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Intervest verlengt huurcontract met 
ASML voor Silver Forum, een site gelegen 
op het terrein van Eindhoven Airport 
Met deze 10-jarige huurverlenging, een jaar voor de eigenlijke einddatum van het  
contract, blijft de bezettingsgraad van de Nederlandse portefeuille 100%. 

Intervest Offices & Warehouses ( ‘Intervest’) heeft met ASML, hoogtechnologisch bedrijf,  
leverancier van machines voor de halfgeleiderindustrie die worden gebruikt bij het maken van chips, 
een verlenging van het bestaande huurcontract afgesloten. Het pand, gekend als Silver Forum op het 
terrein van Eindhoven Airport, heeft een oppervlakte van 28.742 m². De bestaande huurovereen-
komst is ingegaan op 1 januari 2015 voor een duur van 9 jaar en loopt tot en met 31 december 2023. 
De huidige huurverlenging gaat in op 1 januari 2024 en geldt voor 10 jaar, aan marktconforme voor-
waarden. 
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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 kantoor-
gebouwen 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 kantoor-
gedeelte 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.  

2 

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 

 

 Trots op het team in Nederland, dat er in geslaagd is een  
bestaande langetermijnrelatie blijvend verder uit te bouwen.  
GUNTHER GIELEN, CEO INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES  

 

 


