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Antwerpen, 7 februari 2022

Met nieuwe aanwerving vertaalt uitbreiding 
logistieke portefeuille van Intervest in 
Nederland zich ook in lokale aanwezigheid.

Aanwerving van Boaz Bertrams als asset & portfolio 
manager Nederland onderstreept de strategische 
intentie van Intervest Offices & Warehouses voor 
verdere uitbreiding van de portefeuille in Nederland. 
Intervest Offices & Warehouses (hierna Intervest) heeft Boaz Bertrams aangeworven als asset & 
portfolio manager om het team in Nederland te vervoegen. In het kader van duurzame waardecre-
atie zoals geformuleerd in de #connect2022-strategie van Intervest, zal hij zich focussen op het 
management van de bestaande portefeuille en samen met het team op zoek gaan naar nieuwe 
investeringen op locaties die goed aansluiten bij de noden van de klanten in Nederland en zal hij 
verder de aanwezigheid van Intervest in Nederland extra onder de aandacht brengen.

Na zijn afstuderen als Master in Finance & Investments aan de Rotterdam School of Management 
is hij ongeveer 6 jaar actief geweest bij CBRE waar hij in verschillende rollen ervaring opdeed in de 
vastgoedsector. Voor hij de stap zette naar Intervest, was hij als asset manager actief bij Mileway 
en M7 Real Estate. 

Bij Intervest zal hij als asset & portfolio manager samenwerken met het Nederlandse team, 
reeds sinds september 2019 gevestigd in het Igluu-kantoorgebouw te Eindhoven. Hij vervoegt er 
Maarten Storms, die zich als investment manager Nederland zal focussen op nieuwe investerin-
gen, Arno Snoeren, finance manager Nederland en Nico Punter, property manager Nederland. En 
dit onder leiding van Joël Gorsele, chief investment officer Intervest.
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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 Vincent Macharis - cfo, T. + 32 3 287 67 87. https://www.intervest.be/nl

Met nieuwe aanwerving vertaalt uitbreiding 
logistieke portefeuille van Intervest in 
Nederland zich ook in lokale aanwezigheid.

““We zijn enorm blij Boaz Bertrams te kunnen verwelkomen in 
het Nederlandse team. Gegeven zijn commerciële ervaring 
in combinatie met zijn opleiding beschikt Intervest over een 
belangrijke troef voor de verdere uitbouw van de portefeuille in 
Nederland. 
Joël Gorsele, cio Intervest Offices & Warehouses

““Op 30 september 2021 was de portefeuille in Nederland goed 
voor 45% van de totale logistieke portefeuille van Intervest. Met 
onze lokale vestiging in Eindhoven en de verdere uitbouw van het 
team met deze aanwerving, geven we duidelijk uiting aan onze 
strategische intenties in Nederland. 
Gunther Gielen, ceo Intervest Offices & Warehouses
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