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VDD	PROJECT	DEVELOPMENT	BVBA	
INFORMATIENOTA	BETREFFENDE	HET	AANBOD	VAN	ACHTERGESTELDE OBLIGATIES		
7,50	%	VAN	20/12/2019	TOT	19/12/2021	DOOR	VDD	PROJECT	DEVELOPMENT	BVBA		

	

DIT	DOCUMENT	WERD	OPGESTELD	DOOR	VDD	PROJECT	DEVELOPMENT	BVBA	OP	9	DECEMBER	2019	
	

DIT	DOCUMENT	IS	GEEN	PROSPECTUS	EN	WERD	NIET	GECONTROLEERD	OF	GOEDGEKEURD	
DOOR	DE	AUTORITEIT	VOOR	FINANCIËLE	DIENSTEN	EN	MARKTEN	(FSMA)	

	
WAARSCHUWING:		

DE	BELEGGER	LOOPT	HET	RISICO	ZIJN	BELEGGING	GEHEEL	OF	GEDEELTELIJK	TE	VERLIEZEN	EN/OF	HET	VERWACHTE	
RENDEMENT	NIET	TE	BEHALEN.	

	
DE	OBLIGATIES	ZIJN	NIET	GENOTEERD:	DE	BELEGGER	LOOPT	HET	RISICO	GROTE	MOEILIJKHEDEN	TE	ONDERVINDEN	

OM	ZIJN	POSITIE	TE	VERKOPEN	AAN	EEN	DERDE	INDIEN	HIJ	DAT	WENST.	
	
De	termen	die	beginnen	met	een	hoofdletter	hebben	de	betekenis	die	eraan	wordt	toegekend	in	het	deel	‘Definities’	van	de	Voorwaarden	van	
de	Obligaties	die	als	bijlage	bij	deze	Informatienota	zijn	gevoegd.	

DEEL	 I	 -	BELANGRIJKSTE	RISICO’S	EIGEN	AAN	DE	EMITTENT	EN	DE	AANGEBODEN	BELEGGINGSINSTRUMENTEN,	
SPECIFIEK	VOOR	DIT	AANBOD	

RISICO’S	VERBONDEN	AAN	DE	EMITTENT	
Obligaties	zijn	schuldinstrumenten.	Een	belegging	in	obligaties	houdt	bepaalde	risico’s	in.	Door	in	te	tekenen	op	de	
Obligaties	verlenen	de	Beleggers	een	achtergestelde	lening	aan	de	Emittent,	die	zich	ertoe	verbindt	om	hun	jaarlijks	
een	rente	te	betalen	en	de	hoofdsom	terug	te	betalen	op	de	vervaldatum.	In	geval	van	faillissement	of	in	gebreke	
blijven	van	de	Emittent	lopen	de	Beleggers	het	risico	de	bedragen	waarop	zij	recht	zouden	hebben	niet	of	laattijdig	
te	verkrijgen	en	het	belegde	kapitaal	geheel	of	gedeeltelijk	te	verliezen.	Elke	Belegger	moet	de	Informatienota	dus	
aandachtig	bestuderen,	indien	nodig	met	de	hulp	van	een	externe	adviseur.	
	
Op	de	publicatiedatum	van	de	Informatienota	bestaat	de	schuld	van	de	Emittent	voor	het	project	uit	een	krediet	van	
900.000	EUR	toegekend	door	Participatie	Maatschappij	Vlaanderen	NV,	met	maatschappelijke	zetel	 te	B	 -	1000	-	
Brussel,	Oude	Graanmarkt	nr.	63	en	ingeschreven	in	de	Kruispuntbank	van	Ondernemingen	onder	het	nummer	BE	
0455	777	660,	afgekort	PMV,	en	kredietlijnen	voor	een	bedrag	van	4.659.400	EUR	afgesloten	bij	BELFIUS	Bank	NV,	
waarvan	59.400	EUR	gewaarborgd.	Aangezien	de	Obligaties	ondergeschikt	zijn	aan	de	terugbetalingen	van	het	door	
PMV	 verstrekte	 krediet	 alsook	 die	 van	 de	 bankleningen,	 bestaat	 het	 risico	 dat	 de	 Emittent	 niet	 in	 staat	 is	 zijn	
verplichtingen	na	te	komen	(betaling	van	de	rente	en/of	terugbetaling	van	de	hoofdsom)	in	geval	van	faillissement.	
De	terugbetalingsmogelijkheid	van	de	Emittent	hangt	in	hoofdzaak	af	van	de	verwezenlijking	van	het	Project.	
	
De	 meerderheidsaandeelhouder,	 JOMABRIFI	 NV,	 een	 naamloze	 vennootschap	 naar	 Belgisch	 recht	 met	
maatschappelijke	 zetel	 te	 B	 -	 8000	 -	 Brugge,	 Sint-Jakobsstraat	 70,	 ingeschreven	 in	 de	 Kruispuntbank	 voor	
Ondernemingen	onder	het	nummer	BE	0446	114	975, treedt	in	het	kader	van	het	Aanbod	op	als	garant	en	stelt	zich	
borg	met	het	voorrecht	van	uitwinning	voor	de	verbintenissen	die	door	de	Emittent	werden	aangegaan.							
	
RISICO’S	VERBONDEN	AAN	HET	PROJECT	
De	 belangrijkste	 risico’s	 die	 verbonden	 zijn	 aan	 het	 Project	 zijn	 de	 niet-uitvoering	 van	 het	 liquiditeitsplan	 zoals	
hieronder	uiteengezet,	in	geval	van	nadelige	evolutie	van	de	werken	en/of	van	de	kosten	voor	de	realisatie	van	de	
renovaties	zoals	oorspronkelijk	voorzien	door	de	betrokken	partijen	(architect,	bouwondernemingen	enz.),	de	niet-
uitvoering	van	de	verkoop	van	bepaalde	appartementen	en/of	handelsoppervlakten	of	de	verkoop	ervan	tegen	een	
prijs	die	duidelijk	lager	is	dan	de	vooropgestelde	prijs.	
	
	



 

2 
 

	
RISICO’S	VERBONDEN	AAN	DE	OBLIGATIES	
Aangezien	 de	 Obligaties	 niet	 genoteerd	 zijn,	 loopt	 de	 Belegger	 eveneens	 het	 risico	 van	 de	 illiquiditeit	 van	 zijn	
Obligaties	indien	hij	deze	zou	willen	overdragen	aan	een	derde.	

DEEL	II	-	INFORMATIE	OVER	DE	EMITTENT	EN	AANBIEDER	VAN	BELEGGINGSINSTRUMENTEN	

A. Identiteit	van	de	Emittent	

VDD	PROJECT	DEVELOPMENT	BVBA,	een	besloten	vennootschap	met	beperkte	aansprakelijkheid	naar	Belgisch	recht	
opgericht	op	20	mei	2010	en	waarvan	de	oprichtingsakte	gepubliceerd	werd	in	het	Staatsblad	van	8	juni	2010,	met	
maatschappelijke	 zetel	 te	 B	 -	 8000	 -	 Brugge,	 Sint-Jakobsstraat	 70	 en	 ingeschreven	 in	 de	 Kruispuntbank	 van	
Ondernemingen	onder	het	nummer	BE	0826	235	310.	

De	Emittent	is	een	Brugse	bouwpromotor	die	zowel	in	Vlaanderen	als	in	Brussel	actief	is.	Directeur	van	het	bedrijf	is	
de	 heer	 Johan	Vandendriessche,	 die	 over	 een	 jarenlange	 ervaring	 in	 de	 vastgoedsector	 beschikt.	 De	 Emittent	 is	
gespecialiseerd	in	de	ontwikkeling	van	vastgoedprojecten	voor	beschermde	en	symbolische	gebouwen	in	stedelijke	
gebieden	 die	 als	 “toplocaties”	 worden	 beschouwd.	 Zijn	 hoofdactiviteit	 bestaat	 erin	 deze	 gebouwen	 te	
herbestemmen	 en	 te	 renoveren	 volgens	 de	 huidige	 normen.	 De	 Emittent	
(https://www.vddprojectdevelopment.com/fr/)	heeft	bijvoorbeeld	de	volgende	projecten	al	gerealiseerd	of	is	bezig	
met	de	uitvoering	ervan:			
	
• Hof	de	Gros	te	Brugge	
• Argenteo,	vroegere	regionale	zetel	van	KBC	in	Brugge	
• Huis	van	Hamme	in	Brugge	
• De	Mérode	in	Brussel	
• The	Dome	in	Brussel	
• Gesù	in	Brussel	
• White	Residence,	Nieuwpoort	
	
Eind	2018	wordt	de	waarde	van	de	vastgoedactiva	in	bezit	van	de	Emittent	op	de	bij	de	NBB	gepubliceerde	balans	
opgenomen	tegen	een	boekwaarde	van	6.931.735	(financiële	vaste	activa)	en	van	13.631.174	EUR	aan	Voorraden.			
	
De	Emittent	is	in	het	bezit	van:		
• voor	 50,45	 %	 van	 JOMABRIFI	 NV,	 met	maatschappelijke	 zetel	 te	 B	 -	 8000	 -	 Brugge,	 Sint-Jakobsstraat	 70	 en	

ingeschreven	 in	 de	 Kruispuntbank	 van	 Ondernemingen	 onder	 het	 nummer	 BE	 0446	 114	 975,	 met	 als	 enige	
economische	begunstigde	de	heer	Johan	VANDENDRIESSCHE;	

• voor	 49,55	%	 van	 TDV	 Invest	 bv,	 met	 maatschappelijke	 zetel	 te	 Sint-Jakobsstraat	 68/103,	 8000	 Brugge	 en	
ingeschreven	 in	 de	 Kruispuntbank	 van	 Ondernemingen	 onder	 het	 nummer	 BE	 0736	 958	 785,	 en	 met	 als	
uiteindelijke	economische	begunstigde	de	heer	Thibaut	DE	VOS.		

	
De	 Emittent	 verklaart	 dat	 er	 tussen	 de	 Emittent	 en	 zijn	 aandeelhouders	 of	 verbonden	 personen	 andere	 dan	
aandeelhouders	geen	enkele	financiële	stroom	bestaat	buiten	de	beheerskosten	(managementfees)	en	de	betaling	
van	rente.	
	
De	Emittent	wordt	bestuurd	door	één	enkele	zaakvoerder,	JOMABRIFI	NV	met	maatschappelijke	zetel	te	B	-	8000	-	
Brugge,	Sint-Jakobsstraat	70	en	ingeschreven	in	de	Kruispuntbank	van	Ondernemingen	onder	het	nummer	BE	0446	
114	975,	rechtsgeldig	vertegenwoordigd	door	de	heer	Johan	VANDENDRIESSCHE,	gedelegeerd	bestuurder.		
	
De	 Emittent	 verklaart	 dat	 geen	 enkele	 andere	 aandeelhouder	 of	 verbonden	 persoon	 dan	 aandeelhouders	 het	
voorwerp	hebben	uitgemaakt	van	enige	veroordeling	bedoeld	in	artikel	20	van	de	wet	van	25/04/2014.	
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De	Emittent	verklaart	dat	er	op	de	openingsdatum	van	het	Aanbod	geen	enkel	belangenconflict	bestaat	tussen	de	
Emittent,	zijn	aandeelhouders	en/of	zijn	bestuurder	en/of	verbonden	partijen.	
	
De	jaarrekening	van	de	Emittent	wordt	niet	gecontroleerd	door	een	commissaris.	
	
B. Financiële	informatie	over	de	Emittent	

De	Emittent	stelt	zijn	jaarrekening	voor	de	jaren	2017	en	2018	ter	beschikking	van	de	Belegger,	zoals	gepubliceerd	
bij	de	Balanscentrale	van	de	NBB,	waarvan	hij	kennis	kan	nemen	in	Bijlage	nr.	2.	
	
De	Emittent	bevestigt	dat	zijn	werkkapitaal	voldoende	is	op	de	Openingsdatum	van	het	Aanbod	voor	de	realisatie	
van	 het	 Project	waarvan	 hierna	 sprake	 is.	 De	 bijkomende	 financiering	 die	 door	 de	 Beleggers	 en	 de	 bank	wordt	
verstrekt,	 zal	 de	 Emittent	 in	 staat	 stellen	 om	 het	 Project	 te	 realiseren,	 zoals	 uiteengezet	 in	 het	 onderstaande	
liquiditeitsplan.	
	
De	Emittent	 verklaart	dat	op	de	Openingsdatum	van	het	Aanbod	het	eigen	vermogen	ongeveer	gelijk	 is	 aan	dat	
vermeld	op	30/06/2019,	namelijk	1.107.000	EUR.	Op	de	Openingsdatum	van	het	Aanbod	zijn	de	financieringen	voor	
het	project	ongeveer	gelijk	aan	die	vermeld	op	30/06/2019	en	bestaan	ze	uit	een	krediet	van	900.000	EUR	toegekend	
door	PMV	en	een	bankkrediet	van	4.600.000	EUR.	Het	schuldniveau	van	de	Emittent	en	de	rangorde	van	de	schulden	
worden	hieronder	uiteengezet:	
	
1) bankfinancieringen	verkregen	bij	BELFIUS	Bank	NV	voor	een	totaalbedrag	van	4.659.400	EUR	op	de	dag	van	het	

Aanbod,	als	volgt	verdeeld:	
a) een	 roll-overkrediet	 –	 Schijf	 A	 –	 verkregen	 op	 25/01/2017	 en	 gewijzigd	 door	 twee	 opeenvolgende	

aanhangsels	op	18/12/2017	en	22/12/2017,	voor	een	bedrag	van	1.350.000	EUR,	
b) een	kredietlijn	–	Schijf	B	–,	verkregen	op	25/01/2017	en	gewijzigd	door	twee	opeenvolgende	aanhangsels	

op	18/12/2017	en	22/12/2017,	voor	een	bedrag	van	59.400	EUR,	
c) een	 roll-overkrediet	 –	 Schijf	 C	 –,	 verkregen	 op	 25/01/2017	 en	 gewijzigd	 door	 twee	 opeenvolgende	

aanhangsels	op	18/12/2017	en	22/12/2017,	voor	een	bedrag	van	3.250.000	EUR;			
waaraan	verbonden:	
a) een	hypotheek	van	eerste	rang	voor	een	bedrag	van	25.000	EUR	op	een	goed	gelegen	te	Ezelstraat,	60,	64	en	

66,	-	B	-	8000	-	Brugge,	
b) een	hypothecaire	volmacht	voor	een	bedrag	van	1.004.400	EUR	op	drie	(3)	goederen	gelegen	te	Ezelstraat,	

60,	64	en	66	-	B	-	8000	-	Brugge,	
c) een	eersterangspand	op	alle	huidige	en	toekomstige	vorderingen	van	de	kopers,	huurders	en	op	alle	andere	

beroeps-	en/of	privérechten	op	de	voltooide	of	 te	bouwen	gebouwen	Ezelstraat	60,	64	en	66	 -	B	 -	8000	 -	
Brugge	 met	 inbegrip	 van	 de	 verzekeringspolissen	 afgesloten	 in	 het	 kader	 van	 het	 Project	 en	 de	 nodige	
akkoorden	gesloten	met	de	beslissende	machten	met	het	oog	op	de	realisatie	van	het	Project,			

d) een	 verbintenis	 van	 de	 Emittent	 om	 de	 verschillende	 participaties	 van	 vennootschappen	 die	 werden	
verworven	 voor	 de	 realisatie	 van	 het	 Project,	 namelijk	 DON	NV	 en	 HOLIDAYS	 CITY	 CENTER	 2	 NV,	 niet	 te	
verkopen,	

e) een	pand	op	de	verworven	deelnemingen	van	de	vennootschappen	die	werden	verworven	voor	de	realisatie	
van	het	project, namelijk	DON	NV	en	HOLIDAYS	CITY	CENTER	2	NV,	

f) een	pand	op	de	bankwaarborg	uitgegeven	door	ROSEBUD	HOTELS	HOLDINGS	NV	en	door	een	door	BELFIUS	
Bank	NV	erkende	financiële	instelling,	

g) een	hoofdelijke	verbintenis	en	een	ondeelbare	waarborg	van	de	aandeelhouders	van	de	Emittent	voor	een	
bedrag	van	3.700.000	EUR;			

2) obligatielening	voor	2.500.000	EUR.	
	

De	 Emittent	 informeert	 de	 Belegger	 dat	 de	 meerderheidsaandeelhouder,	 JOMABRIFI	 NV,	 in	 het	 kader	 van	 de	
Plaatsing	optreedt	als	garant	en	zich	borg	stelt	met	het	voorrecht	van	uitwinning	voor	de	verbintenissen	die	door	de	
Emittent	werden	aangegaan	om	onder	meer	de	realisatie	en	de	uitvoering	van	het	Project	 financieel	mogelijk	 te	
maken.		
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C. Identiteit	van	de	Aanbieder	

BeeBonds	 bvba,	 een	 besloten	 vennootschap	 met	 beperkte	 aansprakelijkheid	 naar	 Belgisch	 recht,	 met	
maatschappelijke	zetel	te	B	-	1040	-	Brussel,	Hive5,	Sint-Michielswarande	nr.	30B,	ingeschreven	in	de	Kruispuntbank	
van	 Ondernemingen	 onder	 het	 nummer	 BE	 0658.962.075,	 handelend	 onder	 de	 vergunning	 van	 Alternatief	
Financieringsplatform	(AFP)	afgeleverd	door	de	FSMA	op	23	april	2019.		
Adres	van	de	website:	www.beebonds.com	
De	Emittent	heeft	BeeBonds	bvba	de	organisatie,	de	structurering	en,	via	zijn	platform,	de	commercialisering	van	de	
Obligaties	toevertrouwd.		

DEEL	III	-	INFORMATIE	OVER	HET	AANBOD	VAN	BELEGGINGSINSTRUMENTEN		

A. Beschrijving	van	het	Aanbod	

Maximaal	 bedrag	 waarvoor	 het	 Aanbod	 uitgebracht	
wordt	

2.500.000	EUR	

Minimumbedrag	 waarvoor	 het	 Aanbod	 uitgebracht	
wordt	

2.000.000	EUR	

Minimaal	inschrijvingsbedrag	per	Belegger	 1.000	EUR	(vervolgens	per	schijf	van	1.000	EUR)	
Totale	prijs	van	de	obligaties	 100	%	 van	 het	 bedrag	 (a	 pari)	 dat	 door	 de	 Belegger	

wordt	onderschreven	 zonder	bijkomende	kosten	voor	
de	Belegger.	

Openingsdatum	van	het	Aanbod	 10-12-2019	
Afsluitingsdatum	van	het	Aanbod	 19-12-2019	
Geplande	uitgiftedatum	van	de	Obligaties	 20-12-2019	
Effectieve	 leveringsdatum	 van	 de	 Obligaties	 /	 Datum	
van	de	 inschrijvingen	op	naam	 in	 het	 Register	 van	de	
Obligatiehouders		

20-12-2019	

Kosten	ten	laste	van	de	Beleggers	 Geen	

 
Vervroegde	afsluiting	

De	vervroegde	afsluiting	van	de	Inschrijvingsperiode	zal	automatisch	gebeuren	zodra	het	totale	ingeschreven	bedrag	
bij	 de	 uitgifte	 van	 de	 Obligatielening	 het	 maximaal	 uit	 te	 geven	 bedrag	 bereikt,	 zijnde	 twee	 miljoen	
vijfhonderdduizend	euro	(2.500.000	EUR).	Zodra	dit	bedrag	bereikt	is,	zal	elke	aanvraag	tot	inschrijving	geweigerd	
worden.	 De	 Emittent	 kan	 naar	 eigen	 goeddunken	 beslissen	 tot	 een	 vervroegde	 afsluiting	 (i)	 in	 geval	 van	 een	
belangrijke	wijziging	 van	 de	marktvoorwaarden,	 of	 (ii)	 in	 geval	 van	 een	 belangrijke	 negatieve	wijziging	 (material	
adverse	change)	wat	hem	betreft.			

In	geval	van	vervroegde	afsluiting	zal	 zo	snel	mogelijk	een	kennisgeving	worden	gepubliceerd	op	de	website	van	
BeeBonds	(www.beebonds.com).	Deze	kennisgeving	vermeldt	de	datum	en	het	uur	van	de	vervroegde	afsluiting.	

Overinschrijving	

De	aandacht	van	de	Inschrijvers	wordt	gevestigd	op	het	feit	dat	het	waarschijnlijk	is	dat,	in	geval	van	overinschrijving,	
hun	geen	enkele	Obligatie	wordt	toegekend	of	dat	zij	niet	het	volledige	bedrag	verkrijgen	waarvoor	zij	een	aanvraag	
tot	inschrijving	hebben	ingediend	en	dat,	in	dat	geval,	het	bedrag	van	hun	inschrijving	zal	worden	verminderd.	

De	Obligaties	zullen	worden	toegewezen	op	basis	van	het	principe	“first	come,	first	served”,	wat	betekent	dat	de	
Beleggers	obligaties	zullen	krijgen	op	volgorde	van	inschrijving	(waarbij	de	eerste	wordt	bediend	voor	de	tweede,	de	
tweede	voor	de	derde	enz.)	tot	het	maximale	bedrag	van	het	aanbod	werd	bereikt.	

De	betrokken	Inschrijvers	zullen	via	een	Bericht	op	de	hoogte	gebracht	worden	van	hun	respectieve	toewijzingen.	
De	informatie	zal	worden	opgenomen	op	de	website	van	BeeBonds	(www.beebonds.com).			
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Verlenging	van	het	Inschrijvingsaanbod	

Indien	na	afloop	van	de	Inschrijvingsperiode	het	opgehaalde	bedrag	het	bedrag	van	twee	miljoen	euro	(2.000.000	
EUR)	bereikt	of	overschrijdt	zonder	het	maximale	nominale	bedrag	van	de	Obligatielening	te	hebben	bereikt,	namelijk	
twee	miljoen	vijfhonderdduizend	euro	(2.500.000	EUR),	behoudt	de	Emittent	zich	het	recht	voor	om	het	Aanbod	te	
verlengen	 voor	 een	 bijkomende	 inschrijvingsperiode	 van	 drie	 (3)	 maanden	 vanaf	 de	 Afsluitingsdatum	 van	 het	
Aanbod,	met	dien	verstande	dat	het	nominale	bedrag	van	elke	inschrijving	die	tijdens	deze	periode	wordt	gedaan,	
zal	worden	 verhoogd	met	 het	 bedrag	 van	 de	 opgelopen	 rente	 (accrued	 interest)	 tot	 de	 datum	 van	 betaling	 die	
overeengekomen	 is	 bij	 elke	 aanvullende	 inschrijving	 (in	 principe:	 datum	 van	 het	 Inschrijvingsbiljet	 plus	 twee	 (2)	
Werkdagen)	waarvan	het	bedrag	van	de	wettelijk	verschuldigde	taksen	en	belastingen	zal	worden	afgetrokken.	

Het	aldus	verschuldigde	rentebedrag	zal	worden	berekend	op	Exact/Exact	ICMA-basis,	waarbij	het	resultaat	wordt	
afgerond	op	de	tweede	(2e)	decimaal	die	het	dichtst	in	de	buurt	ligt	(halven	worden	naar	boven	afgerond).	

Annulering	van	het	Inschrijvingsaanbod	

De	Emittent	behoudt	zich	het	recht	voor	het	Aanbod	te	annuleren	indien	na	afloop	van	de	Inschrijvingsperiode	het	
totale	nominale	bedrag	van	de	ontvangen	aanvragen	tot	inschrijving	op	de	Obligatielening	niet	het	bedrag	van	twee	
miljoen	euro	(2.000.000	EUR)	bereikt.	

Resultaten	van	het	Aanbod	tot	inschrijving	

De	resultaten	van	het	Aanbod	tot	inschrijving	op	de	Obligatielening	zullen	zo	snel	mogelijk	na	de	afsluiting	(zo	nodig	
vroegtijdig)	van	de	Inschrijvingsperiode	worden	gepubliceerd	op	de	website	van	BeeBonds	(www.beebonds.com).		

Datum	en	wijze	van	betaling	

De	datum	van	betaling	van	de	inschrijvingen	op	de	Obligatielening	is	vastgesteld	op	20/12/2019.	Bovengenoemde	
datum	bepaalt	de	Uitgiftedatum	van	de	Obligaties.	De	betaling	van	de	Obligaties	gebeurt	door	overschrijving	op	de	
bankrekening	vermeld	in	de	bevestigingsmail.			

Nominatief	eigendomscertificaat		

De	Obligaties	worden	uitsluitend	uitgegeven	in	de	vorm	van	effecten	op	naam,	overeenkomstig	Boek	5	-	Artikelen	
5:23	en	5:24	evenals	Artikel	5:27	van	het	Wetboek	van	vennootschappen	en	verenigingen.			

De	Obligaties	zullen	worden	uitgegeven	in	de	vorm	van	inschrijvingen	op	naam	in	het	Register	van	Obligatiehouders.	
De	eigendom	van	de	Obligaties	zal	worden	bewezen	door	een	inschrijving	in	het	Register	van	Obligatiehouders	en	
dit	overeenkomstig	Boek	5	-	Artikel	5:27	van	het	Wetboek	van	vennootschappen	en	verenigingen.	

Kosten	van	de	Uitgifte	

De	juridische,	administratieve	en	andere	kosten	in	verband	met	de	uitgifte	van	de	Obligatielening	zijn	ten	laste	van	
de	Emittent.	

B.	Redenen	van	het	Aanbod	

Het	 Project	 bestaat	 uit	 de	 renovatie	 en	 ontwikkeling	 van	 het	 vastgoedcomplex	WEYLERKAZERNE,	 de	 voormalige	
Lansierskazerne,	gelegen	in	het	historische	hart	van	Brugge	in	een	wijk	gevormd	door	het	Achiel	Van	Ackerplein,	de	
Ezelstraat	 en	 de	 Hugo	 Losschaertstraat.	 Na	 de	 renovatie	 in	 drie	 fasen	 wordt	 het	 geheel	 een	 hoogwaardig	
wooncomplex	bestaande	uit	42	appartementen,	66	parkeerplaatsen	en	4	winkelruimten.	
	
BESCHRIJVING	VAN	HET	PROJECT		

DE	LOCATIE		

Het	wooncomplex	WEYLERKAZERNE	is	gelegen	in	het	historische	centrum	van	Brugge:		
• Achiel	Van	Ackerplein	1	
• Ezelstraat	60-68	
• Hugo	Losschaertstraat	3	
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DE	REALISATIES			

W1	-	Weylerkazerne	1:	24	appartementen	van	74	 tot	235	m2	met	een	gemiddelde	oppervlakte	van	128	m2	met	
daarbovenop	gemiddeld	20	m2	terras	of	tuin.	
W2	-	Ezelstraat:	11	appartementen	van	86	tot	170	m2	met	een	gemiddelde	oppervlakte	van	111	m2	met	daarbovenop	
gemiddeld	9	m2	terras	of	tuin	en	4	winkelruimten.	
W3	 -	Weylerkazerne	 3:	 7	 appartementen	 van	 76	 tot	 151	m2	met	 een	 gemiddelde	 oppervlakte	 van	 114	m2	met	
daarbovenop	gemiddeld	22	m2	terras	of	tuin.	
Voor	 het	 geheel:	 66	 ondergrondse	 parkeerplaatsen	 en	 een	 privatieve	 toegang	 tot	 een	 ondergrondse	 openbare	
parking.	

	

	
	
Na	de	renovatiewerken	zal	de	totale	oppervlakte	van	het	Project	+/-	11.500	m2	bedragen,	waarvan	+/-	6.000	m2	voor	
het	 residentiële	 gedeelte,	 +/-	 700	 m2	 voor	 het	 commerciële	 gedeelte	 en	 +/-	 4.800	 m2	 voor	 de	 ondergrondse	
parkeerplaatsen.	
Het	 Project	 zal	 worden	 ontwikkeld	 in	 een	 hedendaagse	 architecturale	 stijl	 in	 synergie	 met	 de	 kenmerkende	
elementen	van	de	oude	kazernes	en	het	klooster	die	behouden	en	gerestaureerd	zullen	worden.	
Privébuitenruimten,	gemeenschappelijke	binnentuinen	en	een	rooftop-terras	maken	deel	uit	van	het	ontwikkelde	
concept.			
De	 appartementen	 zijn	 hoogwaardig	 afgewerkt.	 Op	 het	 vlak	 van	 energie	 zullen	 de	 nieuwste	 energiezuinige	
technologieën	 (geothermische	 warmtepompen,	 thermische	 en	 fotovoltaïsche	 zonneboilerpanelen,	 centrale	
verwarmings-	en	ventilatie-installaties)	worden	toegepast.		
De	toegankelijkheid	voor	personen	met	beperkte	mobiliteit	wordt	in	elk	element	van	het	Project	verzekerd.	Er	zal	
geen	niveauverschil	zijn	tussen	de	appartementen	en	de	terrassen.	
	
DE	PLANNING	VAN	HET	PROJECT			

De	Emittent	heeft	de	volledige	site	WEYLERKAZERNE	verworven	door	de	overname:			
• van	de	vennootschap	DON	NV	,	
• van	de	firma	HOLIDAYS	CITY	CENTER	2	NV,	
• van	Ezelstraat	60-62-64-66,	
• van	Achiel	Van	Ackerplein,	
• van	een	ondergronds	terrein	voor	de	parking	
en	van	een	actief	voor	een	totaal	van	5.500.000	EUR.	
De	uitvoerbare	stedenbouwkundige	vergunning	werd	begin	2019	verkregen.	
De	werken	voor	de	parkings	zijn	gestart	in	november	2019,	net	als	die	voor	de	woningen.		
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De	Emittent	hoopt	het	voorverkoopniveau	van	40	%	te	bereiken	tijdens	het	2e	semester	van	2020.	Op	de	dag	van	
het	Aanbod	bedraagt	het	voorverkooppercentage	32	%.	
De	voltooiing	van	de	werken	is	voorzien	voor	maart	2022.	Op	die	datum	voorziet	de	Emittent	dat	hij	alle	loten	heeft	
verkocht.		
	
FINANCIËLE	OVERZICHTEN		
	
BOUWPRIJZEN	-	TOTALE	KOSTPRIJS			

De	aankoopprijs	van	de	volledige	site	WEYLERKAZERNE	bedroeg	5.500.000	EUR.	
De	bouwkosten	worden	geraamd	op	13.160.000	EUR,	vermeerderd	met	de	kosten	voor	de	voorbereiding	van	het	
Project	en	de	erelonen	voor	de	verschillende	dienstverleners	ten	bedrage	van	5.000.000	EUR.		

Wat	de	eenheidskosten	betreft,	voorziet	het	budget	in	EUR	per	m2:	
• 700	EUR	voor	de	parkeerplaatsen,	
• 1.000	EUR	voor	de	“retail	casco”-ruimten,		
• 1.250	EUR	voor	nieuwbouw,		
• 1.500	EUR	voor	de	grondige	renovatie.	
Alle	kosten	liggen	in	de	lijn	van	de	normen	voor	dit	type	realisatie.		
De	totale	kosten	worden	geraamd	op	een	totaal	van	23.700.000	EUR.	
	
DE	VERKOOPPRIJZEN			

De	totale	verwachte	omzet,	inclusief	privatieve	parkeerplaatsen	en	kelders,	bedraagt	29.300.000	EUR,	verdeeld	in	
miljoen	EUR,	als	volgt:		

Parkingplaatsen	 en	
kelders	

4	

Appartementen	W1	 15,3	
Retailruimtes	W2	 1,5	
Appartementen	W2	 5,1	
Appartementen	W3	 3,4	
Totaal:		 29,3	

	
De	verkoopprijs	per	m2	per	fase	is	als	volgt	verdeeld:			
• W1	-	Weylerkazerne	1:	4.700	EUR	(verkoop	met	registratierechten),	
• W2	-	Ezelstraat:	4.000	EUR,	
• W3	-	Weylerkazerne	3:	3.800	EUR,	
hetzij	een	gemiddelde	prijs	per	m2	van	4.375	EUR.	
	
Het	Project	positioneert	 zich	 in	de	hoogste	prijsklasse.	Het	project	 is	uniek	op	het	 vlak	 van	 locatie,	 architectuur,	
historische	context	(voormalig	klooster),	duurzaamheid	en	afwerkingskwaliteit.	
	
Op	de	datum	van	het	Aanbod	bedraagt	de	voorverkoop	meer	dan	30	%	(32	%).	
	
DE	GESCHATTE	MARGE			

De	totale	kosten,	exclusief	de	kosten	verbonden	aan	het	Aanbod,	bedragen	23.700.000	EUR.	
De	brutomarge,	vóór	kosten	verbonden	aan	het	Aanbod,	wordt	geraamd	op	5.600.000	EUR,	d.i.	een	brutomarge	op	
kosten	van	24	%,	wat	dus	hoger	is	dan	de	beoogde	norm	tussen	15	en	20	%.		
De	verwachte	brutomarge,	na	kosten	van	het	Aanbod	begroot	op	450.000	EUR,	bedraagt	5.150.000	EUR.		
	
DE	BANKFINANCIERING		

5 
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Op	 de	 dag	 van	 de	 Aanbieding	 geniet	 de	 Emittent	 bankfinancieringen	 verkregen	 bij	 BELFIUS	 Bank	 NV	 voor	 een	
totaalbedrag	van	4.659.400	EUR,	verdeeld	als	volgt:	
• een	roll-overkrediet	–	Schijf	A	–	verkregen	op	25/01/2017	en	gewijzigd	door	twee	opeenvolgende	aanhangsels	

op	18/12/2017	en	22/12/2017,	voor	een	bedrag	van	1.350.000	EUR,	
• een	kredietlijn	–	Schijf	B	–,	 verkregen	op	25/01/2017	en	gewijzigd	door	 twee	opeenvolgende	aanhangsels	op	

18/12/2017	en	22/12/2017,	voor	een	bedrag	van	59.400	EUR,	
• een	roll-overkrediet	–	Schijf	C	–,	verkregen	op	25/01/2017	en	gewijzigd	door	twee	opeenvolgende	aanhangsels	

op	18/12/2017	en	22/12/2017,	voor	een	bedrag	van	3.250.000	EUR	op	heden.			
	
	
	
	
	
	
DE	REKENINGEN	VAN	DE	EMITTENT	

	

	
DE	REKENINGEN	VAN	DE	GARANT			

VDD Project Development BVBA - NE 0826 235 310
en '000 d'euros

31/12/18
30/06/2019 
provisoire

31/12/18
30/06/2019 
provisoire

Immobilisations corporelles Fonds propres 1 111             1 107             
Immobilisations financières 6 932             7 155             Provision et impôts différés
Stocks 13 631           14 353           Dettes bancaires + 1 an 3 960             4 410             
Créances < 1 an 161                3 458             Dettes bancaires < 1 an 10 069           13 519           

Dettes fournisseurs et fisc 175                168                
Cash 134                2 030             Autres dettes 5 438             7 700             
Cptes de régul 5                    Cptes de régul 105                98                  

20 858           27 001           20 858           27 001           

Dettes sans "autres dettes" 14 029           17 929           

6 549             8 807             

Ratio LTV 67% 66%
Gearing ratio 2,1                 2,0                 

 Fonds propres augmentés 
des "autres dettes" qui sont 
du quasi fonds propres 
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HET	LIQUIDITEITSPLAN	 

DEEL	IV	-	INFORMATIE	OVER	DE	AANGEBODEN	BELEGGINGSINSTRUMENTEN		

A. Kenmerken	van	de	aangeboden	beleggingsinstrumenten	

De	 Voorwaarden	 van	 de	 Obligaties	 worden	 uitvoerig	 beschreven	 in	 het	 document	 met	 als	 titel	 Aanbod	
achtergestelde	 obligaties	 VDD	 PROJECT	 DEVELOPMENT	 BVBA	 -	 Voorwaarden	 -,	 beschikbaar	 op	 de	 website	 van	
BeeBonds	en	als	Bijlage	toegevoegd	aan	deze	 Informatienota,	en	waarvan	de	belangrijkste	kenmerken	hieronder	
worden	uiteengezet.	Door	in	te	tekenen	op	een	of	meerdere	Obligaties	stemt	de	Belegger	uitdrukkelijk	en	zonder	
voorbehoud	in	met	de	Voorwaarden	van	de	Obligaties.	

Période - mois 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

Cash de départ ou déjà investis 2 335     -550       -1 200  585        

Emission obligataire via BeeBonds 2 500     2 500     

Produit des ventes 2 403     2 686     2 568   3 080   3 593   4 105    4 422   4 794   1 648   29 299   

 Dépenses liées à l'achat du terrain / projet -5 494    -5 494    

 Dépenses liées à la 
construction/développement 

-2 168    -249       -349       -2 194    -1 921    -1 921  -1 926  -1 910  -1 876  -1 667  -1 773  -105     -110     -18 165  

 Impôts -2 068  -2 068    

Loi Breyne -         

Financement bancaire et assimilé 5 500     5 500     

 Remboursement banque & assimilé et 
intérêts 

-30         -930       -16         -16         -16         -1 016  -1 012  -1 259  -1 355  -5 648    

Paiements associés à l'obligation -75         -188     -2 688  -2 950    

Mouvements de cash sur la période 142        697        -365       194        750        -556     142      425      875       68        3 021   1 543   -1 310  -2 068  3 558     

Position de trésorerie fin de période 142        839        474        668        1 419     863      1 005   1 430   2 305    2 372   5 393   6 936   5 626   3 558   

Weyler Kazerne à Bruges
Récapitulatif - Recettes - Dépenses en K EUR
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Aard	 Obligaties	op	naam	
Rang	 De	 Obligaties	 zijn	 achtergesteld	 op	 de	 bestaande	

Obligaties	van	de	Emittent	ten	aanzien	van	de	banken	
en	van	de	bevoorrechte	schuldeiser	PMV	en	gaan	niet	
gepaard	met	enige	andere	waarborg	dan	deze	verleend	
door	 de	meerderheidsaandeelhouder,	 JOMABRIFI	 NV,	
zoals	beschreven	supra	Deel	I	-	Risico’s	verbonden	aan	
de	Emittent	-	3e	paragraaf.	

Valuta	 EURO	
Benaming	 VDD	 PROJECT	 DEVELOPMENT	 BVBA	 -	 2	 jaar	 -	 7,50	%	

bruto	van	20/12/2019	tot	19/12/2021		
Nominale	waarde	 1.000	EUR	
Vervaldatum	 19-12-2021	
Terugbetalingsdatum	 20-12-2021	
Terugbetalingsmodaliteiten	 Tenzij	 ze	 vooraf	 vervroegd	 werden	 terugbetaald	

volgens	 de	 hieronder	 gedefinieerde	 voorwaarden	
(vrijwillige	 terugbetaling	 of	 terugbetaling	 in	 geval	 van	
ingebrekeblijving),	zullen	de	Obligaties	door	de	Emittent	
aan	de	Obligatiehouders	worden	terugbetaald	tegen	de	
prijs	van	honderd	procent	(100,-	%)	van	hun	nominale	
waarde	 op	 20/12/2021	 onder	 voorbehoud	 en	 na	
eventuele	 inhouding	 van	 alle	 belastingen,	
verplichtingen,	taksen	of	andere	lasten,	ongeacht	of	ze	
worden	opgelegd,	geïnd,	ingehouden,	belast	door	of	in	
België	 of	 door	 elke	 andere	 Belgische	 overheid	 die	
heffingsbevoegdheid	heeft.		
In	geval	van	vertraging	in	de	uitvoering	van	het	Project	
ten	 opzichte	 van	 de	 oorspronkelijke	 plannen	 (en	met	
name	het	hierboven	vermelde	liquiditeitsplan)	kunnen	
de	 Emittent	 en	 de	 Vergadering	 van	 de	
Obligatiehouders,	 overeenkomstig	 de	 bepalingen	 van	
Boek	5	-	Artikelen	5:107	tot	5:119	van	het	Wetboek	van	
vennootschappen	 en	 verenigingen,	 beslissen	 om	 de	
Terugbetalingsdatum	uit	te	stellen	tot	een	latere	datum	
die	niet	meer	mag	bedragen	dan	zes	(6)	maanden	vanaf	
de	Terugbetalingsdatum	op	de	hierboven	vastgelegde	
Vervaldatum.	In	dat	geval	blijven	alle	voorwaarden	van	
de	 Obligaties	 ongewijzigd,	 behalve	 de	
Terugbetalingsdatum	 op	 Vervaldatum.	 De	 Emittent	
moet	de	Obligatiehouders	uiterlijk	een	(1)	maand	voor	
de	 in	 de	 voorgaande	 paragraaf	 vastgelegde	 initiële	
Terugbetalingsdatum	 op	 Vervaldag	 op	 de	 hoogte	
brengen	en	dit	door	middel	van	een	Kennisgeving	van	
het	 uitstel	 van	 de	 initiële	 Terugbetalingsdatum	 op	
Vervaldag	 en	 van	 de	 nieuwe	 Terugbetalingsdatum	 op	
Vervaldag.	

Overdrachtsbeperkingen	 Vrij	overdraagbaar	
Bruto	jaarrentevoet	 7,50	%	van	20/12/2019	tot	19/12/2021	
Netto	 jaarlijkse	 rentevoet	 op	 basis	 van	 een	 roerende	
voorheffing	tegen	het	tarief	van	30	%	dat	van	kracht	is	
op	de	dag	van	het	Aanbod	

5,25	%	van	20/12/2019	tot	19/12/2021	

Datum	van	rentebetaling	 Jaarlijks	op	20/12/2020	en	20/12/2021	
ISIN	 BE6317121935	
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Verklaring	en	waarborgen	 De	 Emittent	 verklaart	 en	 waarborgt	 aan	 de	
Obligatiehouders:	
a) een	 besloten	 vennootschap	 met	 beperkte	

aansprakelijkheid	 (bvba)	 te	 zijn,	 rechtsgeldig	
opgericht	naar	Belgisch	recht,	voor	onbeperkte	duur	
en	 ingeschreven	 in	 de	 Kruispuntbank	 van	
Ondernemingen	 onder	 het	 nummer BE	 0826	 235	
310;	

b) dat	 op	 de	 Datum	 van	 het	 Aanbod	 de	 Obligaties	
geldig	 zullen	 zijn	 uitgegeven	 bij	 beslissing	 van	 het	
bestuursorgaan	van	de	Emittent;		

c) dat	 hij	 op	 de	 Datum	 van	 het	 Aanbod	
bankfinancieringen	 heeft	 verkregen	 bij	 BELFIUS	
Bank	NV	voor	een	totaalbedrag	van	4.659.400	EUR,	
verdeeld	als	volgt:	
(i) een	 roll-overkrediet	 –	 Schijf	 A	 –	 verkregen	 op	

25/01/2017	 en	 gewijzigd	 door	 twee	
opeenvolgende	 aanhangsels	 op	 18/12/2017	 en	
22/12/2017,	 voor	 een	 bedrag	 van	 1.350.000	
EUR,	

(ii) een	 kredietlijn	 –	 Schijf	 B	 –,	 verkregen	 op	
25/01/2017	 en	 gewijzigd	 door	 twee	
opeenvolgende	 aanhangsels	 op	 18/12/2017	 en	
22/12/2017,	voor	een	bedrag	van	59.400	EUR,	

(iii) 	een	 roll-overkrediet	 –	 Schijf	 C	 –,	 verkregen	op	
25/01/2017	 en	 gewijzigd	 door	 twee	
opeenvolgende	 aanhangsels	 op	 18/12/2017	 en	
22/12/2017,	 voor	 een	 bedrag	 van	 3.250.000	
EUR;			

d) dat	hij	op	de	Datum	van	het	Aanbod	als	waarborg	
voor	 de	 hierboven	 beschreven	 bankfinancieringen	
de	zekerheden	en	waarborgen	heeft	uitgegeven	die	
hierboven	zijn	beschreven	in	Deel	II	-	B	-	Financiële	
informatie	betreffende	de	Emittent	-	3e	paragraaf;		

e) dat	 de	 meerderheidsaandeelhouder,	 JOMABRIFI	
NV,	 op	 de	Datum	 van	het	Aanbod	 garanties	 heeft	
verleend	 zoals	 hierboven	 beschreven	 in	 Deel	 I	 -	
Risico’s	verbonden	aan	de	Emittent	-	3e	paragraaf.	

Vrijwillige	terugbetaling	
	

De	Emittent	kan	de	Obligatiehouders	vervroegd	en	op	
elk	ogenblik	de	vervroegde	terugbetaling	(hoofdsom	en	
rente)	van	de	Obligatielening	in	zijn	geheel	voorstellen	
door	middel	 van	een	bericht	aan	de	Obligatiehouders	
dat	 door	 de	 Emittent	 wordt	 verzonden	 vijftien	 (15)	
Werkdagen	voor	de	voorziene	datum	van	terugbetaling	
en	dit	onder	de	volgende	voorwaarden:	
a) als	de	vervroegde	terugbetaling	gebeurt	voor	de	1e	

verjaardag	 van	 de	 Uitgiftedatum,	 op	 20/12/2020,	
aan	 de	 prijs	 van	 honderdentwee	 en	 een	 halve	
procent	(102,50	%)	van	de	nominale	waarde	van	de	
terugbetaalde	 Obligaties	 verhoogd	 met	 de	
opgelopen	 rente	 tot	 de	 Vervroegde	
Terugbetalingsdatum;	
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b) als	 de	 vervroegde	 terugbetaling	 gebeurt	 in	 het	 2e	
jaar	 van	 de	 Obligatielening	 en	 uiterlijk	 zes	 (6)	
maanden	 voor	 de	 Vervaldatum	 van	 de	
Obligatielening,	 die	 moet	 plaatsvinden	 op	
19/06/2021,	 tegen	 de	 prijs	 van	 honderdeneen	
procent	(101,00	%)	van	de	nominale	waarde	van	de	
terugbetaalde	 Obligaties vermeerderd	 met	 de	
opgelopen	 rente	 tot	 de	 Vervroegde	
Terugbetalingsdatum.	

Het	 Bericht	 aan	 de	Obligatiehouders	 zal	 diegenen	die	
zich	vervroegd	willen	laten	terugbetalen	uitnodigen	om	
zich	tien	(10)	Werkdagen	na	de	datum	van	verzending	
van	het	Bericht	aan	de	Obligatiehouders	te	melden	bij	
de	Emittent	of	BeeBonds	door	middel	 van	een	e-mail	
met	de	mededeling	dat	ze	zich	vervroegd	willen	 laten	
terugbetalen	 en	 het	 nummer	 van	 de	 bankrekening	
waarop	 ze	 willen	 worden	 terugbetaald.	 De	
Obligatiehouder	beschikt	 over	de	mogelijkheid	om	de	
voorgestelde	 vervroegde	 terugbetaling	 te	 weigeren	
zonder	dat	dit	leidt	tot	wijzigingen	van	de	Voorwaarden	
van	de	Obligatie.	

Terugbetaling	bij	ingebrekeblijving	 Elke	 Obligatiehouder	 kan	 de	 gehele	 of	 gedeeltelijke	
vervroegde	terugbetaling	van	zijn	Obligaties	aanvragen	
(met	 dien	 verstande	 dat	 hij	 geen	 gedeeltelijke	
terugbetaling	van	een	Obligatie	kan	vragen)	in	geval	van	
een	 van	 de	 volgende	 gebeurtenissen,	 indien	 die	 niet	
werd	 verholpen	binnen	de	 vijftien	 (15)	Werkdagen	of	
drie	 (3)	 maanden	 in	 het	 geval	 bedoeld	 in	 punt	 c)	
hieronder	na	de	bekendmaking	van	de	kennisgeving	van	
de	 gebeurtenis	 op	 de	 website	 van	 BeeBonds	
(www.beebonds.com):	
a) niet-betaling:	niet-betaling	 van	de	 rente	of	 van	de	

hoofdsom	uit	hoofde	van	de	Obligaties;		
b) niet-naleving	 van	 andere	 verbintenissen:	 de	 niet-

naleving	 door	 de	 Emittent	 van	 zijn	 verbintenissen	
met	 betrekking	 tot	 de	 Obligaties	 (andere	 dan	 die	
met	betrekking	tot	de	betaling),	zoals	bepaald	in	de	
Voorwaarden;	dit	geval	omvat	de	niet-naleving	van	
de	voorwaarden	die	voorafgaan	aan	de	Werving	van	
Fondsen,	dit	wil	zeggen	dat	de	bankfinanciering	die	
wordt	afgeleverd	door	de	financiële	instelling	zoals	
beschreven	in	Artikel	6.	c)	supra	het	voorwerp	zou	
uitmaken	 van	 schorsings-	 en/of	
annuleringsmaatregelen	en	dit	om	welke	reden	ook;		

c) reorganisatie/verandering	 van	 activiteiten:	
reorganisatie	 van	de	 Emittent	 die	 een	 aanzienlijke	
vermindering	van	het	vermogen	van	de	Emittent	of	
een	substantiële	wijziging	van	de	activiteiten	van	de	
Emittent	 inhoudt	 en	 die	 de	 belangen	 van	 de	
Obligatiehouders	zou	schaden;		

d) faillissement/vereffening:	 de	 Emittent	 is	 in	 staking	
van	betaling,	 of	 een	procedure	 tot	 aanstelling	 van	
een	 vereffenaar,	 gerechtelijk	 bewindvoerder	 of	
lasthebber	 ad	 hoc,	 tot	 minnelijke	 of	 gerechtelijke	
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vereffening	 of	 ontbinding,	 tot	 minnelijk	 of	
gerechtelijk	 moratorium	 van	 alle	 of	 een	 gedeelte	
van	 zijn	 schulden,	 tot	 procedure	 tot	 gerechtelijke	
reorganisatie	 of	 tot	 faillissement	 of	 elke	
gelijkaardige	procedure	die	de	Emittent	treft,	wordt	
toegepast.	

Elke	 Obligatiehouder	 beschikt	 over	 een	 termijn	 van	
vijftien	 (15)	 werkdagen	 na	 de	 publicatie	 van	 deze	
kennisgeving	om	de	Emittent	per	e-mail	te	laten	weten	
of	hij	al	dan	niet	de	vervroegde	terugbetaling	van	zijn	
Obligaties	 geheel	 of	 gedeeltelijk	 vraagt	 en,	 in	
voorkomend	geval,	het	aantal	Obligaties	waarvan	hij	de	
volledige	terugbetaling	vraagt.	Elke	Obligatiehouder	die	
zijn	positie	niet	binnen	de	bovenvermelde	termijn	aan	
de	 Emittent	 kenbaar	 heeft	 gemaakt,	 wordt	 geacht	
definitief	afstand	te	hebben	gedaan	van	het	recht	om	
de	gehele	of	gedeeltelijke	vervroegde	terugbetaling	van	
zijn	Obligaties	te	vragen.	
In	 geval	dat	de	 voormelde	gebeurtenis	 zich	 voordoet,	
zullen	alle	bedragen	die	door	de	Emittent	verschuldigd	
zijn	 aan	 de	 Obligatiehouders	 die	 de	 terugbetaling	
hebben	gevraagd	van	hun	Obligatie(s)	in	het	kader	van	
de	 in	de	kennisgeving	bedoelde	Obligaties,	dertig	 (30)	
dagen	 na	 de	 datum	 van	 de	 Kennisgeving	 opeisbaar	
worden.	

Berichten	aan	de	obligatiehouders	 Elk	bericht	aan	de	Obligatiehouders	zal	geldig	bezorgd	
zijn	indien	het	verstuurd	wordt	per	gewone	brief	of	per	
e-mail.	Het	wordt	dan	geacht	de	tweede	(2e)	Werkdag	
na	verzending	te	zijn	bezorgd.	De	Beleggers	zullen	op	de	
hoogte	worden	 gebracht	 van	 elke	 gebeurtenis	 die	 de	
waarde	 van	 hun	 belegging	 kan	 beïnvloeden	 door	 de	
publicatie	van	een	Bericht	op	de	website	van	BeeBonds	
(www.beebonds.com).	
Wat	 de	 oproepingsberichten	 voor	 een	 Algemene	
Vergadering	van	Obligatiehouders	betreft,	deze	moeten	
worden	 verspreid	 overeenkomstig	 Boek	 5	 -	 Artikelen	
5:110	en	5:111	van	het	Wetboek	van	vennootschappen	
en	verenigingen,	ten	minste	vijftien	dagen	(15)	vóór	de	
voorziene	 datum	 van	 de	 vergadering,	 door	
bekendmaking	 in	 het	 Belgisch	 Staatsblad	 en	 door	
advertentie	 in	een	nationaal	verspreid	persorgaan.	De	
resoluties	 die	 moeten	 worden	 voorgelegd	 aan	 de	
Algemene	 Vergadering	 van	 Obligatiehouders	 moeten	
worden	beschreven	in	het	oproepingsbericht.	
De	 informatie	 betreffende	 de	 opvolging	 van	 de	
activiteiten	van	de	Emittent	zal	beschikbaar	zijn	op	de	
website	van	BeeBonds	(www.beebonds.com).	

Toepasselijk	recht	 De	Obligaties	 en	 alle	 niet-contractuele	 verbintenissen	
die	 voortvloeien	 uit	 of	 verband	 houden	 met	 de	
Obligaties	 worden	 beheerst	 en	 moeten	 worden	
geïnterpreteerd	overeenkomstig	het	Belgisch	recht.	

Geschillen	 Elk	 geschil	 met	 betrekking	 tot	 de	 interpretatie,	 de	
geldigheid	of	de	naleving	van	de	Informatienota	die	de	



 

14 
 

Emittent	 en	 de	 Obligatiehouders	 niet	 in	 der	 minne	
zouden	 kunnen	 schikken,	 valt	 onder	 de	 exclusieve	
bevoegdheid	 van	 de	 Franstalige	 rechtbanken	 van	
Brussel.	

	
BIJLAGEN	

1. Voorwaarden	van	de	Obligaties	
2. Balansen	2017	en	2018	van	de	Emittent	
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BIJLAGE	NR.	1	
	

VDD	PROJECT	DEVELOPMENT	BVBA	
VOORWAARDEN	van	de	ACHTERGESTELDE	OBLIGATIES	

DEFINITIES	

Wanneer	de	volgende	 termen	en	uitdrukkingen	 in	dit	document	 (de	Voorwaarden)	met	een	hoofdletter	worden	
gebruikt,	hebben	ze	de	volgende	betekenis:	

Algemene	Vergadering(en)	van	
Obligatiehouders:		

Verwijst	 naar	 het	 wettelijk	 orgaan	 waardoor	 de	 Obligatiehouders	 zullen	
optreden	en	dit	overeenkomstig	de	bepalingen	van	Boek	5	-	Artikelen	5:107	tot	
5:119	 van	 het	 Wetboek	 van	 vennootschappen	 en	 verenigingen.	 Elke	
Obligatiehouder	 zal	 het	 recht	 aantonen	om	deel	 te	nemen	aan	de	Algemene	
Vergaderingen	 van	 Obligatiehouders,	 uiterlijk	 op	 de	 derde	 (3e)	Werkdag	 om	
middernacht	 (uur	 in	 Brussel)	 voorafgaand	 aan	 de	 vastgestelde	 datum	 van	
genoemde	Algemene	Vergadering	van	Obligatiehouders,	door	de	inschrijving	op	
zijn	naam	 in	het	Register	 van	Obligatiehouders	 van	de	Obligaties	waarvan	hij	
eigenaar	is.		

Bericht	aan	de	
Obligatiehouders:	

Verwijst	naar	een	bericht	dat	de	Emittent	aan	de	Obligatiehouders	overmaakt	in	
de	vormen	en	op	de	wijze	beschreven	in	Artikel	11.	van	de	Voorwaarden.		

BeeBonds:	 Verwijst	 naar	 BeeBonds	 bvba,	 een	 besloten	 vennootschap	 met	 beperkte	
aansprakelijkheid	naar	Belgisch	recht,	met	maatschappelijke	zetel	te	B	-	1040	-	
Brussel,	Hive5,	Sint-Michielswarande	nr.	30B,	ingeschreven	in	de	Kruispuntbank	
van	Ondernemingen	onder	het	nummer	BE	0658.962.075,	handelend	onder	de	
vergunning	 van	 Alternatief	 Financieringsplatform	 (AFP)	 afgeleverd	 door	 de	
FSMA	op	23	april	2019,	en	aan	wie	de	Emittent	de	organisatie,	de	structurering	
en	de	commercialisering	van	de	Obligatielening	heeft	toevertrouwd.	

Gevallen	van	Ingebrekeblijving:		 Verwijst	naar	elke	gebeurtenis	bedoeld	in	Artikel	9.2.	van	de	Voorwaarden.		

Vervaldatum:	 Verwijst	naar	de	vervaldatum	van	de	Obligaties	die	zal	vallen	op	19/12/2021	tot	
de	Obligaties	 rente	 zullen	opbrengen	en	dit	 zoals	bepaald	 in	Artikel	8	 van	de	
Voorwaarden	en	dit	ongeacht	of	het	een	Werkdag	betreft	of	niet.		

Terugbetalingsdatum	op	
Vervaldag:	

Verwijst	naar	de	datum	van	terugbetaling	van	de	Obligaties	die	zal	plaatsvinden	
op	20/12/2021	en	waarop	de	Emittent	zich	ertoe	verbindt	om	in	hoofdsom	het	
bedrag	van	de	vervallen	Obligaties	terug	te	betalen,	zoals	bepaald	in	Artikel	1.5.	
van	de	Voorwaarden.			

Vervroegde	
Terugbetalingsdatum:	

Verwijst	naar	de	datum	waarop	de	Emittent	zich	ertoe	verbindt	het	bedrag	van	
de	Obligaties	 in	 hoofdsom	 terug	 te	 betalen	 vóór	 de	 Terugbetalingsdatum	op	
Vervaldag,	zoals	bepaald	in	Artikel	9.	van	de	Voorwaarden.	

Uitgiftedatum:	 Verwijst	naar	de	datum	van	uitgifte	van	de	Obligaties	die	 zal	plaatsvinden	op	
20/12/2019	en	vanaf	wanneer	de	Obligaties	rente	zullen	opbrengen	en	dit	zoals	
bepaald	in	Artikel	7.1.	van	de	Voorwaarden.	

Betaaldata	van	de	Rente:		 Verwijst	naar	de	data	waarop	de	Emittent	aan	de	Obligatiehouders	de	vervallen	
rente	zal	betalen,	zoals	bepaald	in	Artikel	6.3.	van	de	Voorwaarden.	

Bevestigingsmail:			 Verwijst	naar	de	bevestiging	per	e-mail	die	de	Belegger	zal	ontvangen	op	het	e-
mailadres	dat	hij	heeft	opgegeven	bij	de	opening	van	zijn	“beleggersrekening”	
op	het	Alternatieve	Financieringsplatform	van	BeeBonds,	met	daarin	een	bericht	
waarin	het	bedrag	wordt	beschreven	dat	de	Belegger	wenst	te	onderschrijven	
en	de	betalingsmodaliteiten	van	zijn	inschrijving.	
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Emittent:	 VDD	PROJECT	DEVELOPMENT	BVBA,	een	besloten	vennootschap	met	beperkte	
aansprakelijkheid	naar	Belgisch	recht,	met	maatschappelijke	zetel	te	B	-	8000	-	
Brugge,	 Sint-Jakobsstraat	 70	 en	 ingeschreven	 in	 de	 Kruispuntbank	 van	
Ondernemingen	onder	het	nummer	BE	0826	235	310.	

Obligatielening:	 Verwijst	 naar	 de	 lening	 door	 uitgifte	 van	 achtergestelde	 obligaties	 voor	 een	
maximumbedrag	 van	 twee	miljoen	 vijfhonderdduizend	 euro	 (2.500.000	 EUR)	
met	 een	 brutorente	 op	 jaarbasis	 van	 zeven	 en	 een	 half	 procent	 (7,50	%)	
gedurende	twee	(2)	jaar,	van	20/12/2019	tot	19/12/2021,	geïdentificeerd	onder	
ISIN-code BE6317121935.	

Exact/Exact	ICMA:		 Verwijst	naar	het	aantal	dagen	opgelopen	rente	tussen	twee	data	op	jaarbasis	
van	365	dagen.	

FSMA:	 Verwijst	naar	de	Autoriteit	voor	Financiële	Diensten	en	Markten		

Belegger(s):		 Verwijst	naar	elke	natuurlijke	persoon	of	elke	rechtsgeldig	vertegenwoordigde	
rechtspersoon	die	de	wettelijke	en	reglementaire	mogelijkheid	heeft	om	op	een	
of	andere	manier	Obligaties	te	verwerven.					

Werkdag(en):	 Verwijst	naar	een	andere	dag	dan	een	zaterdag,	zondag	of	feestdag	waarop	de	
banken	 en	 de	 valutamarkten	 in	 België	 geopend	 zijn	 voor	 hun	 algemene	
werkzaamheden	 en,	 indien	 op	 die	 dag	 een	 betaling	 in	 euro	 moet	 worden	
verricht,	naar	een	werkdag	voor	het	TARGET2-systeem.		

Werving	van	Fondsen:	 Verwijst	 naar	 de	 lening	 door	 uitgifte	 van	 achtergestelde	 obligaties	 voor	 een	
maximumbedrag	 van	 twee	miljoen	 vijfhonderdduizend	 euro	 (2.500.000	 EUR)	
met	 een	 brutorente	 op	 jaarbasis	 van	 zeven	 en	 een	 half	 procent	 (7,50	%)	
gedurende	twee	(2)	jaar,	van	20/12/2019	tot	19/12/2021,	geïdentificeerd	onder	
ISIN-code	BE6317121935.	

Informatienota	 Verwijst	 naar	 de	 informatienota	 die	 door	 de	 Emittent	 werd	 opgesteld	 op	 9	
december	 2019,	 in	 overeenstemming	 met	 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.	

Obligatiehouder(s):	 Verwijst	naar	elke	(alle)	natuurlijke	of	rechtspersoon	(-personen)	die	op	om	het	
even	welke	datum,	ook	tijdens	de	Inschrijvingsperiode,	kan	(kunnen)	aantonen	
effectief	eigenaar	te	zijn	van	Obligaties.	

Obligaties:	 Verwijst	naar	de	achtergestelde	obligaties	die	door	de	Emittent	zullen	worden	
uitgegeven	in	het	kader	van	de	Obligatielening.	

Renteperiode:		 Verwijst	naar	de	volgende	periodes	waarin	de	rente	loopt:	
- voor	de	1e	periode:	die	aanvangt	op	de	dag	van	de	Uitgiftedatum	en	eindigt	
op	de	(Niet-)werkdag	van	de	eerste	Betaaldatum	van	de	Rente;	

- voor	 de	 laatste	 periode:	 die	 aanvangt	 op	 de	 (Niet-)werkdag	 van	 de	 laatste	
verjaardag	van	de	Betaaldatum	van	de	Rente	en	eindigt	op	de	(Niet-)werkdag	
van	de	Vervaldatum.	

Inschrijvingsperiode:		 Verwijst	 naar	 de	 periode,	 bepaald	 in	 de	 Informatienota,	 tijdens	 welke	 de	
Inschrijvers	de	mogelijkheid	hebben	om	in	te	tekenen	op	de	Obligaties.	

Inschrijvingsprijs:	 Verwijst	naar	de	inschrijvingsprijs	van	de	Obligaties.	

Project(en):	 Verwijst	naar	het	(de)	project(en)	dat	(die)	nader	wordt	(worden)	beschreven	in	
de	Informatienota.	

Register	van	Obligatiehouders:		 Verwijst	naar	het	register	dat	wordt	bijgehouden	door	de	Emittent	waaruit	blijkt	
dat	de	Beleggers	eigenaar	zijn	van	de	Obligaties	door	inschrijving	in	dat	register	
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en	op	hun	namen	overeenkomstig	Boek	5	-	Artikelen	5:23	en	5:24	evenals	Artikel	
5:27	van	het	Wetboek	van	vennootschappen	en	verenigingen.		

Inschrijver(s):			 Verwijst	naar	elke	natuurlijke	persoon	of	elke	rechtsgeldig	vertegenwoordigde	
rechtspersoon	die	de	wettelijke	en	reglementaire	mogelijkheid	heeft	om	in	te	
tekenen	op	de	Obligatielening	tegen	de	voorwaarden	die	uiteengezet	worden	in	
de	Informatienota	en	de	Voorwaarden	en	die	heeft	ingetekend	op	Obligaties	op	
het	internetplatform	van	BeeBonds.				

Zekerheid	(-heden):		 Verwijst	 naar	 elke	hypotheek,	 voorrecht,	 inpandgeving,	 onderpand,	 fiduciaire	
zekerheidsoverdracht,	 eigendomsoverdracht	 als	 waarborg	 en	 elke	 andere	
zakelijke	zekerheid	die	de	verplichtingen	van	een	persoon	waarborgt,	alsook	elke	
andere	overeenkomst	of	akkoord	met	een	gelijkaardige	uitwerking.	

Rentevoet:		 Verwijst	naar	de	 jaarlijkse	 rentevoeten	die	de	Obligaties	 zullen	dragen	 tot	de	
vervaldag	 van	 de	 Obligatielening	 en	 dit	 volgens	 de	 voorwaarden	 bepaald	 en	
vastgelegd	in	Artikel	6.1.	van	de	Voorwaarden.		

Taks(en):	 Elke	door	een	overheid	opgelegde	taks,	heffing,	belasting,	voorheffing	of	andere	
lasten	 van	 een	 gelijkaardige	 aard,	 met	 inbegrip	 van	 onder	 meer	 elke	 boete,	
interest	of	kosten	die	opeisbaar	is	wegens	het	in	gebreke	blijven	of	de	vertraging	
bij	de	betaling	die	ermee	verband	houdt.	

Voorwaarden:	 Verwijst	 naar	 dit	 document	 dat	 de	 voorwaarden	 en	 modaliteiten	 van	 de	
Obligaties,	alsook	die	om	erop	in	te	schrijven	en	die	de	Emittent	onherroepelijk	
verbinden,	definieert.		

	
VOORWAARDEN	EN	MODALITEITEN	VAN	DE	OBLIGATIES	

1. De	Obligaties	

1.1. Aard	van	de	Obligaties	

De	Obligaties	 zijn	 vrij	 verhandelbare	 achtergestelde	 obligaties,	 die	 representatief	 zijn	 voor	 een	 schuldvordering,	
uitgegeven	door	de	Emittent.	Zij	geven	recht	op	de	betaling	van	een	rente	zoals	beschreven	in	Artikel	6.	infra.	De	
Obligaties	bieden	eveneens	alle	 rechten	die	het	Wetboek	van	vennootschappen	en	verenigingen	 toekent	aan	de	
Obligatiehouders,	behoudens	afwijking	van	deze	Voorwaarden.	

1.2. Vorm	van	de	Obligaties	

De	Obligaties	worden	uitsluitend	uitgegeven	in	de	vorm	van	effecten	op	naam,	overeenkomstig	Boek	5	-	Artikelen	
5:50	tot	5:52	van	het	Wetboek	van	vennootschappen	en	verenigingen.		

Overeenkomstig	Boek	5	-	Artikel	5:29	van	het	Wetboek	van	vennootschappen	en	verenigingen	wordt	de	eigendom	
van	de	Obligaties	bewezen	door	een	inschrijving	op	naam	van	elke	Belegger	in	het	Register	van	Obligatiehouders;	
elke	Obligatiehouder	moet	een	certificaat	ontvangen	waaruit	het	nominale	bedrag	blijkt	waarvoor	hij	zal	worden	
ingeschreven.	

In	geval	van	verhandeling	en	een	onderhandse	transactie	of	een	transactie	via	Expert	Market	van	Euronext	Brussel	
en	dit	via	de	door	de	Obligatiehouder	gekozen	 financiële	 tussenpersoon,	 zullen	de	Obligaties	op	het	vlak	van	de	
afwikkeling	van	effectentransacties	onderworpen	zijn	aan	de	geldende	Belgische	reglementering.	

1.3. Nominale	waarde	

De	Obligaties	worden	uitgegeven	per	coupure	met	een	ondeelbare	nominale	waarde	van	duizend	euro	(1.000	EUR).			
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1.4. Maximumbedrag	van	de	Obligaties	

Het	 nominale	 maximumbedrag	 van	 de	 uit	 te	 geven	 Obligaties	 bedraagt	 twee	 miljoen	 vijfhonderdduizend	 euro	
(2.500.000	EUR),	vertegenwoordigd	door	tweeduizend	vijfhonderd	(2.500)	Obligaties	met	elk	een	nominale	waarde	
van	duizend	euro	(1.000	EUR).	

1.5. Looptijd	-	Terugbetaling	op	Vervaldag		

De	Obligaties	hebben	een	looptijd	van	twee	(2)	jaar.	Ze	brengen	rente	op	vanaf	de	Uitgiftedatum	op	20/12/2019	tot	
de	 Vervaldatum	 op	 19/12/2021.	 De	 Obligaties	 zullen	 voor	 honderd	 procent	 (100	%)	 van	 hun	 nominale	
kapitaalwaarde	worden	terugbetaald	op	de	Terugbetalingsdatum	op	Vervaldag	20/12/2021.	Indien	zou	blijken	dat	
de	 Terugbetalingsdatum	 op	 Vervaldag	 geen	 Werkdag	 is,	 zullen	 de	 Obligaties	 worden	 terugbetaald	 op	 de	
eerstvolgende	Werkdag	na	de	Terugbetalingsdatum	op	Vervaldag.	

1.6. Valuta	

De	Obligaties	zijn	uitgedrukt	in	euro.	

1.7. Overdraagbaarheid	van	de	Obligaties	

Onder	 voorbehoud	 van	 de	 toepassing	 van	 de	 reglementeringen	 inzake	 overdraagbaarheid	 van	 effecten,	 zijn	 de	
Obligaties	vrij	overdraagbaar.	

De	eigendom	van	de	Obligaties	zal	worden	overgedragen	door	 inschrijving	van	de	overdracht	 in	het	Register	van	
Obligatiehouders.	

2. Bestemming	

De	Emittent	zal	de	Obligatielening	gebruiken	om	het	Project	te	financieren	zoals	uiteengezet	in	de	Informatienota.	

3. Inschrijvingsmodaliteiten	

3.1. Inschrijvingsprijs	

De	Inschrijvingsprijs	bedraagt	honderd	procent	(100	%)	van	de	nominale	waarde	van	de	Obligaties	en	zal	volledig	
worden	vrijgegeven	op	het	eerste	verzoek	van	de	Emittent	en	uiterlijk	op	de	Uitgiftedatum.	

3.2. Nominaal	minimumbedrag	voor	Inschrijving	

De	Inschrijvers	moeten	intekenen	op	een	nominaal	minimumbedrag	van	duizend	euro	(1.000	EUR)	en	daarboven	per	
schijf	van	duizend	euro	(1.000	EUR).			

4. Rang	van	de	Obligaties	-	Achterstelling		

De	Obligaties	zijn	achtergesteld	op	de	bestaande	verplichtingen	van	de	Emittent	ten	aanzien	van	de	banken	en	van	
een	bevoorrechte	schuldeiser	PMV	en	zijn	niet	voorzien	van	enige	waarborg.	

Obligaties	worden	uitgegeven	in	gelijke	rang	(pari	passu),	zonder	enige	voorrang	onder	elkaar	om	welke	reden	dan	
ook.	

5. Verklaringen	en	Waarborgen	

De	Emittent	verklaart	en	waarborgt	aan	de	Obligatiehouders:			
1) een	besloten	vennootschap	met	beperkte	aansprakelijkheid	(bvba)	te	zijn,	rechtsgeldig	opgericht	naar	Belgisch	

recht,	voor	onbeperkte	duur	en	ingeschreven	in	de	Kruispuntbank	van	Ondernemingen	onder	het	nummer	BE	
0826	235	310;	

2) dat	op	de	Uitgiftedatum	de	Obligaties	geldig	uitgegeven	zullen	zijn	bij	beslissing	van	het	bestuursorgaan	van	de	
Emittent;		

3) dat	 hij	 op	 de	 Uitgiftedatum	 bankfinancieringen	 heeft	 verkregen	 bij	 BELFIUS	 Bank	 NV	 voor	 een	 bedrag	 van	
4.659.400	EUR	op	de	Datum	van	het	Aanbod,	als	volgt	verdeeld:	
a) een	roll-overkrediet	–	Schijf	A	–	verkregen	op	25/01/2017	en	gewijzigd	door	twee	opeenvolgende	aanhangsels	

op	18/12/2017	en	22/12/2017,	voor	een	bedrag	van	1.350.000	EUR,	
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b) een	kredietlijn	–	Schijf	B	–,	verkregen	op	25/01/2017	en	gewijzigd	door	twee	opeenvolgende	aanhangsels	op	
18/12/2017	en	22/12/2017,	voor	een	bedrag	van	59.400	EUR,	

c) een	roll-overkrediet	–	Schijf	C	–,	verkregen	op	25/01/2017	en	gewijzigd	door	twee	opeenvolgende	aanhangsels	
op	18/12/2017	en	22/12/2017,	voor	een	bedrag	van	3.250.000	EUR;			

waaraan	verbonden:	
d) een	hypotheek	van	eerste	rang	voor	een	bedrag	van	25.000	EUR	op	een	goed	gelegen	te	Ezelstraat,	60,	64,	

66,	-	B	-	8000	-	Brugge,	
e) een	hypothecaire	volmacht	voor	een	bedrag	van	1.004.400	EUR	op	drie	(3)	goederen	gelegen	te	Ezelstraat,	

60,	64	en	66	-	B	-	8000	-	Brugge,	
f) een	eersterangspand	op	alle	huidige	en	toekomstige	vorderingen	van	de	kopers,	huurders	en	op	alle	andere	

beroeps-	en/of	privérechten	op	de	voltooide	of	 te	bouwen	gebouwen	Ezelstraat	60,	64	en	66	 -	B	 -	8000	 -	
Brugge	 met	 inbegrip	 van	 de	 verzekeringspolissen	 afgesloten	 in	 het	 kader	 van	 het	 Project	 en	 de	 nodige	
akkoorden	gesloten	met	de	beslissende	machten	met	het	oog	op	de	realisatie	van	het	Project,			

g) een	 verbintenis	 van	 de	 Emittent	 om	 de	 verschillende	 participaties	 van	 vennootschappen	 die	 werden	
verworven	 voor	 de	 realisatie	 van	 het	 Project,	 namelijk	 DON	NV	 en	 HOLIDAYS	 CITY	 CENTER	 2	 NV,	 niet	 te	
verkopen,	

h) een	pand	op	de	verworven	deelnemingen	van	de	vennootschappen	die	werden	verworven	voor	de	realisatie	
van	het	project, namelijk	DON	NV	en	HOLIDAYS	CITY	CENTER	2	NV,	

i) een	pand	op	de	bankwaarborg	uitgegeven	door	ROSEBUD	HOTELS	HOLDINGS	NV	en	door	een	door	BELFIUS	
Bank	NV	erkende	financiële	instelling,	

j) een	hoofdelijke	verbintenis	en	een	ondeelbare	waarborg	van	de	aandeelhouders	van	de	Emittent	voor	een	
bedrag	van	3.700.000	EUR;			

4) obligatielening	voor	2.500.000	EUR.	
	

De	Emittent	informeert	de	Investeerder	dat	in	het	kader	van	de	Offerte	de	meerderheidsaandeelhouder	JOMABRIFI	
NV,	 een	 naamloze	 vennootschap	 naar	 Belgisch	 recht	 met	 maatschappelijke	 zetel	 te	 B	 -	 8000	 -	 Brugge,	 Sint-
Jakobsstraat	70,	ingeschreven	in	de	Kruispuntbank	voor	Ondernemingen	onder	het	nummer	BE	0446	114	975,	als	
garant	optreedt	en	zich	borg	stelt	met	het	voorrecht	van	uitwinning	voor	de	verbintenissen	die	door	de	Emittent	
werden	aangegaan.		
	
6. Rente	

6.1. Rentevoet	

De	Obligaties	brengen	op	basis	van	Exact/Exact	ICMA	een	jaarlijkse	brutorente	op	van	zeven	en	een	half	(7,50	%)	
gedurende	 twee	 jaar	 van	 20/12/2019	 tot	 19/12/2021	 of	 de	 volledige	 terugbetaling	 ervan	 overeenkomstig	 de	
Artikelen	8.	en	9.	infra.	
	
6.2. Berekening	van	de	rente	

Het	bedrag	van	de	jaarlijkse	rente	dat	verschuldigd	is	in	het	kader	van	elke	Obligatie	wordt	berekend	op	basis	van	de	
nominale	waarde	van	de	Obligaties	die	elke	Obligatiehouder	bezit,	waarbij	het	bedrag	van	een	dergelijke	betaling	
wordt	afgerond	op	de	tweede	(2e)	decimaal	die	het	dichtst	in	de	buurt	ligt	(halven	worden	naar	boven	afgerond).	

Indien	 de	 verschuldigde	 rente	 over	 een	 periode	 van	minder	 dan	 een	 jaar	 moet	 worden	 berekend,	 wordt	 deze	
berekend	op	Exact/Exact	 ICMA-basis	 voor	elke	periode,	waarbij	het	 resultaat	wordt	afgerond	op	de	 tweede	 (2e)	
decimaal	die	het	dichtst	in	de	buurt	ligt	(halven	worden	naar	boven	afgerond).	

De	Obligaties	zullen	geen	rente	meer	opbrengen	vanaf	de	Terugbetalingsdatum	op	Vervaldag	van	20/12/2021,	of	de	
volledige	terugbetaling	ervan	overeenkomstig	de	Artikelen	8.	en	9.	infra,	behalve	indien	de	betaling	van	de	hoofdsom	
van	de	Obligaties	onterecht	werd	verhinderd	of	geweigerd.	In	dat	geval	zullen	de	Obligaties	rente	blijven	opbrengen	
tegen	de	voornoemde	rentevoet	tot	op	de	datum	waarop	alle	bedragen	die	verschuldigd	zijn	in	het	kader	van	de	
Obligaties	door	de	Emittent	gestort	zijn	ten	gunste	van	de	Obligatiehouders.	
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6.3. Betaling	van	de	Rente	

De	 Rente	 is	 betaalbaar	 op	 de	 verjaardag	 van	 de	 Uitgiftedatum,	 20/12/2020,	 en	 voor	 de	 laatste	 keer	 op	 de	
Terugbetalingsdatum	op	Vervaldag,	20/12/2021,	die	de	Betaaldata	van	de	Rente	definieert.	Indien	zou	blijken	dat	
een	van	de	Betaaldata	van	de	Rente	zou	vallen	op	een	datum	die	geen	Werkdag	is,	zal	de	Betaaldatum	van	de	Rente	
plaatsvinden	op	de	eerstvolgende	Werkdag	na	de	Betaaldatum	van	de	Rente.	

7. Betaling		

7.1. Betalingen		

Onverminderd	Boek	5	-	Artikel	5:29	van	het	Wetboek	van	vennootschappen	en	verenigingen	zullen	alle	betalingen	
van	bedragen	in	hoofdsom	of	rente	uit	hoofde	van	de	Obligaties	door	de	Emittent	aan	de	Obligatiehouders	gebeuren.	
De	betaling	van	deze	bedragen	is	bevrijdend	voor	de	Emittent.	

Alle	betalingen	van	bedragen	in	hoofdsom	of	rente	uit	hoofde	van	de	Obligaties	gebeuren	met	inachtneming	van	alle	
toepasselijke	fiscale	wetten	of	reglementeringen.	

Indien	de	datum	van	betaling	van	de	bedragen	in	hoofdsom	of	Rente	geen	Werkdag	is,	zal	de	betaling	gebeuren	op	
de	eerstvolgende	Werkdag.	Dit	uitstel	zal	geen	recht	geven	op	enige	bijkomende	rente	of	andere	betaling.	

7.2. Betalingsachterstand	

Elke	 betaling	 die	 door	 de	 Emittent	 wordt	 verricht	 buiten	 de	 in	 de	 Voorwaarden	 bepaalde	 termijnen,	 zal	 rente	
opbrengen	 tegen	 een	 jaarlijkse	 brutorentevoet	 van	 twaalf	 procent	 (12	%)	 vanaf	 de	 datum	waarop	 de	 voorziene	
betaling	had	moeten	worden	verricht	en	tot	de	datum	waarop	die	wordt	verricht.	

7.3. Fiscaliteit	

Alle	 betalingen	 in	 hoofdsom	 en	 rente	 met	 betrekking	 tot	 de	 Obligaties	 zullen	 door	 de	 Emittent	 aan	 de	
Obligatiehouders	worden	verricht	volgens	de	verplichtingen	die	voor	hem	worden	bepaald	door	het	Wetboek	van	
vennootschappen	 en	 verenigingen,	 alsook	 alle	 wetten	 en	 reglementeringen	 betreffende	 de	 met	 de	
inkomstenbelastingen	gelijkgestelde	belastingen	en	dit	na	eventuele	inhouding	van	alle	belastingen,	verplichtingen,	
heffingen	of	andere	lasten,	ongeacht	of	ze	worden	opgelegd,	geïnd,	ingehouden,	belast	door	of	in	België	of	door	elke	
andere	 Belgische	 overheid	 met	 heffingsbevoegdheid.	 De	 Emittent	 zal	 niet	 gehouden	 zijn	 enig	 bijkomend	 of	
toekomstig	bedrag	te	betalen	naar	aanleiding	van	een	dergelijke	aftrek	of	inhouding.	

8. Terugbetaling	op	Vervaldag	

Tenzij	 ze	 vooraf	 vervroegd	 werden	 terugbetaald	 volgens	 de	 voorwaarden	 bepaald	 in	 Artikel	 9.	 infra	 (Vrijwillige	
terugbetaling	 of	 Terugbetaling	 in	 geval	 van	 ingebrekeblijving),	 zullen	 de	 Obligaties	 door	 de	 Emittent	 aan	 de	
Obligatiehouders	worden	terugbetaald	tegen	de	prijs	van	honderd	procent	(100,-	%)	van	hun	nominale	waarde	op	
20/12/2021	onder	voorbehoud	en	na	eventuele	 inhouding	van	alle	belastingen,	verplichtingen,	 taksen	of	andere	
lasten,	ongeacht	of	ze	worden	opgelegd,	geïnd,	ingehouden,	belast	door	of	in	België	of	door	elke	andere	Belgische	
overheid	met	heffingsbevoegdheid.	Indien	zou	blijken	dat	de	Terugbetalingsdata	op	Vervaldag	zouden	plaatsvinden	
op	een	datum	die	geen	Werkdag	is,	zal	de	Datum	van	de	Terugbetaling	op	Vervaldag	de	eerstvolgende	Werkdag	na	
die	datum	plaatsvinden.		

In	geval	van	vertraging	in	de	uitvoering	van	het	Project	ten	opzichte	van	de	oorspronkelijke	plannen	(en	met	name	
het	 liquiditeitsplan	 beschreven	 in	 de	 Informatienota)	 kunnen	 de	 Emittent	 en	 de	 Vergadering	 van	 de	
Obligatiehouders,	 overeenkomstig	 de	 bepalingen	 van	 Boek	 5	 -	 Artikelen	 5:107	 tot	 5:119	 van	 het	Wetboek	 van	
vennootschappen	en	verenigingen,	beslissen	om	de	Terugbetalingsdatum	uit	te	stellen	tot	een	latere	datum	die	niet	
meer	mag	bedragen	dan	zes	(6)	maanden	vanaf	de	Terugbetalingsdatum	op	de	hierboven	vastgelegde	Vervaldatum.	
In	 dat	 geval	 blijven	 alle	 voorwaarden	 van	 de	 Obligaties	 ongewijzigd,	 behalve	 de	 Terugbetalingsdatum	 op	
Vervaldatum.	De	Emittent	moet	de	Obligatiehouders	uiterlijk	een	(1)	maand	voor	de	 in	de	voorgaande	paragraaf	
vastgelegde	 initiële	 Terugbetalingsdatum	 op	 Vervaldag	 op	 de	 hoogte	 brengen	 en	 dit	 door	 middel	 van	 een	
Kennisgeving	 van	 het	 uitstel	 van	 de	 initiële	 Terugbetalingsdatum	 op	 Vervaldag	 en	 van	 de	 nieuwe	
Terugbetalingsdatum	op	Vervaldag.		
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9. Vervroegde	terugbetalingen		

9.1. In	geval	van	vrijwillige	terugbetaling	

De	Emittent	kan	de	Obligatiehouders	vervroegd	en	op	elk	ogenblik	de	vervroegde	terugbetaling	(hoofdsom	en	rente)	
van	de	Obligatielening	in	zijn	geheel	voorstellen	door	middel	van	een	bericht	aan	de	Obligatiehouders	dat	door	de	
Emittent	wordt	verzonden	vijftien	(15)	Werkdagen	voor	de	voorziene	datum	van	de	vervroegde	terugbetaling	en	dit	
onder	de	volgende	voorwaarden:	

a) als	de	vervroegde	terugbetaling	gebeurt	voor	de	1e	verjaardag	van	de	Uitgiftedatum,	op	20/12/2020,	aan	de	prijs	
van	honderdentwee	en	een	halve	procent	(102,50	%)	van	de	nominale	waarde	van	de	terugbetaalde	Obligaties	
verhoogd	met	de	opgelopen	rente	tot	de	Vervroegde	Terugbetalingsdatum,	

b) als	de	vervroegde	terugbetaling	gebeurt	in	het	2e	jaar	van	de	Obligatielening	en	uiterlijk	zes	(6)	maanden	voor	de	
Vervaldatum	van	de	Obligatielening,	die	moet	plaatsvinden	op	19/06/2021,	 tegen	de	prijs	 van	honderdeneen	
procent	 (101,00	%)	van	de	nominale	waarde	van	de	terugbetaalde	Obligaties vermeerderd	met	de	opgelopen	
rente	tot	de	Vervroegde	Terugbetalingsdatum.	

	
Het	Bericht	aan	de	Obligatiehouders	zal	diegenen	die	zich	vervroegd	willen	laten	terugbetalen	uitnodigen	om	zich	
tien	(10)	Werkdagen	na	de	datum	van	verzending	van	het	Bericht	aan	de	Obligatiehouders	te	melden	bij	de	Emittent	
of	BeeBonds	door	middel	van	een	e-mail	met	de	mededeling	dat	ze	zich	vervroegd	willen	laten	terugbetalen	en	het	
nummer	 van	 de	 bankrekening	 waarop	 ze	 willen	 worden	 terugbetaald.	 De	 Obligatiehouder	 beschikt	 over	 de	
mogelijkheid	om	de	voorgestelde	vervroegde	terugbetaling	te	weigeren	zonder	dat	dit	leidt	tot	wijzigingen	van	de	
Voorwaarden	van	de	Obligatie.	

9.2. In	geval	van	Ingebrekeblijving	

Elke	Obligatiehouder	kan	de	gehele	of	gedeeltelijke	vervroegde	terugbetaling	van	zijn	Obligaties	aanvragen	(met	dien	
verstande	dat	hij	geen	gedeeltelijke	terugbetaling	van	een	Obligatie	kan	vragen)	in	geval	van	een	van	de	volgende	
gebeurtenissen,	indien	hieraan	niet	werd	verholpen	binnen	de	vijftien	(15)	Werkdagen	(of	drie	(3)	maanden	in	het	
geval	bedoeld	in	punt	c)	hieronder	na	de	bekendmaking	van	de	kennisgeving	van	de	gebeurtenis	op	de	website	van	
BeeBonds	(www.beebonds.com):	

a) niet-betaling:	niet-betaling	van	de	rente	of	van	de	hoofdsom	uit	hoofde	van	de	Obligaties;		

b) niet-naleving	 van	 andere	 verbintenis(sen):	 de	 niet-naleving	 door	 de	 Emittent	 van	 zijn	 verbintenissen	 met	
betrekking	tot	de	Obligaties	(andere	dan	die	met	betrekking	tot	de	betaling),	zoals	bepaald	in	de	Voorwaarden;	
deze	hypothese	omvat	de	niet-naleving	van	de	voorwaarden	die	voorafgaan	aan	de	Werving	van	Fondsen,	dit	wil	
zeggen	dat	de	bankfinanciering	die	wordt	afgeleverd	door	de	financiële	instelling	zoals	beschreven	in	artikel	6.	c)	
supra	het	voorwerp	zou	uitmaken	van	schorsings-	en/of	annuleringsmaatregelen	en	dit	om	welke	reden	ook;		

c) reorganisatie/verandering	van	activiteiten:	reorganisatie	van	de	Emittent	die	een	aanzienlijke	vermindering	van	
het	vermogen	van	de	Emittent	of	een	substantiële	wijziging	van	de	activiteiten	van	de	Emittent	inhoudt	en	die	de	
belangen	van	de	Obligatiehouders	zou	schaden;		

d) faillissement/vereffening:	 de	 Emittent	 is	 in	 staking	 van	 betaling,	 of	 een	 procedure	 tot	 aanstelling	 van	 een	
vereffenaar,	 gerechtelijk	 bewindvoerder	 of	 lasthebber	 ad	 hoc,	 tot	 minnelijke	 of	 gerechtelijke	 vereffening	 of	
ontbinding,	tot	minnelijk	of	gerechtelijk	moratorium	van	alle	of	een	gedeelte	van	zijn	schulden,	tot	procedure	tot	
gerechtelijke	 reorganisatie	 of	 tot	 faillissement	 of	 elke	 gelijkaardige	 procedure	 die	 de	 Emittent	 treft,	 wordt	
toegepast.	

	
Elke	Obligatiehouder	beschikt	over	een	termijn	van	vijftien	(15)	Werkdagen	na	de	publicatie	van	deze	kennisgeving	
om	de	Emittent	per	e-mail	te	laten	weten	of	hij	al	dan	niet	de	vervroegde	terugbetaling	van	zijn	Obligaties	geheel	of	
gedeeltelijk	vraagt	en,	in	voorkomend	geval,	het	aantal	Obligaties	waarvan	hij	de	volledige	terugbetaling	vraagt.	Elke	
Obligatiehouder	 die	 zijn	 positie	 niet	 binnen	de	 bovenvermelde	 termijn	 aan	de	 Emittent	 kenbaar	 heeft	 gemaakt,	
wordt	 geacht	 definitief	 afstand	 te	 hebben	 gedaan	 van	 het	 recht	 om	 de	 gehele	 of	 gedeeltelijke	 vervroegde	
terugbetaling	van	zijn	Obligaties	te	vragen.	
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In	geval	dat	de	voormelde	gebeurtenis	zich	voordoet,	zullen	alle	bedragen	die	door	de	Emittent	verschuldigd	zijn	aan	
de	 Obligatiehouders	 die	 de	 terugbetaling	 hebben	 gevraagd	 van	 hun	 Obligatie(s)	 in	 het	 kader	 van	 de	 in	 de	
kennisgeving	bedoelde	Obligaties,	dertig	(30)	dagen	na	de	datum	van	de	Kennisgeving	opeisbaar	worden.	

10. Algemene	Vergadering	van	Obligatiehouders	

De	 Obligatiehouders	 zullen	 handelen	 via	 een	 Algemene	 Vergadering	 van	 Obligatiehouders	 overeenkomstig	 de	
bepalingen	van	Boek	5	-	Artikelen	5:107	tot	5:119	van	het	Wetboek	van	vennootschappen	en	verenigingen	

Overeenkomstig	de	bepalingen	van	Boek	5	-	Artikelen	5:112	en	5:113	van	het	Wetboek	van	vennootschappen	en	
verenigingen,	zal	elke	Obligatiehouder	het	recht	aantonen	om	deel	te	nemen	aan	de	algemene	vergaderingen	door	
de	inschrijving	op	zijn	naam	van	zijn	Obligaties	in	het	Register	van	Obligatiehouders	om	middernacht	(uur	in	Brussel)	
de	derde	(3e)	Werkdag	voorafgaand	aan	de	datum	bepaald	voor	genoemde	algemene	vergadering.	

Een	 Algemene	 Vergadering	 van	 Obligatiehouders	 kan	 worden	 bijeengeroepen	 met	 inachtneming	 van	 Boek	 5	 -	
Artikelen	 5:110	 en	 5:111	 van	 het	Wetboek	 van	 vennootschappen	 en	 verenigingen,	 om	bepaalde	 beslissingen	 te	
nemen	betreffende	de	Obligaties,	met	inbegrip	van	de	wijziging	van	sommige	bepalingen	van	de	Voorwaarden,	onder	
voorbehoud	van	het	akkoord	van	de	Emittent.	Overeenkomstig	Boek	5	-	Artikelen	5:107	en	5:109	van	het	Wetboek	
van	 vennootschappen	 en	 verenigingen	 heeft	 de	 Algemene	 Vergadering	 van	 Obligatiehouders	 het	 recht	 om,	 op	
voorstel	van	het	bestuursorgaan	van	de	Emittent,	(i)	bepalingen	te	aanvaarden	die	tot	doel	hebben	hetzij	bijzondere	
zekerheden	te	verlenen	ten	gunste	van	de	Obligatiehouders,	hetzij	reeds	toegekende	zekerheden	te	wijzigen	of	op	
te	heffen,	(ii)	een	of	meer	rentevervaldatums	te	verlengen,	in	te	stemmen	met	een	verlaging	van	de	rentevoet	of	
een	wijziging	van	de	betalingsvoorwaarden,	(iii)	de	terugbetalingsduur	te	verlengen	of	op	te	schorten	en	om	in	te	
stemmen	met	wijzigingen	van	de	 terugbetalingsvoorwaarden,	 (iv)	aandelen	 te	aanvaarden	ter	vervanging	van	de	
schuldvorderingen	 van	 de	 Obligatiehouders,	 (v)	 te	 beslissen	 over	 de	 bewarende	 handelingen	 in	 het	
gemeenschappelijk	belang	en	(vi)	een	of	meer	mandatarissen	aan	te	stellen	die	belast	zijn	met	de	uitvoering	van	de	
beslissingen	genomen	door	de	Algemene	Vergadering	van	Obligatiehouders	en	de	massa	van	de	Obligatiehouders	te	
vertegenwoordigen	 in	alle	procedures	met	betrekking	tot	de	vermindering	of	de	schrapping	van	de	hypothecaire	
inschrijvingen.	

De	Algemene	Vergadering	van	Obligatiehouders	heeft	bovendien	het	recht,	op	voorstel	van	het	bestuursorgaan	van	
de	Emittent,	om	bepaalde	bepalingen	van	de	Voorwaarden	te	wijzigen	of	om	af	te	zien	van	het	voordeel	van	een	of	
meer	bepalingen	van	de	Voorwaarden.	

Het	bestuursorgaan	van	de	Emittent	en,	in	voorkomend	geval,	de	accountant	kunnen	de	Algemene	Vergadering	van	
Obligatiehouders	bijeenroepen.	Zij	moeten	deze	vergadering	bijeenroepen	op	verzoek	van	Obligatiehouders	die	ten	
minste	 een	 vijfde	 van	 het	 aantal	 Obligaties	 in	 omloop	 vertegenwoordigen.	 De	 oproepingen	 tot	 de	 Algemene	
Vergadering	 van	 Obligatiehouders	 gebeuren,	 met	 inachtneming	 van	 de	 bepalingen	 van	 het	 Wetboek	 van	
vennootschappen,	ten	minste	vijftien	dagen	(15)	vóór	de	voorziene	datum	van	de	vergadering,	door	een	publicatie	
in	het	Belgisch	Staatsblad	en	een	advertentie	in	een	nationaal	verspreid	persorgaan.	

De	Algemene	Vergadering	van	Obligatiehouders	wordt	voorgezeten	door	de	voorzitter	van	het	bestuursorgaan	van	
de	 Emittent	 en,	 in	 geval	 van	 verhindering,	 door	 een	 ander	 lid	 van	 het	 bestuursorgaan.	 De	 voorzitter	 duidt	 een	
secretaris	aan	die	geen	Obligatiehouder	mag	zijn	en	kiest	twee	stemopnemers	onder	de	aanwezige	Obligatiehouders.	

Elke	Obligatiehouder	kan	zich	op	de	algemene	vergadering	laten	vertegenwoordigen	door	een	lasthebber,	al	dan	niet	
Obligatiehouder.	Het	bestuursorgaan	van	de	Emittent	bepaalt	de	vorm	van	de	volmachten.			

Elke	Obligatiehouder	zal	vertegenwoordigings-	en	stembevoegdheid	bezitten	in	verhouding	tot	het	aantal	Obligaties	
waarvan	hij	kan	bewijzen	eigenaar	te	zijn	in	verhouding	tot	het	aantal	Obligaties	in	omloop.		

De	Algemene	Vergadering	van	Obligatiehouders	kan	slechts	geldig	beraadslagen	en	beslissen	indien	haar	leden	ten	
minste	de	helft	van	het	bedrag	van	het	aantal	Obligaties	in	omloop	vertegenwoordigen.	Indien	deze	voorwaarde	niet	
vervuld	is,	is	een	nieuwe	oproeping	noodzakelijk	en	de	tweede	vergadering	beraadslaagt	en	beslist	geldig,	ongeacht	
het	 aantal	 vertegenwoordigde	Obligaties.	Geen	 enkele	 resolutie	 kan	 als	 geldig	 goedgekeurd	worden	beschouwd	
indien	 erover	wordt	 gestemd	door	 leden	 die	 samen,	 door	 henzelf	 of	 door	 hun	 lastgevers,	 een	 aantal	Obligaties	
vertegenwoordigen	dat	 het	 quotum	van	 ten	minste	drie	 vierde	 van	het	 aantal	Obligaties	 die	 deelnemen	aan	de	
stemming	niet	bereikt.	In	de	gevallen	waarin	een	resolutie	geen	meerderheid	heeft	verkregen	die	ten	minste	een	
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derde	van	het	aantal	in	omloop	zijnde	Obligaties	vertegenwoordigt,	kan	zij	slechts	ten	uitvoer	worden	gelegd	nadat	
zij	 is	 gehomologeerd	 door	 het	Hof	 van	 Beroep	 in	wiens	 rechtsgebied	 de	 zetel	 van	 de	 Emittent	 zich	 bevindt.	 De	
hierboven	vermelde	voorwaarden	van	aanwezigheid	en	meerderheid	zijn	echter	niet	vereist	in	de	gevallen	waarin	
de	resoluties	betrekking	hebben	op	de	in	het	gemeenschappelijk	belang	te	verrichten	bewarende	handelingen	of	de	
aanstelling	van	lasthebbers	van	de	Obligatiehouders.	

De	resoluties	die	geldig	goedgekeurd	werden	door	de	Algemene	Vergadering	van	Obligatiehouders	zijn	bindend	voor	
alle	Obligatiehouders.	

De	rechten	en	plichten	van	de	Obligatiehouders	worden	nader	omschreven	in	Boek	5	-	Artikelen	5:114	tot	5:118	van	
het	Wetboek	van	vennootschappen	en	verenigingen.	
	
DIVERSE	BEPALINGEN		

11. Berichten	aan	de	Obligatiehouders		

Elk	Bericht	aan	de	Obligatiehouders	zal	geldig	bezorgd	zijn	indien	het	per	e-mail	wordt	verzonden.	Het	wordt	dan	
geacht	de	tweede	(2e)	Werkdag	na	verzending	te	zijn	bezorgd.	De	Beleggers	zullen	op	de	hoogte	worden	gebracht	
van	elke	gebeurtenis	die	de	waarde	van	hun	belegging	kan	beïnvloeden	door	de	publicatie	van	een	Bericht	aan	de	
Obligatiehouders	dat	beschikbaar	is	op	de	website	van	BeeBonds	(www.beebonds.com).	

12. Informatie	aan	de	Obligatiehouders	

De	informatie	over	de	opvolging	van	de	activiteiten	van	de	Emittent	zal	beschikbaar	zijn	op	de	website	van	BeeBonds.		

De	 Beleggers	 zullen	 op	 de	 hoogte	worden	 gebracht	 van	 elke	 gebeurtenis	 die	 de	waarde	 van	 hun	 belegging	 kan	
beïnvloeden	door	de	publicatie	van	een	kennisgeving	die	beschikbaar	is	op	de	website	van	BeeBonds. 

13. Volledigheid	

De	Voorwaarden	en	de	 Informatienota	bevatten	alle	modaliteiten	en	voorwaarden	die	van	 toepassing	zijn	op	de	
uitgegeven	 Obligaties	 en	 op	 de	 Obligatielening	 en	 hebben	 voorrang	 op	 elk	 ander	 document	 dat	 aan	 de	
Obligatiehouders	zou	zijn	overgemaakt	voorafgaand	aan	hun	inschrijving	op	een	of	meerdere	Obligaties.	

14. Afstand	

De	niet-uitvoering	van	een	recht	brengt	niet	de	afstand	ervan	mee,	tenzij	deze	afstand	wordt	bedongen	door	een	
ondertekend	geschrift	van	degene	die	afstand	doet.	De	afstand	van	een	recht	brengt	evenmin	de	afstand	mee	van	
elk	ander	recht	dat	kan	voortvloeien	uit	de	Voorwaarden.	

15. Toepasselijk	recht	

De	Obligaties	 en	 alle	 niet-contractuele	 verbintenissen	die	 voortvloeien	uit	 of	 verband	houden	met	de	Obligaties	
worden	beheerst	en	moeten	worden	geïnterpreteerd	overeenkomstig	het	Belgisch	recht.	

16. Geschillen	

Elk	geschil	met	betrekking	tot	de	interpretatie,	de	geldigheid	of	de	naleving	van	de	Voorwaarden	die	de	Emittent	en	
de	Obligatiehouders	niet	 in	der	minne	kunnen	schikken,	valt	onder	de	exclusieve	bevoegdheid	van	de	Franstalige	
rechtbanken	van	Brussel.	

	

De Franse versie is de enige tegengestelde 
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JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN

DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Naam: VDD PROJECT DEVELOPMENT

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Adres: Sint-Jakobsstraat Nr: 70 Bus:

Postnummer: 8000 Gemeente: Brugge

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van: Gent, afdeling Brugge

Internetadres:

Ondernemingsnummer BE 0826.235.310

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 06-12-2017

JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene
vergadering van 15-06-2018

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2017 tot 31-12-2017

Vorig boekjaar van 01-01-2016 tot 31-12-2016

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:

VKT 6.1.1, VKT 6.1.2, VKT 6.2, VKT 6.6, VKT 6.7, VKT 6.9, VKT 7.2, VKT 9, VKT 10, VKT 11

1/17

20

NAT.

09/07/2018

Datum neerlegging

BE 0826.235.310

Nr.

17

Blz.

EUR

D. 18298.00370 VKT 1.1



LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
in de onderneming

JOMABRIFI NV
BE 0446.114.975
Sint-Jakobsstraat 70
8000 Brugge
BELGIË

Zaakvoerder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

VANDENDRIESSCHE Johan

Spildoorn 4
9881 Bellem
BELGIË

Nr. BE 0826.235.310 VKT 2.1
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VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,

B. Het opstellen van de jaarrekening*,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende
boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard
van zijn opdracht.

__________________________________
* Facultatieve vermelding.

Nr. BE 0826.235.310 VKT 2.2
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JAARREKENING
BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN 20

VASTE ACTIVA 21/28 355.935 30.750
Immateriële vaste activa 6.1.1 21

Materiële vaste activa 6.1.2 22/27
Terreinen en gebouwen 22
Installaties, machines en uitrusting 23
Meubilair en rollend materieel 24
Leasing en soortgelijke rechten 25
Overige materiële vaste activa 26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 6.1.3 28 355.935 30.750

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 15.232.118 7.941.913
Vorderingen op meer dan één jaar 29
Handelsvorderingen 290
Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 11.093.890 7.698.272
Voorraden 30/36 11.093.890 7.698.272
Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 1.674.822 137.625
Handelsvorderingen 40
Overige vorderingen 41 1.674.822 137.625

Geldbeleggingen 50/53 59.400
Liquide middelen 54/58 2.463.407 45.766
Overlopende rekeningen 490/1 850

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 15.588.053 7.972.663

Nr. BE 0826.235.310 VKT 3.1
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 10/15 1.106.497 104.395
Kapitaal 10 1.018.600 18.600
Geplaatst kapitaal 100 1.018.600 18.600
Niet-opgevraagd kapitaal 101

Uitgiftepremies 11

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13 83.962 81.860
Wettelijke reserve 130 3.962 1.860
Onbeschikbare reserves 131
Voor eigen aandelen 1310
Andere 1311

Belastingvrije reserves 132
Beschikbare reserves 133 80.000 80.000

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 3.935 3.935
Kapitaalsubsidies 15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160
Fiscale lasten 161
Grote herstellings- en onderhoudswerken 162
Milieuverplichtingen 163
Overige risico's en kosten 164/5

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 14.481.556 7.868.268
Schulden op meer dan één jaar 6.3 17 800.000
Financiële schulden 170/4 800.000
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden 172/3 800.000
Overige leningen 174/0

Handelsschulden 175
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 6.3 42/48 13.649.219 7.838.148
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42
Financiële schulden 43 10.035.930 4.900.649
Kredietinstellingen 430/8 10.035.930 4.900.649
Overige leningen 439

Handelsschulden 44 100.663 32.616
Leveranciers 440/4 100.663 32.616
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 45 2.228 24.559
Belastingen 450/3 203 24.559
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 2.025

Overige schulden 47/48 3.510.399 2.880.324
Overlopende rekeningen 492/3 32.337 30.120

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 15.588.053 7.972.663

Nr. BE 0826.235.310 VKT 3.2
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge (+)/(-) 9900 26.780 22.153
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A
Omzet 70
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen 60/61

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 6.4 62 2.737
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 631/4
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/8
Andere bedrijfskosten 640/8 701 473
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649
Niet-recurrente bedrijfskosten 66A

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 23.342 21.681
Financiële opbrengsten 6.4 75/76B
Recurrente financiële opbrengsten 75
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies 753

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Financiële kosten 6.4 65/66B 21.588 18.071
Recurrente financiële kosten 65 21.588 18.071
Niet-recurrente financiële kosten 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting
(+)/(-) 9903 1.754 3.609
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77 -348 1.241
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 2.102 2.369
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
(+)/(-) 9905 2.102 2.369

Nr. BE 0826.235.310 VKT 4
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 6.037 3.935
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 2.102 2.369
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 3.935 1.566

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 2.102
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691
aan de wettelijke reserve 6920 2.102
aan de overige reserves 6921

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14 3.935 3.935
Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/7
Vergoeding van het kapitaal 694
Bestuurders of zaakvoerders 695
Werknemers 696
Andere rechthebbenden 697

Nr. BE 0826.235.310 VKT 5
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TOELICHTING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395P XXXXXXXXXX 30.750
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen 8365 325.185
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8385
Andere mutaties (+)/(-) 8386

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395 355.935
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8415
Verworven van derden 8425
Afgeboekt 8435
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8445

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8475
Teruggenomen 8485
Verworven van derden 8495
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8505
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8515

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8545

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 28 355.935

Nr. BE 0826.235.310 VKT 6.1.3
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STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN
JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar 8912 800.000
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913

GEWAARBORGDE SCHULDEN
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden 8921
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 891
Overige leningen 901

Handelsschulden 8981
Leveranciers 8991
Te betalen wissels 9001

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021
Overige schulden 9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming
Financiële schulden 8922
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 892
Overige leningen 902

Handelsschulden 8982
Leveranciers 8992
Te betalen wissels 9002

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022
Belastingen 9032
Bezoldigingen en sociale lasten 9042

Overige schulden 9052

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming 9062

Nr. BE 0826.235.310 VKT 6.3
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RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring
heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 0,1

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF
UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Niet-recurrente opbrengsten 76
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A
Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Niet-recurrente kosten 66
Niet-recurrente bedrijfskosten 66A
Niet-recurrente financiële kosten 66B

FINANCIËLE RESULTATEN
Geactiveerde interesten 6503

Nr. BE 0826.235.310 VKT 6.4
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN 9149

Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop 9150

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de
onderneming
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa 9161 10.638.463
Bedrag van de inschrijving 9171 67.500

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9181
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9191 2.421.143
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa 9201

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa 9162
Bedrag van de inschrijving 9172

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9182
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9192
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa 9202

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE
VERPLICHTINGEN

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF
DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Code Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk 9220
Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

Boekjaar

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en
voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de
beoordeling van de financiële positie van de vennootschap

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN MET INBEGRIP VAN DEZE DIE
NIET KUNNEN WORDEN BECIJFERD

Nr. BE 0826.235.310 VKT 6.5
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Boekjaar
Volmacht hypotheek 8.946.540
Borgstelling Belgische Staat 856.661
Borgstelling Vlaamse Belastingdienst 179.400

Nr. BE 0826.235.310 VKT 6.5
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WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde
waarderingsregels :
Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord :
Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing [xxxxxxxxxx] [niet gewijzigd]; zo ja,
dan heeft de wijziging betrekking op :
en heeft een [positieve] [negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van EUR.

De resultatenrekening [xxxxxx] [wordt niet] op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar
moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op :

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden :

[Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op de volgende punten aangepast] [Voor de vergelijking van de
jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden]

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen
waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir :

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie
en het resultaat van de onderneming :

II. Bijzondere regels

De oprichtingskosten :
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd :

Herstructureringskosten :
Herstructureringskosten werden [geactiveerd] [niet geactiveerd] in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt
verantwoord :

Immateriële vaste activa :
Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings-
termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt [meer] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als
verantwoord :

Materiële vaste activa :
In de loop van het boekjaar [werden] [werden geen] materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als
volgt verantwoord :

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :

+------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------------+
+ + Methode + Basis + Afschrijvingspercentages +
+ Activa + L (lineaire) + NG (niet- +-------------------------+-------------------------+
+ + D (degressieve) + geherwaardeerde) + Hoofdsom + Bijkomende kosten +
+ + A (andere) + G(geherwaardeerde) + Min. - Max. + Min. - Max. +
+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+
+ + + + + +
+ 1. Oprichtingskosten ..............+ + + + +
+ + + + + +
+ 2. Immateriële vaste activa .......+ + + + +
+ + + + + +
+ 3. Industriële, administratieve of + + + + +
+ commerciële gebouwen * .........+ + + + +
+ + + + + +
+ 4. Installaties, machines en + + + + +
+ uitrustingen * .................+ + + + +
+ + + + + +
+ 5. Rollend materieel * ............+ + + + +
+ + + + + +
+ 6. Kantoormateriaal en meubilair * + + + + +
+ + + + + +
+ 7. Andere matriële vaste activa * .+ + + + +
+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :
- bedrag voor het boekjaar : EUR.
- gecummuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint : EUR.

Financiële vaste activa :
In de loop van het boekjaar [xxxxxxx] [werden geen] deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt
verantwoord :

Voorraden :
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen
gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde :

1. Grond- en hulpstoffen :
2. Goederen in bewerking - gereed product :
3. Handelsgoederen :
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop :
Overeenkomstig artikel 69, õ 1 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 worden de voor verkoop bestemde onroerende goederen
gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is.

Producten :
- De vervaardigingsprijs van de producten [omvat] [omvat niet] de onrechtstreekse productiekosten.
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de poductie meer dan één jaar beslaat, [omvat] [omvat geen] financiële kosten
verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde.
(deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

Bestellingen in uitvoering :
Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte
van het resultaat naar gelang van de vordering der werken].

Schulden :
De passiva [xxxxxxxx] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op
deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Vreemde valuta :
De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen :
De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :

Leasingovereenkomsten :
Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, §1 van het koninklijk besluit van
30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben
op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen : EUR.

Nr. BE 0826.235.310 VKT 6.8
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de post 28 van de
activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 28 en
50/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

NAAM, volledig adres van de
ZETEL en, zo het een onderneming
naar Belgisch recht betreft, het
ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Aard

rechtstreeks doch-
ters

Jaarrekening
per

Munt-
code

Eigen vermogen Nettoresultaat

Aantal % %
(+) of (-)

(in eenheden)

VV RESIDENCES
BE 0664.498.401
Naamloze vennootschap

Sint-Jakobsstraat 70
8000 Brugge
BELGIË

31-12-2017 EUR 57.937 -3.563

type A aandelen 1.000 50

Nr. BE 0826.235.310 VKT 7.1
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AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE
JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen,
artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde
multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de
onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van
de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het
ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch

recht betreft

Aangehouden maatschappelijke rechten

Aard

Aantal stemrechten

%Aantal
stemrechten
verbonden
aan effecten

Aantal
stemrechten

niet
verbonden
aan effecten

a

Nr. BE 0826.235.310 VKT 8
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SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 200

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
algemeen personeelsregister

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T) of
totaal in voltijdse
equivalenten

(VTE)

3P. Totaal (T) of
totaal in
voltijdse

equivalenten
(VTE)

(boekjaar) (boekjaar) (boekjaar) (vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers 100 0,1 0,1 VTE VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde
uren 101 98 98 T T

Personeelskosten 102 2.746 2.746 T T

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers 105 1 1

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 1 1

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen 120 1 1

lager onderwijs 1200

secundair onderwijs 1201

hoger niet-universitair onderwijs 1202 1 1

universitair onderwijs 1203

Vrouwen 121

lager onderwijs 1210

secundair onderwijs 1211

hoger niet-universitair onderwijs 1212

universitair onderwijs 1213

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel 130

Bedienden 134 1 1

Arbeiders 132

Andere 133

Nr. BE 0826.235.310 VKT 12
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Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse

equivalenten

Ingetreden
Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of
die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister 205 1 1

Uitgetreden
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam 305

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5801 5811

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 5812

Nettokosten voor de onderneming 5803 5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5821 5831

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832

Nettokosten voor de onderneming 5823 5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 5851

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852

Nettokosten voor de onderneming 5843 5853

Nr. BE 0826.235.310 VKT 12
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JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)

Naam: VDD PROJECT DEVELOPMENT
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Adres: Sint-Jakobsstraat Nr: 70 Bus: 
Postnummer: 8000 Gemeente: Brugge
Land: België
Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van: Gent, afdeling Brugge
Internetadres: 

Ondernemingsnummer BE 0826.235.310

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
 bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 06-12-2017

JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene
 vergadering van 21-06-2019

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2018  tot 31-12-2018

Vorig boekjaar van 01-01-2017  tot 31-12-2017

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 
VKT 6.1.1, VKT 6.1.2, VKT 6.2, VKT 6.6, VKT 6.7, VKT 6.9, VKT 7.2, VKT 8, VKT 9, VKT 10, VKT 11, VKT 13, VKT 14,
 VKT 15, VKT 16, VKT 17, VKT 18, VKT 19

1/17

20 

NAT.

19/07/2019

Datum neerlegging

BE 0826.235.310

Nr.

17

Blz.

EUR

D. 19360.00489 VKT 1.1



Nr. BE 0826.235.310 VKT 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
 in de onderneming

JOMABRIFI NV
BE 0446.114.975
Sint-Jakobsstraat 70
8000 Brugge
BELGIË

Zaakvoerder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:
VANDENDRIESSCHE Johan

Spildoorn 4
9881 Bellem
BELGIË
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Nr. BE 0826.235.310 VKT 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
 gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
 beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
 commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
 bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,
B. Het opstellen van de jaarrekening*,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen
 hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en
 zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.
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Nr. BE 0826.235.310 VKT 3.1

JAARREKENING
BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN 20
VASTE ACTIVA 21/28 6.931.735 355.935
Immateriële vaste activa 6.1.1 21
Materiële vaste activa 6.1.2 22/27

Terreinen en gebouwen 22
Installaties, machines en uitrusting 23
Meubilair en rollend materieel 24
Leasing en soortgelijke rechten 25
Overige materiële vaste activa 26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 6.1.3 28 6.931.735 355.935
VLOTTENDE ACTIVA 29/58 13.926.075 15.232.118
Vorderingen op meer dan één jaar 29

Handelsvorderingen 290
Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 13.631.174 11.093.890
Voorraden 30/36 13.631.174 11.093.890
Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 160.457 1.674.822
Handelsvorderingen 40
Overige vorderingen 41 160.457 1.674.822

Geldbeleggingen 50/53
Liquide middelen 54/58 134.444 2.463.407
Overlopende rekeningen 490/1
TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 20.857.810 15.588.053
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Nr. BE 0826.235.310 VKT 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 10/15 1.110.559 1.106.497
Kapitaal 10 1.018.600 1.018.600

Geplaatst kapitaal 100 1.018.600 1.018.600
Niet-opgevraagd kapitaal 101

Uitgiftepremies 11
Herwaarderingsmeerwaarden 12
Reserves 13 88.024 83.962

Wettelijke reserve 130 8.024 3.962
Onbeschikbare reserves 131

Voor eigen aandelen 1310
Andere 1311

Belastingvrije reserves 132
Beschikbare reserves 133 80.000 80.000

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 3.935 3.935
Kapitaalsubsidies 15
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 19
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE
BELASTINGEN 16
Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160
Fiscale lasten 161
Grote herstellings- en onderhoudswerken 162
Milieuverplichtingen 163
Overige risico's en kosten 164/5

Uitgestelde belastingen 168
SCHULDEN 17/49 19.747.252 14.481.556
Schulden op meer dan één jaar 6.3 17 3.960.000 800.000

Financiële schulden 170/4 3.960.000 800.000
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden 172/3 1.160.000 800.000
Overige leningen 174/0 2.800.000

Handelsschulden 175
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 6.3 42/48 15.681.596 13.649.219
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42
Financiële schulden 43 10.068.913 10.035.930

Kredietinstellingen 430/8 10.068.913 10.035.930
Overige leningen 439

Handelsschulden 44 163.965 100.663
Leveranciers 440/4 163.965 100.663
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 45 10.981 2.228

Belastingen 450/3 3.272 203
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 7.709 2.025

Overige schulden 47/48 5.437.739 3.510.399
Overlopende rekeningen 492/3 105.655 32.337
TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 20.857.810 15.588.053
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Nr. BE 0826.235.310 VKT 4

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

Brutomarge (+)/(-) 9900 6.739 26.780
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A
Omzet 70
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen 60/61

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 6.4 62 2.737
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 631/4
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/8
Andere bedrijfskosten 640/8 1.033 701
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649
Niet-recurrente bedrijfskosten 66A

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 5.706 23.342
Financiële opbrengsten 6.4 75/76B

Recurrente financiële opbrengsten 75
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies 753

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B
Financiële kosten 6.4 65/66B 440 21.588

Recurrente financiële kosten 65 440 21.588
Niet-recurrente financiële kosten 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 5.266 1.754
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780
Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680
Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77 1.205 -348
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 4.061 2.102
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789
Overboeking naar de belastingvrije reserves 689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 4.061 2.102
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Nr. BE 0826.235.310 VKT 5

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 7.996 6.037

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 4.061 2.102
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 3.935 3.935

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2
Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 4.061 2.102

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691
aan de wettelijke reserve 6920 4.061 2.102
aan de overige reserves 6921

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14 3.935 3.935
Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794
Uit te keren winst 694/7

Vergoeding van het kapitaal 694
Bestuurders of zaakvoerders 695
Werknemers 696
Andere rechthebbenden 697
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Nr. BE 0826.235.310 VKT 6.1.3

TOELICHTING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar
FINANCIëLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395P XXXXXXXXXX 355.935
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen 8365 6.575.800
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8385
Andere mutaties (+)/(-) 8386

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395 6.931.735
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8415
Verworven van derden 8425
Afgeboekt 8435
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8445

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8475
Teruggenomen 8485
Verworven van derden 8495
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8505
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8515

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8545
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 28 6.931.735
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STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD
VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar 8912 3.960.000
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913
GEWAARBORGDE SCHULDEN
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Financiële schulden 8921
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 891
Overige leningen 901

Handelsschulden 8981
Leveranciers 8991
Te betalen wissels 9001

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021
Overige schulden 9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming

Financiële schulden 8922 1.500.000
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 892
Overige leningen 902 1.500.000

Handelsschulden 8982
Leveranciers 8992
Te betalen wissels 9002

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022

Belastingen 9032
Bezoldigingen en sociale lasten 9042

Overige schulden 9052
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming 9062 1.500.000
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RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar
PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring
heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 1 0,1
OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE
OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN
Niet-recurrente opbrengsten 76

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A
Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Niet-recurrente kosten 66
Niet-recurrente bedrijfskosten 66A
Niet-recurrente financiële kosten 66B

FINANCIëLE RESULTATEN
Geactiveerde interesten 6503
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar
DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE
PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF
VERPLICHTINGEN VAN DERDEN 9149
Waarvan

Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop 9150
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa 9161 12.376.202
Bedrag van de inschrijving 9171 95.000

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9181
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9191 3.642.631
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa 9201

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa 9162
Bedrag van de inschrijving 9172

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9182
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9192
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa 9202

Boekjaar
BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE
PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN
Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Code Boekjaar
PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN
Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk 9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

Boekjaar
AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn
en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de
beoordeling van de financiële positie van de vennootschap
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Boekjaar
ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN MET
INBEGRIP VAN DEZE DIE NIET KUNNEN WORDEN BECIJFERD

Volmacht Hypotheek 9.364.540
Borgstelling Belgische staat 856.661
Borgstelling Vlaamse Belastingdienst 179.400
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WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS                                                                                               
                                                                                                                                    
I. Beginsel                                                                                                                         
                                                                                                                                    
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001                 
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.                                                                                 
                                                                                                                                    
Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde             
waarderingsregels :                                                                                                                 
Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord :                                                                                     
Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming       
                                                                                                                                    
De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing [xxxxxxxxxx] [niet gewijzigd]; zo ja,
dan heeft de wijziging betrekking op :                                                                                              
en heeft een [positieve] [negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van           EUR.         
                                                                                                                                    
De resultatenrekening [xxxxxx] [wordt niet] op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar    
moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op :                                                                   
                                                                                                                                    
De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden :                   
                                                                                                                                    
[Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op de volgende punten aangepast] [Voor de vergelijking van de  
jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden]                                            
                                                                                                                                    
Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen  
waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir :                                                                                    
                                                                                                                                    
Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie 
en het resultaat van de onderneming :                                                                                               
                                                                                                                                    
II. Bijzondere regels                                                                                                               
                                                                                                                                    
De oprichtingskosten :                                                                                                              
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd :                      
                                                                                                                                    
Herstructureringskosten :                                                                                                           
Herstructureringskosten werden [geactiveerd] [niet geactiveerd] in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt         
verantwoord :                                                                                                                       
                                                                                                                                    
Immateriële vaste activa :                                                                                                          
Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor           EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings-            
termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt [meer] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als   
verantwoord :                                                                                                                       
                                                                                                                                    
Materiële vaste activa :                                                                                                            
In de loop van het boekjaar [werden] [werden geen] materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als   
volgt verantwoord :                                                                                                                 
                                                                                                                                    
Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :                                                                                       
                                                                                                                                    
+------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------------+
+                                    +     Methode        +      Basis         +              Afschrijvingspercentages             +
+              Activa                +    L (lineaire)    +     NG (niet-      +-------------------------+-------------------------+
+                                    +  D (degressieve)   +  geherwaardeerde)  +       Hoofdsom          +   Bijkomende kosten     +
+                                    +     A (andere)     + G(geherwaardeerde) +       Min. - Max.       +       Min. - Max.       +
+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 1. Oprichtingskosten ..............+                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 2. Immateriële vaste activa .......+                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 3. Industriële, administratieve of +                    +                    +                         +                         +
+    commerciële gebouwen * .........+                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 4. Installaties, machines en       +                    +                    +                         +                         +
+    uitrustingen * .................+                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 5. Rollend materieel * ............+                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 6. Kantoormateriaal en meubilair * +                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 7. Andere matriële vaste activa * .+                    +                    +                         +                         +
+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+
                                                                                                                                    
* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.                
                                                                                                                                    
Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen : 
- bedrag voor het boekjaar :           EUR.                                                                                         
- gecummuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint :           EUR.             
                                                                                                                                    
Financiële vaste activa :                                                                                                           
In de loop van het boekjaar [xxxxxxx] [werden geen] deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt      
verantwoord :                                                                                                                       
                                                                                                                                    
Voorraden :                                                                                                                         
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen                 
gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde :                 
                                                                                                                                    
1. Grond- en hulpstoffen :                                                                                                          
2. Goederen in bewerking - gereed product :                                                                                         
3. Handelsgoederen :                                                                                                                
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop :                                                                                       
Overeenkomstig artikel 69, õ 1 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 worden de voor verkoop bestemde onroerende goederen   
gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is.                                      
                                                                                                                                    
Producten :                                                                                                                         
- De vervaardigingsprijs van de producten [omvat] [omvat niet] de onrechtstreekse productiekosten.                                  
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de poductie meer dan één jaar beslaat, [omvat] [omvat geen] financiële kosten     
verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.                                                           
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Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer           % meer dan hun boekwaarde.        
(deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).                                                                 
                                                                                                                                    
Bestellingen in uitvoering :                                                                                                        
Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte  
van het resultaat naar gelang van de vordering der werken].                                                                         
                                                                                                                                    
Schulden :                                                                                                                          
De passiva [xxxxxxxx] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op  
deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.                                                                
                                                                                                                                    
Vreemde valuta :                                                                                                                    
De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen :                   
De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :                                  
                                                                                                                                    
Leasingovereenkomsten :                                                                                                             
Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, §1 van het koninklijk besluit van          
30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben  
op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen :           EUR.                                                               
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de post 28 van de
 activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 28 en
 50/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

Aangehouden maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

rechtstreeks doch-
 ters Eigen vermogen NettoresultaatNAAM, volledig adres van de

 ZETEL en, zo het een onderneming
 naar Belgisch recht betreft, het
 ONDERNEMINGSNUMMER Aard

Aantal % %

Jaarrekening
 per

Munt-
 code (+) of (-)

(in eenheden)

VV RESIDENCES
BE 0664.498.401
Naamloze vennootschap
Sint-Jakobsstraat 70
8000 Brugge
BELGIË

31-12-2018 EUR 56.656 -1.281

type A aandelen 1.000 50

DON
BE 0466.705.897
Naamloze vennootschap
Sint-Jakobsstraat 70
8000 Brugge
BELGIË

31-12-2018 EUR 20.190 -24.795

Aandelen op
 naam

1.340 99 1

HOLIDAY CITY CENTER 2
BE 0443.787.074
Naamloze vennootschap
Sint-Jakobsstraat 70
8000 Brugge
BELGIË

31-12-2018 EUR 228.777 -22.304

Aandelen op
 naam

6.130 99 1

THE DOME
BE 0711.961.291
Besloten vennootschap met
 beperkte aansprakelijkheid
Sint-Jakobsstraat 70
8000 Brugge
BELGIË

-

Aandelen op
 naam

100 50
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SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:          
   200
          

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
 algemeen personeelsregister

Tijdens het boekjaar en het vorige
 boekjaar

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T)
 of totaal in
 voltijdse

 equivalenten
 (VTE)

3P. Totaal (T)
 of totaal in
 voltijdse

 equivalenten
 (VTE)

(boekjaar) (boekjaar) (boekjaar) (vorig boekjaar)
Gemiddeld aantal werknemers 100 1 1 VTE 0,1 VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde
 uren 101 1.709 1.709 T 98 T

Personeelskosten 102 T 2.746 T

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
 voltijdse

 equivalenten

Aantal werknemers 105 1 1

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 1 1
Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112
Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen 120 1 1

lager onderwijs 1200
secundair onderwijs 1201
hoger niet-universitair onderwijs 1202 1 1
universitair onderwijs 1203

Vrouwen 121
lager onderwijs 1210
secundair onderwijs 1211
hoger niet-universitair onderwijs 1212
universitair onderwijs 1213

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel 130
Bedienden 134 1 1
Arbeiders 132
Andere 133
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Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
 voltijdse

 equivalenten

Ingetreden
Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
 boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
 tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
 personeelsregister 205

Uitgetreden
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
 aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
 opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
 boekjaar een einde nam 305

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

Codes Mannen Codes Vrouwen
Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
 laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5801 5811
Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 5812
Nettokosten voor de onderneming 5803 5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 58131
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
 beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5821 5831
Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832
Nettokosten voor de onderneming 5823 5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
 werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 5851
Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852
Nettokosten voor de onderneming 5843 5853
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