ADVIES VAN DE SELECTIECOMMISSIE

PROJECT
Weylerkazerne in Brugge
door VDD Project Development bvba
Recentste update: 28.10.2019
Vertaling van de basistekst in het Frans die als
enige rechtsgeldig is.

Hallo, ik ben Philippe Opsomer, vastgoedadviseur voor het alternatieve
financieringsplatform Beebonds.
Op basis van de ervaring die ik heb opgedaan als CFO in de vastgoedsector, van
2007 tot 2019 (bij Immobel en Banimmo), analyseer ik de projecten die op het
platform worden voorgesteld.
Dit is de aanbeveling die ik heb gedaan aan het selectiecomité van Beebonds.

HET PROJECT
Het project bestaat uit de renovatie van de voormalige Lancierskazerne in het centrum van
Brugge, om er een high-end residentieel complex van te maken met 42 appartementen en 4
winkels.

DE ONTWIKELAAR
VDD Project Development bvba is een Brugse vastgoedontwikkelaar die actief is in zowel
Vlaanderen als Brussel.
De zaakvoerders zijn de heer Johan Vandendriessche en de heer Thibaut de Vos.
De Belgische groep VDD Project Development is gespecialiseerd in de ontwikkeling van
nichevastgoedprojecten (beschermde en iconische gebouwen) gelegen op
‘premiumlocaties’, en richt zich op de herbestemming en renovatie van die gebouwen
volgens de huidige normen.
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https://www.vddprojectdevelopment.com
Enkele voorbeelden:
• Huis van Hamme, Brugge
• The Dome, Brussel
• Gesù, Brussel
• Hof de Gros, Brugge
• Argenteo (voormalige KBC), Brugge
• White Residence, Nieuwpoort

DOSSIERANALYSE
Het dossier heeft betrekking op de mezzaninefinanciering, onder voorbehoud van een
banklening van 2.500.000 euro georganiseerd door Beebonds, met als emittent VDD Project
Development bvba voor de bank- en personeelsfinanciering en om zo het renovatieproject
voor de oude kazerne en gebouwen errond uit te voeren.
De medeschuldenaar van deze obligatie is de holding van dhr. Johan Vandendriessche,
Jomabrifi nv, die een waardevolle waarborg vormt en de aangeboden coupon verklaart.
De 2.500.000 euro die moet worden opgehaald, zal worden gebruikt om:
1.
900.000 euro terug te betalen aan een vroege investeerder voor een lening die werd
aangegaan om de overname te voltooien;
2.
een deel van de ontwikkelingskosten te herfinancieren die al door VDD zijn
geïnvesteerd, tot de helft, d.w.z. 550.000 euro;
3.
de bouw- en ontwikkelingskosten te betalen tot het einde van Q1 2020, wanneer het
project zal worden gefinancieerd door verkoop; 1.050.000 euro.

OMSCHRIJVING VASTGOEDPROJECT
LOCATIE
Uitstekend gelegen in het hart van Brugge.
De locatie bevindt zich in het historische centrum:
- Achiel Van Ackerplein 1
- Ezelstraat 60-68
- Hugo Losschaertstraat 3
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DE APPARTEMENTEN
De renovatie zal 3 gebieden beslaan, zoals weergegeven in het onderstaande schema.
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In W1 komen er 24 appartementen van 74 tot 235 m², met een gemiddelde oppervlakte van
128 m² en gemiddeld 20 m² terras/tuin.
In W2 komen er 11 appartementen van 86 tot 170 m², met een gemiddelde oppervlakte van
111 m², en gemiddeld 9 m² terras/tuin.
Daarnaast komen er ook 4 commerciële ruimtes.
In W3 worden er 7 appartementen van 76 tot 151 m² gebouwd met een gemiddelde
oppervlakte van 114 m² en gemiddeld 22 m² terras/tuin.
Er zullen 66 parkeerplaatsen voor het geheel zijn en een openbaar parkeerterrein naast de
deur.
De gebouwde oppervlakte zal na afloop van de werkzaamheden ongeveer 11.500 m²
bedragen, waarvan ongeveer 6.000 m² voor het residentiële deel, ongeveer 700 m² voor
het commerciële gedeelte en ongeveer 4.800 m² voor de ondergrondse parkeerplaatsen.
Qua architectuur zal de stijl volledig eigentijds zijn, in synergie met de karakteristieke
elementen van de oude kazerne en het klooster, die behouden zullen blijven en
gerestaureerd zullen worden (overwelfde gangen enz.).
Er zijn privébuitenruimtes, binnenplaatsen en een gemeenschappelijk dakterras.
De afwerking van de appartementen zal van hoge kwaliteit zijn, met de nieuwste
technologieën en energiezuinig (geothermische warmtepompen, thermische zonnepanelen
en fotovoltaïsche thermische boilers, verwarmings- en ventilatie-installaties).
Het terrein is toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit, er is geen
niveauverschil tussen de appartementen en de terrassen.

PLANNING VAN HET PROJECT
Het terrein werd verworven (door de overname van 2 bedrijven: ’Holiday City Center 2’ en
’Don’, evenals een actief) voor een totaal van 5.500.000 euro.
De uitvoerbare vergunning werd verkregen in het begin van 2019.
Het werk aan de parkings begint eind 2019 en de werken aan de wooneenheden beginnen
in maart/april 2020.
De ontwikkelaar hoopt in de tweede helft van 2020 een voorverkoop van 30% te halen;
momenteel is dat al 23%.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind maart 2022 zijn afgerond. In die periode
zou ook alles verkocht moeten zijn.

5

BESCHRIJVING
FOTO’S
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FINANCIËLE ASPECTEN
BOUWPRIJS EN TOTALE KOSTEN
De bouwprijzen worden geschat op 13.160.000 euro, waaraan de voorbereidingskosten en
de vergoedingen voor een bedrag van 5.000.000 euro moeten worden toegevoegd.
Daaraan moeten ook nog de kosten voor het verwerven van de het terrein voor een bedrag
van 5.500.000 euro worden toegevoegd.
Qua eenheidskosten gaat het budget in euro per vierkante meter uit van:
1.
700 voor de parkeerplaatsen, wat in de lijn ligt van de normen;
2.
1.000 voor de casco retailruimten, wat in de lijn ligt van de normen;
3.
1.250 voor de nieuwbouw, wat in de lijn ligt van de normen;
4.
1.500 voor de grondige renovaties, wat in de lijn ligt van de normen.
In detail bedragen de totale kosten 23.700.000 euro, in miljoen euro:
Acquisitie van het terrein
Architecten, ingenieurs enz.
Marketing- en commercialisatiekosten
Wet-Breyne

5,5
1,8
1,6
0,3
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Erfdienstbaarheden Interparking
Niet-terugvorderbare btw op
ontwikkelingskosten
Andere
Niet-terugvorderbare btw op renovaties
Bouw van ondergrondse garages
Bouw W1
Bouw W2
Bouw W3
Andere, inclusief tuinen

0,8
0,3
0,2
0,3
2,9
5,7
2,7
1,2
0,4
Totaal

23,7

VERKOOPPRIJZEN
De totale verwachte omzet (met parkings en kelders) bedraagt 29,3 miljoen euro.
Dat cijfer kan als volgt worden opgesplitst, in miljoen euro:
Parkeerplaatsen en
kelders
Appartementen W1
Retail W2
Appartementen W2
Appartementen W3

4
15,3
1,5
5,1
3,4
29,3

We hebben dus een verkoopprijs per vierkante meter:
- € 4.700 voor de appartementen in W1 (Weylerkazerne);
- € 4 000 voor W2 (Ezelstraat);
- € 3 800 voor W3 (Theresianen).
Dat maakt dus een gemiddelde prijs van 4.375 euro per vierkante meter.
Het project wordt gepositioneerd in de high-end vastgoedmarkt. Het project is uniek qua
locatie, architectuur, historische context (voormalig klooster), duurzaamheid en kwaliteit
van afwerking.
De voorverkoop bedraagt momenteel al 23%.

GESCHATTE MARGE
De totale kosten, exclusief kosten voor de obligatie-emissie, bedragen 23,7 miljoen euro.
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142

Position de trésorerie fin de période

839

697

142

Mouvements de cash sur la période

-930
-75

-30

-249

2 500

-550

Paiements associés à l'obligation

Remboursement banque & assimilé et
intérêts

Financement bancaire et assimilé

Loi Breyne
5 500

-2 168

Dépenses liées à la
construction/développement

Impôts

-5 494

2 335

474

-365

-16

-349

668

194

-16

-2 194

2 403

1 419

750

-16

-1 921

2 686

863

-556

-188

-1 016

-1 921

2 568

1 005

142

-1 012

-1 926

3 080

1 430

425

-1 259

-1 910

3 593

2 305

875

-1 355

-1 876

4 105

2 372

68

-2 688

-1 667

4 422

5 393

3 021

-1 773

4 794

6 936

1 543

-105

1 648

5 626

-1 310

-110

-1 200

3 558

-2 068

-2 068

3 558

-2 950

-5 648

5 500

-

-2 068

-18 165

-5 494

29 299

2 500

585

Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Somme

Dépenses liées à l'achat du terrain / projet

Produit des ventes

Emission obligataire via BeeBonds

Cash de départ ou déjà investis

Période - mois

Weyler Kazerne à Bruges
Récapitulatif - Recettes - Dépenses en K EUR

De brutomarge vóór aan BB gerelateerde kosten is dus 5.600.000 euro, of een
brutomarge op de kosten van 24%.
Dat is boven de beoogde standaard (tussen 15 en 20%).

De brutomarge, na de kosten van de obligatie-emissie, die 450.000 euro
bedragen, komt op 5.150.000 euro.
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KASPLAN
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FINANCIELE REKENINGEN
VDD Project Development BVBA - NE 0826 235 310
en '000 d'euros
31/12/18
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Stocks
Créances < 1 an
Cash
Cptes de régul

30/06/2019
provisoire

6 932
13 631
161

7 155
14 353
3 458

134

2 030
5
27 001

20 858

31/12/18
Fonds propres
Provision et impôts différés
Dettes bancaires + 1 an
Dettes bancaires < 1 an
Dettes fournisseurs et fisc
Autres dettes
Cptes de régul

Dettes sans "autres dettes"
Fonds propres augmentés
des "autres dettes" qui sont
du quasi fonds propres
Ratio LTV
Gearing ratio

30/06/2019
provisoire

1 111

1 107

3 960
10 069
175
5 438
105
20 858

4 410
13 519
168
7 700
98
27 001

14 029

17 929

6 549

8 807

67%
2,1

66%
2,0

Aangezien de ratio’s dus aan de hoge kant van de redelijke verwachtingen liggen, moeten
de cijfers van medeschuldenaar, Jomabrifi nv worden geanalyseerd. Die zijn gunstiger en
vormen een verklaring voor de aangeboden coupon.
JOMABRIFI NV - NE 0446 114 975
en '000 d'euros
30/06/18

30/06/2019
provisoire

Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Stocks
Créances < 1 an

31 873
13 146

31 631
12 165

3 384

4 580

Cash
Cptes de régul

118
90
48 611

511
127
49 014

30/06/18

30/06/2019
provisoire

Fonds propres
Provision et impôts différés
Dettes bancaires + 1 an
Dettes bancaires < 1 an
Dettes fournisseurs et fisc
Autres dettes
Cptes de régul

27 862
1 952
3 058
8 245
517
6 804
173
48 611

27 720
1 952
3 058
5 041
50
11 156
37
49 014

Dettes
Ratio LTV
Gearing ratio

18 107
37%
0,6

19 255
39%
0,7

Selon les valeurs annoncées par Jomabrifi soutenues par une expertise de l'actif le plus important, ses fonds propres réévalués
pourraient être estimés à € 45 millions, versus les € 28 millions en comptabilité.
Dans ce cas, le ratio LTV s'affiche à 29% et le Gearing à 0,4.

We herinneren eraan dat deze entiteit in dezelfde mate garant staat voor de obligatieemissie als VDD Project Development.
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JURIDISCHE STRUCTUUR

BANKFINANCIERING
Deze kapitaalronde wordt aangevuld met een bakfinanciering van Belfius Bank voor een
bedrag van 4,6 miljoen euro.
Die financiering is gekoppeld aan de verplichte waarborg onder de wet-Breyn.

BEEBONDS ZAL BIJGEVOLG EEN OBLIGATIE-UITGIFTE VAN €
2.500.000 ORGANISEREN.
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SLOTADVIES VAN DE SELECTIECOMMISSIE
Aan te bevelen kwaliteitsproject. Wij stellen een obligatie van
2.500.000 euro op 2 jaar voor met een brutorentevoet van 7,5%
en een jaarlijks uitgekeerde coupon.
Die vergoeding is gebaseerd op de duur van de obligatie, de
kwaliteit van het project, de locatie, het track record van VDD en
de resterende eigen inspanning van de promotor. Bovendien is er
de waarborg van het codebiteurschap met de holding van dhr.
Vandendriessche, Jomabrifi nv.

De obligatie VDD Project Development bvba (het aanbod) is een openbaar aanbod in de
zin van verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni
2017, betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan
het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden
toegelaten; alsmede titel II en titel III- hoofstuk 2 en 3 van de wet van 11 juli 2018 op de
aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van
beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (1), ter
aanvulling van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de
afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. Het
aanbod en de bijbehorende documentatie zijn niet vooraf goedgekeurd door de FSMA. De
inschrijvers worden geïnformeerd dat de jaarrekeningen van de emittent niet zijn
gecontroleerd door een accountant en niet onafhankelijk zijn gecontroleerd. De
inschrijvers wordt verzocht een eigen mening te vormen over de emittent en de
voorwaarden van het aanbod dat wordt beschreven in deze informatienota, rekening
houdend met onder andere de voordelen en risico's verbonden aan de belegging die hij of
zij doet en door indien van toepassing een beroep te doen op een professioneel adviseur.
De aangeboden obligaties zijn schuldinstrumenten. Een belegging in obligaties brengt
risico's met zich mee. Door in te schrijven op de obligaties leent de inschrijver geld aan de
emittent, die zich ertoe verbindt rente te betalen en de hoofdsom terug te betalen op de
eindvervaldag die wordt beschreven in punt 7 en 9 van deze informatienota. In geval van
faillissement of wanbetaling door de emittent, bestaat de mogelijkheid dat de inschrijver
de verschuldigde bedragen niet terugkrijgt en de belegging geheel of gedeeltelijk verliest.

13

