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Embargo tot 11.10.2022, 18.00 uur

Intervest verwelkomt op Zeebrugge 
Green Logistics Easylog Solutions, de 
eerste eigen huurder sinds de overname 
in de haven van Zeebrugge 

De langetermijnhuurovereenkomst met Easylog Solutions is samen met de 
reeds voorverhuurde units van bij de overname, goed voor de verhuur van 
ruim 70% van de totale beschikbare huuroppervlakte.

Intervest Offices & Warehouses (hierna Intervest) is verheugd Easylog Solutions te mogen 
verwelkomen in Zeebrugge Green Logistics. Eind april heeft Intervest 15 ha terrein in concessie 
verworven in het havengebied Port of Antwerp-Bruges te Zeebrugge.1 Met de drie voorver-
huurde units van Worldex, goed voor 23.057 m² en de verhuur aan Easylog Solutions, goed voor 
48.426 m², is 71% van de beschikbare oppervlakte verhuurd.

Easylog Solutions voert zonnepanelen in vanuit China en verdeelt ze voortaan vanuit Zeebrugge 
in gans Europa. De internationale distributeur van zonnepanelen heeft vestigingen in Luik, 
Spanje, Frankrijk, Nederland, Duitsland en China en zal in november 2022 vanuit Zeebrugge 
Green Logistics operationeel zijn. De huurovereenkomst is aan marktconforme voorwaarden 
afgesloten voor 10 jaar en bemiddeld door vastgoedspecialist JLL.

““De ligging in het havengebied van Zeebrugge, gelieerd met de 
haven van Antwerpen, en de multimodale ontsluiting, zijn door-
slaggevend geweest in onze keuze voor deze site. 
Alexandre Le Berrigaud, director Easylog Solutions

Zeebrugge 〉 Zeebrugge Green Logistics - multimodale ontsluiting

1 Zie persbericht 25 april 2022: “Intervest ziet opportuniteit in de haven van Zeebrugge met overname van logistiek 
project van 73.000 m².”
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Intervest Offices & Warehouses nv (hierna Intervest), werd 
opgericht in 1996 en is een openbare gereglementeerde 
vastgoedvennootschap (GVV) naar Belgisch recht, 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 investeren gebeurt in up-to-date 
gebouwen en duurzame (her)ontwikkelingsprojecten, gelegen 
op strategische locaties, met oog voor clustervorming. 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 - Brugge 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: 
Intervest Offices & Warehouses nv  
Gunther Gielen, ceo  
of Vincent Macharis, cfo  
T. + 32 3 287 67 87 
InvestorRelations@intervest.eu  
https://www.intervest.eu/nl

BTW: BE0458623918  
RPR Antwerpen
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De logistieke site met bijhorende kantoorgebouwen is een state-of-the-art-nieuwbouwproject 
met opslagruimte, een container yard, een centraal kantoorgebouw en een ruime parking voor 
trailers en personenwagens en is eind september naar BREEAM ‘Excellent’-normen opgeleverd. 

““Met de oplevering van Zeebrugge Green Logistics heeft 
#TeamIntervest opnieuw bewezen duurzaam waarde te kunnen 
creëren, ook voor nieuwe klanten. 
Gunther Gielen, ceo Intervest Offices & Warehouses

Zeebrugge 〉 Zeebrugge Green Logistics
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