
PERSBERICHT

1/2

Embargo tot 19.05.2022, 18.00 uur
Antwerpen,19 mei 2022

Intervest realiseert binnen de kantoren
portefeuille te Mechelen, verlenging en van 
huurcontracten met Galapagos en Borealis. 
 
De verschillende sites van Intervest te Mechelen Noord, strategisch 
gelegen tussen Antwerpen en Brussel, zullen in de komende jaren 
gefaseerd gerenoveerd worden tot een duurzame cluster van kantoren.

Intervest Offices & Warehouses (hierna Intervest) is verheugd met de verlenging van het 
huurcontract met Galapagos, een baanbrekend biotechnologiebedrijf. Galapagos is een van 
de huurders van het eerste uur en al sinds 1999 aanwezig op Mechelen Campus en Mechelen 
Intercity Business Park, de grootste kantoorsite in de vastgoedportefeuille van Intervest. 
Eveneens in Mechelen is met Borealis, één van de grootste producenten ter wereld van poly
ethyleen en polypropyleen, een verlenging van het huurcontract overeengekomen.

De huurvoorwaarden van deze hernieuwingen zijn volledig in lijn met de bestaande contrac
ten en vertegenwoordigen ongeveer 6% van de totale huurinkomsten van Intervest per eind 
april 2022.

Intervest zal samen met alle stakeholders, een gefaseerd en duurzaam herontwikkelings
traject uitwerken om deze kantorencluster toekomstbestendig te maken. Samen met de Stad 
Mechelen wordt nagegaan hoe deze cruciale site haar rol kan versterken op de strategische 
locatie tussen Antwerpen en Brussel. Op de site leent de onderlinge verbondenheid van de 
kantoorgebouwen zich bij uitstek voor community building met alle huurders. Een aspect dat 
telkens ook een belangrijke rol speelt en zal blijven spelen bij verhuringen.

 Mechelen > Intercity Business Park  Galapagos



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 vaak in clusters. Het kantoorgedeelte van de 
vastgoedportefeuille concentreert zich in en rond centrumsteden met een belangrijke studentenpopulatie 
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  ‘sHertogenbosch  Nijmegen, Rotterdam  Gorinchem   
Nijmegen en BergenopZoom  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.  InvestorRelations@intervest.eu  https://www.intervest.eu/nl
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Intervest realiseert binnen de kantorenporte
feuille te Mechelen, verlengingen van huurcontrac
ten met Galapagos en Borealis. 
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““Deze verlengingen zijn het resultaat van de goede verstandhouding 
tussen #TeamIntervest en haar huurders waarbij geluisterd wordt 
naar de noden van de klant om zo een duurzame relatie te besten-
digen die voor beide partijen waarde creëert. 
Gunther Gielen, ceo Intervest Offices & Warehouses
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Mechelen 〉 Mechelen Campus


