PERSBERICHT
Embargo tot 1.10.2020, 8.00 uur
ANTWERPEN, 1 OKTOBER 2020

Intervest Offices & Warehouses op koers
met BREEAM-certificering en duurzaamheidsdoelstelling strategie #connect2022
Met momenteel 21% van de totale vastgoedportefeuille
minstens BREEAM ‘Very Good’ gecertificeerd, komt
behalen van doelstelling van 30% tegen 2022 dichterbij.
Intervest Offices & Warehouses (hierna Intervest) ontvangt voor Gold Forum, een state-ofthe-art logistiek gebouw in Eindhoven, het BREEAM ‘Very Good’-certificaat. De volledige
21.000 m2 aan opslagruimte en kwaliteitsvolle kantoorruimte met ruime lichtinval van dit
opvallende goudkleurige gebouw is sinds juli 2020 voor een periode van 10 jaar, in gebruik
genomen door OneMed, Europese leverancier van medische hulpmiddelen.
Met deze BREEAM ‘Very Good’-certificering wordt de kwaliteit van de totale vastgoedportefeuille verder geoptimaliseerd.

“

Intervest zet actief in op duurzame waardecreatie. In de strategie
#connect2022 is als doelstelling gesteld om 30% van de gebouwen
minstens BREEAM ‘Very Good’ gecertificeerd te hebben tegen
2022. En we zijn aardig op weg om dat te halen.
GUNTHER GIELEN, CEO INTERVEST
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Op 30 juni 2020 was 17% van de vastgoedportefeuille BREEAM ‘Very Good’ gecertificeerd,
momenteel is dit het geval voor 21% van de portefeuille. Met het programma dat momenteel
in voege is, zou tegen eind 2020 mogelijks 26% van de totale vastgoedportefeuille minstens
BREEAM ‘Very Good’ gecertificeerd kunnen zijn. En dan is de vooropgestelde doelstelling van
30% tegen 2022 niet veraf.
BREEAM is een afkorting van Building Research Establishment Environmental Assessment
Method en is een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met
minimale milieu-impact. Een hoge BREEAM-score is van invloed op zowel de waarde, als op
het groene imago van het gebouw en kan aldus van invloed zijn op een gezondere en productievere werk- en leefomgeving.

BREEAM 〉

Building Research Establishment
Environmental Assessment Method

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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