Vastgoed Investeringsproject
Panden :
- Sint-Annastraat 26 in 1000 Brussel
- Ruysbroekstraat 57 in 1000 Brussel

Door SABLON CAPITAL srl/bv
Alban Déjardin – Verkinder
Michaël Wedner
Juli 2021
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I. SYNTHESE

Het Project

De kerncijfers

Het vastgoedproject omvat de
aankoop
van
de
vastgoedmaatschappij, eigenaar
van twee prachtige gerenoveerde
huizen in de Zavelwijk, voro een
totale oppervlakte van +/- 400
m² met het oog op verhuur.

Valorisatie (2021) : 1,85 m€
Herverkoop : 2,51m€
ROI : 34,87% op 4 jaar

De BeeBonds Financiering
Bedrag van de lening : 600.000 €
Rentevoet: 8 % / jaar
Looptijd :
4 jaar

De Ligging
De panden zijn gelegen op
wandelafstand van de Grote
Zavel, één van de chicste pleinen
van Brussel, omringd met
kunst-en antiekgalerijen, trendy
restaurants en bars, en
gerenommeerde boutieks.

Uitvoeringsschema
De aankoop van de grondbedrijf
Greenhouse SA/NV is voorzien
gedurende het derde kwartaal
van 2021.
Het verhuur van de panden is
voorzien vanaf de aankoop. De
herverkoop van de panden is
voorzien gedurende het 3de
kwartaal van 2025.
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II. DE PROJECTONTWIKKELAAR

II. 1. DE PROJECTONTWIKKELAAR

SABLON CAPITAL srl/bv – Het Management

Alban Déjardin–Verkinder is een jonge ondernemer met ervaring opgedaan op
de financiële markten in Luxemburg. Hij verliet de sector van financiën in 2018
om zijn expertise tewerk te stellen in de structurereing en het fondsenbeheer van
het project « Our Crib ». Zijn eerste twee BeeBonds financieringen kenden een
fraai succes in het project « Our Crib »*.
Michael Wedner heeft een universiteitsdiploma in economie en financiën van de
ULB. Maar vastgoed was steeds zijn activiteitssector. Vandaag is hij een echte
specialist in vastgoedinvesteringen, nadat hij vele jaren actief raadgever was bij
Family Office voor Cushman & Wakefield, en vervolgens bij ING, waar hij
werkzaam is sinds 2008.
Alban en Michaël hebben samen al succesvolle fondsenwervingen gedaan via het
platform BeeBonds voor de co-living projecten « Our Crib ».

(*) Our Crib is een co-livingconcept met focus op panden gelegen in levendige wijken zoals bvb bij het
Kerkhof van Elsene of het Stéphanie-plein.
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II. 2. DE JURIDISCHE STRUCTUUR 1/3

Valhalla
Capital
Holding

Sint-A
nna 26
50

%

Sablon
SRL/BV

100%

Greenstone
Company
SA/NV

50%
Michaël
Wedner

Ruys
broeck
57

Na de verrichting zal Société Sablon SRL/BV 100 % van de aandelen van Greenhouse Company SA/NV bezitten, die zelf als
vastgoedactiva de huizen van de Sint-Annastraat 26 en Ruysbroekstraat 57 bezit.
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II. 2. DE JURIDISCHE STRUCTUUR 2/3
▪

Naam en juridische vorm :

Sablon Capital srl/bv

▪

Ondernemingsnummer:

BE0769.578.402

▪

Oprichtingsdatum :

10 juni 2021

▪

Adres :

Square Masséna 12
1180 Uccle

▪

Huidige beheerders:

Valhalla Capital Holding srl
Michaël Wedner

▪

Samenstelling van het aandeelhouderschap:
Aandeelhouders

Ondernemin
gsnummer

% bezit in Sablon
Capital

• Valhalla Capital Holding
vertegenwoordigd door zijn
bestuurder, Alban
Déjardin–Verkinder (*)

BE0762.508.684

50%

• Michaël Wedner

Niet toegewezen

50%

(*) Valhalla Capital Holding voor 99% in handen van Alban Déjardin-Verkinder en voor 1% van Gérard Déjardin-Verkinder
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II. 2. DE JURIDISCHE STRUCTUUR 3/3
▪

Naam en juridische vorm :

Greenstone Company SA

▪

Ondernemingsnummer:

BE0542.539/311

▪

Oprichtingsdatum :

27 november 2013

▪

Adres :

Sint-Annastraat 26
1000 Brussel

▪

Samenstelling van het aandeelhouderschap (*):
Aandeelhouders

Ondernemin
gsnummer

% bezit in
Greestone
Company

• Sablon Capital Srl/bv

BE0769.578.402

100%

(*) Vanaf de ondertekening van het contract van overdracht van de aandelen
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III. HET PROJECT

III. 1. HET CONCEPT: IN DE STAD WONEN IN EEN KARAKTERVOLLE WONING

“Investering in vastgoed
ten bate van het stedelijk
erfgoed”

Wat is het concept ?
Na de lancering van het concept van co-living « Our Crib », via de bv M²A Invest, blijven
Alban Déjardin-Verkinder en Michaël Wedner investeren in waardevolle vastgoedprojecten met
evenveel professionalisme.
De aankoop van dit reeds gerenoveerd project en gunstig gelegen in een prachtige wijk in het
hartje Brussel zal hen de mogelijkheid geven om hun concept op middellange termijn verder
uit te baten door verhuur van standingwoningen in hoogwaardige stedelijke buurten.
Het huis gelegen in de Sint-Annastraat is samengesteld uit 5 eenheden (4 kamers en één
studio), bestemd voor korte duur verhuur, op maandbasis. Het huis in de Ruysbroekstraat
daarentegen omvat 3 kamers en zijn bestemd voor het dagelijks verhuur op het model
« AirBnB ».
De kracht van dit project ligt in de aankoop van 2 panden met volgende eigenschappen :
Kwaliteitvol
Volledig gerenoveerd en ingericht
Gelegen in een historische prestigieuze wijk
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III. 2. DE LIGGING – Sint-Annastraat 26 en Ruysbroeckstraat 57 in Brussel
Ligging – Grote Zavel, een prestigieuze wijk
• De panden zijn gelegen in de heel trendy Zavelwijk.
• Deze heel toeristische buurt is hoofdzakelijk
residentieel en handelsgericht. Hij is wereldbekend
voor zijn hype restaurants, bars en antiekwinkels.
Brussel – Zijn residentiële markt

Sint-Annastraat 26

Ruysbroeckstraat 57

• In het centrum van Brussel, wordt een nieuwe
residentiële woning gemiddeld tegen meer dan
3.850 EUR/m² verhandeld.
• In 2019, heeft Brussel-stad een stijging van de
mediane prijs van verkochte woningen gekend rond
de 347.500 €. De huizen werden verhandeld tussen
280.000 en 442.500 €.
• Indien Brussel één der goedkoopste gemeenten
blijft van de Regio Brussel-Hoofdstad, kende de
Zavelwijk één van de hoogste stijgingen in
vastgoedprijzen, nl. +5,3 % in 2020 en +2,4% in
het 1ste trimester van 2021.
Bereikbaarheid – Heel gemakkelijk

•
•
•
•
•

Met het openbaar vervoer:
Trein : Centraal Station
Metro : 1, 2, 5, 6
Trams : 92, 93
Bus: 27, 33, 48, 95
Fiets : Villo-station nabij
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III. 3. DE WOONOPPERVLAKTEN– Sint-Annastraat 26 in Brussel

12

III. 3. DE WOONAOOPERVLAKTEN– Ruysbroeckstraat 57 in Brussel
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III. 4. UITVOERINGSSCHEMA

Mei 2021:

Juli 2021:

Q3 2021:

Intentieverklaring
ondertekend

Financiering
BeeBonds

Overdracht van
aandelen

Q4 2021:

Q3 2025:

Q3 2025:

Start verhuur van de
verscheidene
eenheden

Verkoop van de
huizen Sint-Anna
en Ruysbroeck

Terugbetaling van
de financiering
BeeBonds

✔ 17 mei 2021:

Ondertekening van de intentieverklaring (LOI – Letter of Intention) mbt de overdracht van
Greenstone Company SA ten bate van de aandeelhouders van Sablon Capital srl.

✔ 3 juni 2021:

Aan het einde van het due-diligence-onderzoek door de overnemers wordt de waardering van de
activa vastgesteld op een totaalbedrag van 1.850.000€. De overnemers hebben er ook met ING
de verlengingen van de bankfinancieringen afgesloten.

✔ Juli 2021:

Opzetten van de financiering BeeBonds ten bate van Sablon Capital Srl/bv.

✔ Q3 2021:

Ondertekening van de overdracht van de aandelen van Greenstone Company SA/NV ten bate
van de aandeelhouders van Sablon Capital srl/bv (die hun rechten aan deze laatste overdragen)

✔ Q3 2021:

Aangezien de huizen in perfecte staat zijn, moeten er geen werken voorzien worden en zijn de
eenheden onmiddellijk verhuurbaar.

✔ Q3 2025:

Verkoop van de huizen aan derden.

✔ Q3 2025:

Dankzij de opbrengst van de huizen, terugbetaling van de financiering BeeBonds door Sablon
Capital srl/bv.
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IV. DE GELDSCHIETER

IV. 1. DE VERWACHTE RENTABILITEIT
De veronderstelde bezettingen :

Het huis gelegen in de Sint-Annastraat is samengesteld uit 5 eenheden (4 kamers en 1 studio), bestemd voor
verhuur op korte termijn en op maandbasis. Het huis in de Ruysbroeckstraat daarentegen omvat 3 kamers en zijn
bestemd voor het dagelijks verhuur op Airbnb-model.
De huurveronderstellingen voor het huis « Sint-Anna » zijn de volgende:

De huurveronderstellingen van « Ruysbroeck » zijn de volgende (prijs per nacht: 110€ met 80 % bezetting):
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IV. 1. DE VERWACHTE RENTABILITEIT (*)
De hoogte van de huurprijs :
De hoogte van de huurprijs in de Sint-Annastraat (gemiddelde
netto maandelijkse huur per kamer) en van de Ruysbroeckstraat
(dagelijkse huur per kamer 110€ met 80% bezetting) stemt
overeen met de marktprijs in deze wijk van Brussel.

De verkoopsprijs:
De panden bevinden zich in één van de meest trendy buurten
van Brussel-stad en waar de prijsniveaus per m² duidelijk hoger
liggen dan de gemiddelde prijzen in Brussel-stad). De verwachte
verkoopsprijs lijkt dus realistisch.
De financiële kosten :
Deze omvatten de bankinteresten en de interesten (en
vergoedingen) van BeeBonds, gebaseerd op 600.000 € à 8%
gedurende 4 jaar.

ROI: 34,87%
De verwachte rentabiliteit van het geheel van de verrichting (na
inhouding van het eigen vermogen en terugbetaling aan de bank
en aan de BeeBonds investeerders bedraagt 805.723 €

De ROI van het project (**) is 34,871% in iets meer dan 4
jaar (of ongeveer 8,5 % per jaar) wat hoog ligt, maar biedt een
belangrijke veiligheidsmarge voor de obligatiehouders indien de
bezettingsveronderstellingen niet volgens plan zouden verlopen
of indien de vastgoedmarkt depressief wordt op het moment van
de verkoop.
De verwachte rentabiliteit Gezien het voorgeschoten kapitaal
(500.000€), is de verwachte rentabiliteit (na terugbetaling van
de bankkredieten en investeerders BeeBonds) conform de
marktnormen voor dit soort project.

(*) buiten de fiscale gevolgen
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(**) ROI = (totaal van de verkopen (mits aftrek van de commissiekosten) + totaal verhuren (mits aftrek commissies en kosten eigenaar) - (Aankoopkosten + renovatiekosten + financiële kosten) / (Aankoopkosten
+ renovatiekosten + financiële kosten)

IV. 2. DE LOPENDE BANKFINANCIERINGEN (*) - Sint-Annastraat 26
➢

Krediet :

ING België NV/SA

➢

Toekenningsdatum:

Maart 2017

➢

Soort krediet:

Fully Revolving Loan

➢

Vervaldatum :

Februari 2034

➢

Bedrag :

900.000 €

➢

Rente :

2,25%

➢

Zekerheden :
o

Hypotheek van 1ste rang in hoofdsom op
het pand ter hoogte van 25.000€

o

Hypothecair mandaat van 825.000 € in
hoofdsom en accessoires op het
gefinancierde gebouw, alsook op een pand
gelegen in de Atrebatenstraat 147.

(*) De financiering is op naam van est Greenstone Company SA/NV – De bank heeft zijn akkoord gegeven voor de voortzetting van de lening aan
dezelfde condities ondanks de wijziging in de zeggingschap over de maatschappij na de overname door Sablon Capital srl/bv
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IV. 2. LES FINANCEMENTS BANCAIRES EN COURS (*) - Rue de Ruysbroeck 57
➢

Krediet :

ING België NV/SA

➢

Toekenningsdatum :

Augustus 2016

➢

Soort krediet :

Fully Revolving Loan

➢

Vervaldatum :

Juli 2033

➢

Bedrag :

450.000 €

➢

Rente :

1,85%

➢

Zekerheden :

○

Hypotheek van 1ste rang in hoofdsom op
het pand ter hoogte van 25.000€

○

Hypothecair mandaat van 825.000 € in
hoofdsom en accessoires op het
gefinancierde gebouw, alsook op een pand
gelegen in de Atrebatenstraat 147.

(*) De financiering is op naam van est Greenstone Company SA/NV – De bank heeft zijn akkoord gegeven voor de voortzetting van de lening aan
dezelfde condities ondanks de wijziging in de zeggingschap over de maatschappij na de overname door Sablon Capital srl/bv
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IV. 3. DE FINANCIERING BEEBONDS

➢

Bedrag van de lening:

600.000 €

➢

Type financiering :

Obligatie-uitgifte onderworpen aan de Belgische
wetgeving.

➢

Looptijd :

4 jaar vanaf de eerste de betaling van de fondsen

➢

Rente :

8% jaarlijkse bruto-interest – jaarlijks betaald

➢

Terugbetaling :

Volledige terugbetaling van de geleende kapitalen op
de uiterste termijndatum van de financiering.
Mogelijkheid tot vervroegde aflossing tegen betaling
van een vergoeding door Sablon Capital Srl/BV

➢

Bankachterstelling :

De financiering is achtergesteld aan de
bankfinanciering

➢

Reporting :

Driemaandelijkse reporting

➢

Specifieke zekerheid:

Geen

➢ De terugbetaling van de BeeBonds financiering is voorzien in Q3.2025 (*)

(*) Voor het geval dat de bezettingsgraad voor het pand Ruysbroek geen 80 % van de opbrengst zou bereiken, maar slechts 20 %, gaat de ROI dalen, maar dit zal geen gevolg
hebben op de mogelijkheid tot terugbetaling van de BeeBonds investeerders. De huurfluctuatie is nl. pertinent genoeg voor de betaling van de interesten, maar niet voor de
terugbetaling van de hoofdsom gelinkt aan de intrensieke waarde van de panden.
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IV. 4. HET UITVOERINGSPLAN VAN HET PROJECT (*)
Het doel van onderstaand schema is een geïntegreerde visie te geven van het project (Sablon SRL + Greenstone SA/NV geconsolideerd). Er is nog geen
rekening gehouden met de intra-groep betrekkingen tussen de twee entiteiten.
Deze tabel houdt geen rekening met de eventuele fiscale gevolgen, en namelijk het bestaan van fiscale verliezen in Greenstone.
Bovendien is het nog niet bepaald op dit stadium hoe de opbrengst van de verkoop van de panden in de maatschappij « Sablon Capital » zal komen om
de obligatiehouders terug te kunnen betalen (dividend, lening, fusie enz…)

(1)

Startkapitaal EUR 45.000 en achtergestelde aandeelhouderslening EUR 200.000

(2)

Voorlopige geschatte bedragen. De definitieve bedragen zullen bepaald worden op basis van de boekhoudkundige situatie van Greenstone Company SA/NV op de closing-datum van de koopovereenkomst

(3)

Op basis van een huurkapitalisatie à 6,5 % rente, overwogen met een hoog risicoprofiel

(4)

Op basis van een huurkapitalisatie à 3,25 % rente

(5)

De manier waarop de liquiditeit van de verkoop van de huizen in Sablon Capital SRL/BV zal lopen om de obligatiehouders terug te betalen is nog niet bepaald.

(6)

De betaling van de interesten aan de obligatiehouders op de eerste verjaardagsdatum van de fondsenwerving zal pas in Q3.2022 doorgaan. Echter zal dit noodzakelijke bedrag voor de betaling geblokkeerd worden op een « escrow »-rekening vanaf
het begin van de fondsenwerving, zodanig dat de leningnemer niet over deze cash kan beschikken.

(7)

Rekening houdend met een huurleegte van 10 %/jaar.

(8)

Rekening houdend met en bezettingsgraad van 80 %. De « break-even » van het project ligt rond de 40% van de bezettingsgraad.
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