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Intervest breidt met projectontwikkeling Gold Forum haar 
 logistieke positie nabij de luchthaven van Eindhoven uit   
tot bijna 50.000 m²

Intervest Offices & Warehouses (hierna ”Intervest”) heeft een turnkey koop
overeenkomst afgesloten onder de gebruikelijke opschortende voorwaarden voor 
de logistieke projectontwikkeling Gold Forum op het bedrijvenpark Flight Forum 
nabij de luchthaven van Eindhoven. Het gebouw zal architecturaal en functioneel 
één geheel vormen met het bedrijfspand Silver Forum dat Intervest eerder dit jaar 
verwierf, waardoor een totaal logistiek complex van bijna 50.000 m² zal ontstaan.

Gold Forum wordt een stateoftheart zeer duurzaam distributiecentrum van 
ca. 21.000 m² met een opvallende organische vorm en een goudkleurige gebogen 
gevelafwerking. Het logistieke gebouw wordt ontwikkeld door en op risico van Kero 
Vastgoed, een Nederlandse vastgoedontwikkelaar uit de Eindhovense regio. Het zal 
bij oplevering door Intervest worden verworven voor een aankoopsom van € 18,9 
miljoen. De oplevering van het project is voorzien in het derde kwartaal van 2019.

Gezien de grote vraag en de beperkte beschikbaarheid in de regio worden de kansen 
op verhuring tijdens de constructieperiode hoog ingeschat. Indien het gebouw even
wel niet verhuurd zou zijn op moment van oplevering wordt door de ontwikkelaar 
een huurgarantie van 2 jaar à rato van € 1,2 miljoen per jaar toegekend. Het project 
zal dus vanaf oplevering onmiddellijk huurinkomsten genereren voor de vennoot
schap en een brutoaanvangsrendement opleveren van 6,2%.

DLA Piper heeft deze transactie als juridisch adviseur begeleid en Storms 
International Property Services bemiddelde in deze transactie als makelaar voor 
Intervest.

“Met deze bijkomende investering op het bedrijvenpark Flight Forum 
wordt de cluster in de Eindhovense regio verder uitgebouwd. Bovendien 
wordt met de combinatie van beide gebouwen een kritische omvang 
bereikt, waarin grootschalige logistieke operaties kunnen worden 
ondergebracht.”

- Jean-Paul Sols, ceo Intervest

Antwerpen, 5 november 2018
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Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:  
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar 
Belgisch recht, JeanPaul SOLS  ceo of Inge TAS  cfo, T. + 32 3 287 67 87.  
https://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 uptodate 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), een uitgebreide dienstverlening, coworking en serviced offices.
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