte

Business plan 



Voorstelling van Lola Immo SARL 
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Lola Immo, een ervaren vastgoedpromotor met solide referenties in het 
Groot-Hertogdom Luxemburg 

▪ Lola Immo SARL is een vastgoedontwikkelaar met maatschappelijke zetel

gelegen in het Groot-Hertogdom Luxemburg.

▪ Het bedrijf is sinds 2019 actief in de ontwikkeling van residentiële projecten

en maakt gebruik van de ervaring van Aimé Dumartin, een expert in de

vastgoedsector. Lola Immo is gespecialiseerd in de ontwikkeling van nieuwe

gebouwen, hetzij door de aankoop van greenfields, hetzij door de afbraak

van bestaande gebouwen en de wederopbouw ervan.

▪ Immodun SARL, het zusterbedrijf van Lola Immo dat in dezelfde sector actief

is, heeft al projecten van maar liefst 32 appartementen gerealiseerd.

▪ Het bedrijf aarzelt niet om voor dit project een beroep te doen op

gerenommeerde partners, zoals de bekende architect Massimo Del

Medico.

▪ Lola Immo SARL treedt op als projectbeheerder, maar ook als

projectontwikkelaar, en neemt alle verantwoordelijkheden op zich met

betrekking tot de werkzaamheden aan haar projecten.

Voorstelling van de groep
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Ville Nom Unités Nature 

Metz Victoria 9 Résidentiel

Metz Voltaire 10 Résidentiel

Metz Hermès 4 Résidentiel

Issy Les Moulineaux Le Clos Voltaire 12 Résidentiel et bureaux

Montrouge Verlaine 12 Résidentiel et commercial

Clichy Vinci 14 Résidentiel

Metz Les Bâteliers 18 Résidentiel

Metz Vinci 33 Résidentiel

Saulny Clos Mirabelle 17 Résidentiel

Metz Les Terrasses du Botannique 18 Résidentiel

Metz Normandy 57 Résidentiel

Metz Le Comte de la Mothe 64 Résidentiel

Helmdange Résidence La Valée 12 Résidentiel

Strassen Résidence Alaya 13
Rédidentiel, bureaux et 

cabinet médical

Luxembourg Résidence Tima 32 Résidentiel 

Dudelange Résidence Sisley 26 Résidentiel 

Choisey Dole 5 Commercial 

Saint Cyr sur Loire Equatop 7400m² Commercial 

Metz Aldi 1 Commercial 

St Usage Lidl 1 Commercial 

Buchelay Retail park 1 Commercial 

La Fleche La Monnerie 11 Commercial 

Maxeville BNP PARIBAS 1 Bureaux 

Jouy Aux Arches Oxalis 1 Bureaux et showroom

La Maxe Honda 1 Atelier, bureaux et showroom

Het project Lola, het resultaat van meer dan 60 jaar vastgoedervaring

▪ Aimé Dumartin is in de vastgoedwereld bekend als ontwikkelaar van de

handelszone van Jouy-aux-Arches in Moselle. Door de aankoop van een eerste 80

hectare grond en de ontwikkeling van verschillende grote winkelketens, ontwikkelde

Aimé het grootste winkelgebied in Frankrijk in die tijd. Dit project is sindsdien

uitgebreid en is nu het winkelcentrum Waves Actisud.

▪ In het begin van de jaren 2000 heeft de heer Dumartin zijn activiteiten in Luxemburg

ontwikkeld onder de entiteit Immodun SARL, maar sinds 2019 ook onder de entiteit

Lola Immo SARL. De onderneming hecht veel belang aan duurzame ontwikkeling,

alsook aan de samenwerking met lokale actoren.

▪ In zijn 60-jarige carrière heeft Aimé Dumartin een solide kennis van de markt en de

toepasselijke wettelijke beperkingen ontwikkeld, waardoor hij met vertrouwen

succesvolle projecten in Luxemburg kan ontwikkelen

Porteur du projet 

Choisey – Dole La Fleche - La Monnerie 

Voorbeelden van vorige projecten uitgevoerd door Aimé Dumartin :
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Voorbeelden van projecten ontwikkeld door Immodun, 
zusteronderneming van Lola Immo

Project Alaya

Alaya is een eigentijdse constructie met 12

appartementen, waaronder twee penthouses, en

ook een commerciële benedenverdieping (kantoren

en medische praktijken). Het Alaya-project is

ontwikkeld op de hoofdas van de stad Strassen, op

een steenworp afstand van de snelweg en het

winkelcentrum La Belle Etoile.

• Zakencijfer: €6.0M

• Jaar van uitvoering: 2018

La Vallée is een project van 12 ruime

appartementen gelegen in Helmdange, dichtbij de

de nieuwe Noord-autosnelweg

• Zakencijfer: €8.5M

• Jaar van uitvoering : 2020

Project La Vallée 

De Tima residentie bestaat uit 32 high-end

appartementen met een innovatieve architectuur.

Het project is gelegen in het hart van Luxemburg-

stad in een bevoorrechte omgeving.

• Zakencijfer: €11.0M

• Jaar van uitvoering: 2016

Project Tima

Alaya

SOLD

La Vallée

SOLD
Tima

SOLD



Voorstelling van het project Lola
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Lola, een project verspreid over 3 aangrenzende gebouwen, bestaande 
uit een crèche en 4 woningen
Project Lola Besschrijving van het project

Projet Lola – Village de Filsdorf dans la commune de Dalheim

Het project bestaat uit drie gebouwen:

De crèche (oranje)

De 2-gezinswoning – Villa Maria 1(groen)

De 2-gezinswoning – Villa Maria 2 (geel)

Er is begonnen met de grondwerken voor de crèche, die plaats zal bieden aan

maximaal 51 kinderen, die zullen kunnen genieten van een tuin van bijna 400 m².

De bewoners kunnen gebruik maken van de vele voorzieningen in de omgeving,

zoals de internationale luchthaven Luxemburg-Findel, maar ook supermarkten,

kinderdagverblijven, scholen en een treinstation.

Het project wordt ontwikkeld in het zuiden van het Groothertogdom Luxemburg, in de

gemeente Dalheim. In deze regio zijn de vastgoedprijzen tussen 2016 en 2022 met

109% gestegen, wat de regio aantrekkelijk maakt.1

2

2

1

3

3

1

• Lola Immo SARL heeft in 2019 een eerste stuk grond verworven waarop een

boerderij is gebouwd. In 2022 zullen nog twee percelen worden aangekocht, één

waarop de schuur van de boerderij is gebouwd, en een tweede van de gemeente,

dat is aangekocht om over een rechthoekig perceel te beschikken.

• De aankoop van het eerste perceel grond werd gefinancierd door een banklening

van 1,05 MEUR met een saldo van €458k, terug te betalen in Q4.2022, en door

voorschotten van de aandeelhouders. Twee percelen moeten nog worden

aangekocht voor €511k, de akte voor deze percelen zal eind september worden

ondertekend.

• De onderneming wenst over te gaan tot een obligatie-uitgifte via het BeeBonds-

platform en 1,1 miljoen euro op te halen om de aankoop van de twee percelen

en de start van de werken te financieren, maar ook om een optimale cashflow te

hebben vóór de ontvangst van de opbrengsten in verband met de verkopen.

• De BeeBonds-obligaties zullen na 18 maanden terugbetaalbaar zijn en de

jaarlijkse bruto-rentevoet zal 9% bedragen.

• De investeerders zullen kunnen rekenen op een gezamenlijke garantie van Aimé

Dumartin.

1https://www.immotop.lu/prix-immobilier/east-lu/dalheim/

about:blank


12BeeBonds

Lola – Note descriptive Septembre 2022

Lola, een project verspreid over 3 aangrenzende woningen

1) Crèche 3) Villa Maria 22) Villa Maria 1

▪ In deze villa komen 2 moderne appartementen.

▪ Appartement nr 1 :

• 142m² woonoppervlakte en 8m² balkon

• Privé tuin van 88m²

• 2 overdekte parkings

▪ Appartement nr 2 :

• 95m² woonoppervlakte en 10m² balkon

• Privé tuin van 95m²

• 2 overdekte parkings

▪ De constructie zal een totale bruto oppervlakte 

bereiken van 470m² voor een totale netto oppervlakte

van 237m².

▪ Geschatte bouwkost : €3,138/m² bruto.

▪ Geschatte verkoopprijs : €8,909/m² netto.

▪ Deze crèche heeft een oppervlakte van 381m² met 

een tuin van 400m² en zal 51 kinderen kunnen

ontvangen.

▪ De exploitatievergunning is op 2 september 2019 

verleend.

▪ Bewoonbare oppervlakte van 355m²

▪ Terras van 16m²

▪ 6 overdekte parkings

▪ De constructie zal een totale bruto oppervlakte 

bereiken van 583m² voor een totale netto 

oppervlakte van 355m².

▪ Geschatte bouwkost: €3,749/m² bruto.

▪ Geschatte verkoopprijs: €8,720/m² netto.

▪ Een potentiële koper heeft zich gemeld, maar er is 

nog geen akte getekend. 

▪ In deze villa komen 2 high-end appartementen.

▪ Appartement nr 1 :

• 120m² woonoppervlakte

• Terras van 16m²

▪ Appartement nr 2 :

• 129m² woonoppervlakte

• Balkon van 19m²

▪ De constructie zal een totale bruto oppervlakte bereiken 

van 486m² voor een totale netto oppervlakte van 247m²

▪ Iedere flat zal beschikken over 2 overdekte parkings

▪ 1 App werd verkocht in Q2 2022 voor €975k waaronder

€550k reeds ontvangen

▪ Geschatte bouwkost : €3,393/m² bruto.

▪ Geschatte verkoopprijs : €7,569/m² netto.
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FY21

Q2Q1 Q3 Q4Q2Q1 Q3 Q4Q2Q1 Q3 Q4

FY20Q4Q2Q1 Q3FY19

Uitvoeringsplan van het project

Fondsenwerving via 

BeeBonds
Obligatie-uitgifte

FY23FY22 FY24 FY25

Het verkrijgen van de 

bouwvergunning

Terugbetaling saldo van het 

bankkrediet

Q2Q1 Q3 Q4

Terugbetaling

BeeBonds 

investeerdersAankoop eerste

grond

Einde werken
Begin van de 

bouwwerken

Begin der 

verkopen

Het verkrijgen van 

een bankkrediet

Einde der 

verkopen

Aankoop tweede en 

derde grond
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Filsdorf, een stukje platteland vlakbij het centrum van Luxemburg en
en de internationale luchthaven

Het dorp van Filsdorf is ideaal gelegen in de nabijheid van de Duitse en Franse

grens..

• Het dorp Filsdorf heeft de voordelen van een landelijke omgeving, maar ook die

van een grote stad. Het is dus mogelijk om te genieten van de rust en stilte van

het platteland, terwijl u zich op 17 km van het centrum van Luxemburg bevindt,

en op slechts 20 minuten van een internationale luchthaven.

• Het dorp ligt dicht bij openbaar vervoer, maar ook dichtbij scholen,

supermarkten en de autosnelweg.

• Het dorp telt minder dan 400 inwoners en ligt op 4 minuten van de A3-snelweg

om Frankrijk in minder dan 20 minuten te bereiken.

Luxemburg is één van de hoofdsteden van de E.U., vermits zij de zetel is van

verschillende instellingen, agentschappen en organen van de Europese Unie. De

arbeidsmarkt en de economie in het algemeen zijn dus zeer dynamisch.

Filsdorf is een dorp van de gemeente Dalheim. De vastgoedprijzen in deze regio

zijn tussen juli 2021 en juli 2022 met 13,19% gestegen. Tussen 2016 en 2022

bedraagt de stijging 109%, wat de aantrekkelijkheid van deze regio aantoont.1

1https://www.immotop.lu/prix-immobilier/east-lu/dalheim/

about:blank


Financieel plan & 
Financieringsbehoefte
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De onderneming wil een obligatielening van 1,1 miljoen euro 
uitschrijven om de aankoop van de grond en de start van de bouw te 
financieren
Juridische structuur en financiering Commentaar

Ettelbruck

Luxembourg

Aimé Dumartin

Lola Immo SARL

(Luxemburg)

Kapitaal : 

€12k

Investeerders via het platform

Lening aan de ontwikkelaar

Interest betaald door de ontwikkelaar

Aandeelhouder

2

1

70%

4

Fatima DumartinSamia Arslane 

Aandeelhouder Aandeelhouder

Emissie :

€1,1M

• Lola Immo SARL is voor 70% eigendom van Fatima Dumartin, voor 15% van Samia

Arslane en voor 15% van Aimé Dumartin, allen leden van éénzelfde familie. Het

bedrijf is in 2019 opgericht voor het Lola-project. Het aandelenkapitaal bedroeg €12k

in juni 2022.

• Het management wenst een obligatie-uitgifte uit te geven via het BeeBonds platform

dat het mogelijk zal maken (i) de aankoop van de twee resterende percelen te

financieren (ii) de start van de werkzaamheden te financieren. De obligatie-uitgifte zal

de volgende kenmerken hebben :

• Bedrag : €1.1M.

• Rentevoet : 9% per jaar

• Terugbetaling : Q1 2024 (na 18 maanden)

• Een banklening (met hypotheek op de grond en het project – opgeheven op het

moment van de terugbetaling) bij de « Banque Internationale » in Luxemburg werd

tevens in november 2019 uitgegeven en heeft de volgende kenmerken:

• Bedrag : €1.05M

• Rentevoet: 4% op het uitstaande saldo

• Terugbetaling : Q4 2022

• Uitstaande saldo: €458k (€592k werd vooruitbetaald door de verkoop van een

eerste entiteit)

• De tot dusver gemaakte kosten zijn gefinancierd met voorschotten van de

aandeelhouders met de volgende kenmerken:

• Bedrag : €717k (met interesten) + €269k (zonder interesten)

• Rentevoet : 12.4% op de €717k

• Terugbetaling van voorschotten en rente: Q2.2024, aan het einde van het

project

Bankkrediet
Aandeelhouders

-leningen

1

2
15%

3

Lening : 

€1.05M

Lening

: €986k

3

4

Kapitaalaandeel

15%
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En k€ Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Total

Remboursement des avances actionnaires - - - - - - - (986) (986)

Intérêts sur avances actionnaires - - - - - - (177) (177)

Acquisition terrains (511) - - - - - - - (511)

Remboursement des frais d'enregistrement - - - 120 - - - - 120

Frais divers (43) (43) (43) (43) - - - - (172)

Frais d'études et architectes (20) (20) (20) (20) - - - - (82)

Construction - - (404) (472) (472) (674) (539) (135) (2,695)

Produit des ventes - 1,500 979 1,092 1,197 882 705 176 6,532

Frais de dossier et garantie achèvement - - (15) (15) (15) (15) (15) - (73)

Remboursement du solde du prêt bancaire - (458) - - - - - - (458)

Intérets sur prêt bancaire (5) (5) - - - - - - (9)

Emission Beebonds 1,100 - - - - - (1,100) - 0

Frais d'émission Beebonds (66) - - - - - - - (66)

Intérêts Beebonds - - - (99) - (50) - (149)

Mouvement de cash sur la pérode 1,367 455 974 497 663 612 193 (998) (1,121) 2,641

Position de trésorerie de la période 10 465 1,439 1,935 2,598 3,210 3,404 2,406 1,285 2,641

Op basis van de geprojecteerde cashflow, zullen de BeeBonds-
investeerders terugbetaald worden in 18 maanden (1/2)

Cashflow plan van het project 

• Een deel van de aandeelhoudersvoorschotten (€716.000) brengt de betaling van

rente met zich mee, terwijl Lola geen rente zal moeten betalen over de resterende

€269.000. De hoofdsom en rente worden terugbetaald in Q2.2024, na terugbetaling

aan de BeeBonds-investeerders.

1

2

1

3

4

5

6

• De terugbetaling van de registratierechten bedraagt 6% van de waarde van de

grond wanneer de doorverkoopakte binnen twee jaar na de eerste verkoop wordt

geregistreerd. Het management is van mening dat het deze termijn zal halen en de

registratievergoedingen in Q2 2023 zal recupereren.

• De diverse kosten bestaan uit verzekeringen (€16.000), vastgoedmakelaarskosten

(€102.000) en kosten voor technische coördinatie (€54.000).

3

2
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En k€ Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Total

Remboursement des avances actionnaires - - - - - - - (986) (986)

Intérêts sur avances actionnaires - - - - - - (177) (177)

Acquisition terrains (511) - - - - - - - (511)

Remboursement des frais d'enregistrement - - - 120 - - - - 120

Frais divers (43) (43) (43) (43) - - - - (172)

Frais d'études et architectes (20) (20) (20) (20) - - - - (82)

Construction - - (404) (472) (472) (674) (539) (135) (2,695)

Produit des ventes - 1,500 979 1,092 1,197 882 705 176 6,532

Frais de dossier et garantie achèvement - - (15) (15) (15) (15) (15) - (73)

Remboursement du solde du prêt bancaire - (458) - - - - - - (458)

Intérets sur prêt bancaire (5) (5) - - - - - - (9)

Emission Beebonds 1,100 - - - - - (1,100) - 0

Frais d'émission Beebonds (66) - - - - - - - (66)

Intérêts Beebonds - - - (99) - (50) - (149)

Mouvement de cash sur la pérode 1,367 455 974 497 663 612 193 (998) (1,121) 2,641

Position de trésorerie de la période 10 465 1,439 1,935 2,598 3,210 3,404 2,406 1,285 2,641

• Het management is van plan om vanaf Q4 2022 tot Q3 2023 één eenheid per

kwartaal te verkopen, waaronder in eerste instantie de crèche. Bij verkoop wordt

direct een bedrag geïnd dat gelijk is aan de waarde van de grond. Nadat de

grondwaarde is geïnd, betalen de kopers het resterende saldo naar rato van de

voortgang van de werkzaamheden.

• Eén eenheid van de tweegezinswoning Villa nr. 1 werd in Q2 2022 verkocht voor

€975k, waarvoor €550k werd uitbetaald (geschatte grondwaarde).

Op basis van de geprojecteerde cashflow, zullen de BeeBonds-
investeerders terugbetaald worden in 18 maanden (2/2)

Cashflow plan van het project

1

2

4

3

4

5

6

• Een eerste terugbetaling van €592k is al gedaan in Q2 2022 door de verkoop van het

eerste appartement. Het resterende verschuldigde saldo (€458k) zal in Q4 2022 worden

terugbetaald door de verkoop van de crèche. Zelfs indien de directie er niet in slaagt de

crèche maar een ander pand te verkopen, zal er voldoende contant geld zijn om de

bank terug te betalen.

• De BeeBonds-investeerders zullen worden terugbetaald via de verkoop van de

verschillende eenheden. Het bedrijf heeft de nodige liquide middelen om de investeerders

terug te betalen en de rente te betalen. Slechts de helft van de jaarlijkse rente zal worden

betaald in Q2 2024, aangezien slechts 6 maanden zullen zijn verstreken sinds de vorige

betaling.

6

5
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Een rendabel project met een geschatte marge van 1.5MEUR 

en K€ Montant

Charge foncière 2,069

Terrain n°1 1,534

Terrain n°2 370

Terrain n°3 97

Frais d'enregistrement 164

Frais d'acte 24

Récupération des frais d'enregistrement -120

Coûts de la construction 2,695

Construction 2,657

Taxes liés à la construction 37

Frais d'études et d'architectes 123

Frais divers 259

Bureau de coordination technique 82

Frais de vente 177

Frais de dossier et garantie parachèvement 73

Financement et gestion 401

Cout de financement beebonds (18mois) 149

Cout financement investisseur 66

Intérêts sur le prêt BIL 9

Intérêts à payer aux actionnaires 177

Coûts 5,619

€7,082M
Omzet

€5,619M
Projectkosten

€1,461M
Geraamde marge

€

Geraamde kosten Geraamde opbrengsten

De termijn van 2 jaar om 6% van de grond-

waarde te ontvangen, verstrijkt op 18/12/22. Na 

deze periode zal de vergoeding 4,6% bedragen. 

De registratiekosten voor grond nr 1 komen op

€126K en werden betaald.

De aktekosten voor perceel 1 bedragen €19k en

zijn betaald.

In Q1 en Q2 2022 werd €41k betaald. Het

resterende saldo is €82k.

In Q1 en Q2 2022 werd €87k betaald. Het

resterende saldo is €172k

en K€ Montant

Ventes 7,082

Crèche 3,100

Villa Maria 1 1,872

Villa Maria 2 2,110

Chiffre d'affaire 7,082

Marge prévisionnelle 1,461

Een eenheid van Villa Maria 1 werd verkocht

voor €975k. Van dit bedrag werd in Q2 2022

€550k ontvangen



Bijlagen
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Financiële status van Lola Immo SARL  

ResultatenrekeningBalans

€ en

milliers 2020 2021 Juin 2022

Immobilisations financières 0 2 3
Actifs immobilisés 0 2 3

Créances 4 132 143
Autres créances 50 50 50
Stocks 1,669 1,645 1,340
Actifs circulants 1,725 1,828 1,543

Valeurs disponibles 2 2 10

Total actif 1,725 1,830 1,546

Capital 12 12 12
Pertes reportées -39 -154 -17
Fonds propres -27 -142 -5

Dettes commerciales 0 36 19
Autres dettes 697 1 0
Dette bancaire 1,055 1,021 458
Dettes à court terme 1,752 1,058 477

Avance actionnaires LT 0 825 986

Intérêts sur avance actionnaires 0 89 89

Dettes à long terme 0 914 1,074

Total passif 1,725 1,830 1,546
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Crèche en Villa Maria 1 – Plannen (1/3)

Aanzichtsplannen – Crèche en Villa Maria 1Gelijkvloersplan– Crèche en Villa Maria 1

Westgevel

Oostgevel

Aanzichtplan - Crèche

Noordgevel

Zuidgevel
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Crèche en Villa Maria 1 – Plannen (2/3) 

Plan 1ste verdiep Plan zolderverdieping
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Crèche en Villa Maria 1 – Plannen (3/3)

Aanzichtsplan – Villa Maria 1 Richtplan/Indeling; coupe  - Crèche en Villa Maria 1
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Villa Maria 2 – Plannen (1/4) 

Huidige situatie
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Villa Maria 2 – Plannen (2/4) 

Gelijkvloers Verdieping
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Villa Maria 2 – Plans (3/4) 

Zolderverdieping Gevels
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Villa Maria 2 – Plannen (4/4) 

AA schema
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Details van de oppervlakten van elk gebouw

Villa Maria 2Crèche Villa Maria 1




