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Antwerpen, 15 juli 2020

Intervest verhuurt prominent logistiek pand 
Gold Forum in Eindhoven aan OneMed

Intervest Offices & Warehouses heeft met OneMed 
een verhuurovereenkomst gesloten voor 10 jaar 
voor Gold Forum, het state-of-the-art duurzaam 
logistiek gebouw op het bedrijvenpark Flight Forum 
in Eindhoven  

De volledige 21.000 m² aan opslagruimte en kwaliteitsvolle kantoorruimte met ruime 
lichtinval zal in juli 2020 in gebruik genomen worden door OneMed.  OneMed is een toon-
aangevende Europese leverancier van medische hulpmiddelen en is actief in 10 landen met 
het hoofdkantoor in Stockholm, Zweden. Het bedrijf is in Nederland actief met onder andere 
de handelsnamen OneMed, Bosman Medische Hulpmiddelen, Boeren Medical, Diabstore, 
QRS, Disporta en EVAC. Met een uitgebreid productassortiment, professionele diensten en 
gestroomlijnde processen richt OneMed zich op een verlaging van de totale zorgkosten en 
een verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Intervest is bijzonder trots om dit duurzame en state-of-the-art distributiecentrum, dat in 
januari van dit jaar werd opgeleverd volgens BREEAM ‘Very Good’- standaarden, te kunnen 
verhuren aan OneMed voor een periode van 10 jaar met twee breakmomenten. De operatie is 
mede mogelijk gemaakt door makelaar Q Bedrijfslocaties.
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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 vaak in clusters. Het kantoorgedeelte van 
de vastgoedportefeuille concentreert zich in en rond centrumsteden zoals Antwerpen, Mechelen, Brussel 
en Leuven; het logistieke deel van de portefeuille in België is gelegen op de assen Antwerpen - Brussel - 
Nijvel, Antwerpen - Limburg - Luik, en Antwerpen - Gent - Rijsel en concretiseert zich in Nederland op de 
assen Moerdijk - ‘s-Hertogenbosch - Nijmegen, Rotterdam - Gorinchem - Nijmegen en Bergen-op-Zoom - 
Eindhoven - Venlo. 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.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met Intervest Offices & Warehouses nv,  
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, Gunther Gielen - ceo 
of Inge Tas - cfo, T. + 32 3 287 67 87. https://www.intervest.be/nl
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““Deze verhuring toont aan dat de strategie van Intervest om 
op weloverwogen strategische locaties clusters uit te bouwen 
om snel te kunnen inspelen op de behoeften van onze klanten, 
steek houdt.
Marco Hengst, cio Intervest Offices & Warehouses
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