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Intervest Offices & Warehouses trekt eerste huurder aan 
in Greenhouse BXL, een innovatief herontwikkelingsproject 
in de Brusselse periferie

Cazimir, een team van gespecialiseerde advocaten dat vermogende families en 
ondernemers helpt met juridische vragen en zorgen over hun vermogen, heeft voor 
zijn nieuwe kantoorlocatie nabij Brussel gekozen voor Greenhouse BXL. Cazimir 
huurt er vanaf oktober 2018 een kantooroppervlakte van 700 m² voor een vaste 
termijn van 9 jaar. 

“Wij zijn verheugd om met Cazimir de eerste huurovereenkomst in 
Greenhouse BXL te kunnen afsluiten. De ruime belangstelling voor het 
project geeft aan dat dit innovatieve kantoorconcept, waar werken en 
beleving samengaan, beantwoordt aan de verwachtingen van de markt.”

Jean-Paul Sols, ceo Intervest

Antwerpen, 21 december 2017

Gereglementeerde informatie -  
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Ondertekening eerste huurovereenkomst Greenhouse Bxl
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Intervest Offices & Warehouses trekt eerste huurder aan in Greenhouse BXL, 
een innovatief herontwikkelingsproject in de Brusselse periferie.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:  
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV,  
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht,  
Jean-Paul SOLS - ceo of Inge TAS - cfo, T. + 32 3 287 67 87.  
http://www.intervest.be/nl

Intervest Offices & Warehouses nv (hierna Intervest), werd opgericht in 1996 en is een openbare 
gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext 
Brussels (INTO) sinds 1999. Intervest investeert in kantoorgebouwen en in logistieke panden van prima 
kwaliteit, die verhuurd worden aan eersterangshuurders. Het onroerend goed waarin geïnvesteerd 
wordt, betreft vooral up-to-date gebouwen, gelegen op strategische locaties in de binnenstad en 
buiten het centrum van steden. Het kantoorgedeelte van de vastgoedportefeuille concentreert zich 
op de as Antwerpen-Mechelen-Brussel; het logistieke gedeelte op de as Antwerpen-Brussel-Nijvel en 
Antwerpen-Limburg-Luik en breidt zich verder uit in België, Nederland en richting Duitsland. Intervest 
onderscheidt zich bij het verhuren van ruimte door verder te gaan dan het louter verhuren van m².  
De vennootschap gaat beyond real estate met het aanbieden van ‘turnkey solutions’: een totaaloplossing 
op maat van én met de klant, gaande van plannen, inrichten, coördinatie van de werkzaamheden tot 
budgetopvolging.

Cazimir is bijzonder gecharmeerd door Greenhouse BXL van Intervest omdat het één 
van de nieuwste kantoorprojecten is in de periferie van Brussel, volledig geënt op het 
concept van het nieuwe werken.

Greenhouse BXL is immers opgevat als een inspirerende omgeving waar werken en 
beleving samengaan met een servicegerichte en flexibele benadering van de klanten 
en hun medewerkers. Verschillende soorten werkplekken en vergaderruimtes, een 
auditorium voor informatieve bijeenkomsten, het vele groen, de mooie parkeerratio 
voor cliënten en werknemers en de gelegenheid tot sporten en ontspannen, zijn 
enkele van de belangrijkste troeven die een rol speelden bij de keuze van Cazimir. 
Greenhouse BXL combineert voor deze klant een aangename werkomgeving met 
een passende uitstraling. 

De bouwwerken voor de herontwikkeling van de site tot Greenhouse BXL met een 
derde RE:flex en co-working lounge, zijn in het eerste kwartaal van 2017 gestart 
en zullen naar verwachting voltooid zijn in mei 2018 om de eerste klanten te 
verwelkomen.

Greenhouse BXL, artist impression
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