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Ondertekening intentieovereenkomst voor ontwikkeling van  
logistiek project van circa 28.000 m² in Roosendaal, Nederland

Onder de gebruikelijke opschortende voorwaarden heeft 
Intervest Offices & Warehouses (hierna ‘Intervest’) een intentie-
overeenkomst gesloten voor de verwerving van een terrein van 
3,9 hectare op het industrieterrein Borchwerf I in Roosendaal. 
In samenwerking met een gespecialiseerde ontwikkelaar zal 
Intervest op dit terrein een state-of-the-art logistiek complex 
realiseren bestaande uit ruim 24.100 m² magazijn, 3.200 m² 
mezzanine en 600 m² kantoren. 

Op dit moment heeft de locatie nog een industrieel gebruik.   
Het terrein zal pas na sloopwerken bouwrijp aan Intervest worden 
overgedragen. Vervolgens zal het logistiek complex worden 
gerealiseerd en vermoedelijk in de 2E jaarhelft van 2019 worden 
opgeleverd. Gezien de grote vraag naar logistieke oppervlakte 
in de regio, zal het project worden gerealiseerd, al dan niet met 
voorverhuring.

Door reeds in een vroegtijdig stadium in te stappen in het project, 
kan de site worden verworven aan interessante voorwaarden. 
De finale aankoopprijs zal afhankelijk zijn van de huursituatie 
op het moment dat het gebouw zal worden opgeleverd. Op dit 
moment wordt ingeschat dat het gebouw circa € 1,3 miljoen huur-
inkomsten zal genereren op jaarbasis en dat het brutoaanvangs-
rendement zal variëren tussen 7,25% en 6,0%, afhankelijk van de 
looptijd van de huurovereenkomst.

“Met deze acquisitie speelt Intervest optimaal 

in op de aanhoudende sterke vraag naar 

state-of-the-art logistieke gebouwen in deze 

logistieke topregio.”

Jean-Paul Sols, ceo Intervest

Vorig jaar verwierf Intervest een logistiek complex van 13.300 
m² in industriezone Vossenberg II in Tilburg en een distributie-
centrum van 20.500 m² in Raamsdonksveer. De vastgoed-
vennootschap verstevigt met deze verwerving haar positie als 
logistieke eigenaar in Zuid-Nederland. 

De Lobel & Partners bemiddelde in deze transactie als makelaar.
De Lobel is een adviesbureau in commercieel vastgoed met focus 
op Zuidwest-Nederland en heeft haar hoofdkantoor in Breda.

Antwerpen, 31 januari 2018

Gereglementeerde informatie –  
embargo tot 31/01/2018, 8.00 uur

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.
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