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Het Mövenpick Brussels Airport hotel is een 
van de nieuwe paradepaardjes binnen de 
economisch bloeiende zone Machelen-Za-
ventem. De imposante architecturale con-
structie, met een bebouwbare oppervlakte 
van 12 463 m2, beschikt over 220 eenheden 
en 178 parkeerplaatsen. De constructie be-
slaat negen bouwlagen. Een project met 
adembenemende uitzichten richting Brus-
sel, de luchthaven Brussels Airport en het 
hinterland. 

Het nieuwe Mövenpick Brussels Airport pro-
ject wordt opgesplitst in drie fases. Fase 1 
beslaat 114 hotelsuites. In deze fase vinden 
we ook het rooftop restaurant, de skylounge 
en diverse ontspanningsruimtes. Deze be-
vinden zich maar liefst 30 meter boven de 
begane grond. In fase 2 is er een uitbreiding 
voorzien met 56 hotelsuites. Nadien is er nog 
een mogelijkheid voor een derde fase met 
verblijven voor extended stays. 

In het hart van Zaventem, tussen het NAVO-hoofdkwartier en The Corpo-
rate Village, wordt het nieuwste premium hotel van de wereldberoemde 
Accor-familie gebouwd. Dankzij de tijdloze architectuur en het gebruik 
van duurzame materialen, vormt het Mövenpick Brussels Airport hotel een 
echte meerwaarde voor Zaventem en haar omgeving. Het project beschikt 
over 170 hotelkamers, rooftop restaurant, skylounge, fitness, business flats 
en een ondergrondse rotatieparking. De fantastische zichtlocatie, net naast 
de Brusselse ring, geeft u een schitterend uitzicht op de omgeving en de 
nabijgelegen luchthaven Brussels Airport.

Mövenpick 
Brussels Airport
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Cobe
Stabiliteit

www.cobe.be

Rijselstraat 236,
8200 Brugge

Soetaert
Grondwerken

www.soetaert.be

Esperantolaan 10A, 
8400 Oostende

Antwerpse Bouwwerken
Aannemer

www.antwerpsebouwwerken.be

Bouwensstraat 21,
2140 Antwerpen

Accor 
Design & technical services

all.accor.com

Rue Henry Farman 82, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Fjord RED 
Ontwikkelaar

www.fjordred.be

Monnikenwerve 17-19, 
8000 Brugge

Buro Architectuur 
Ontwerp

www.buroarchitectuur.be

Kerkstraat 1,
1785 Merchtem

SUM
Masterplan

www.sum.be

Boulevard de Waterloolaan 90, 
1000 Brussel

WeWantMore
Interior Design

www.wewantmore.studio

Hessenplein 2,
2000 Antwerpen

Intopaxios
Landmeter

www.intopaxios.be

Statiestraat 11-13,
1740 Ternat

Godts
Grond- en afbraakwerken

www.godts.be

Esperantolaan 18
3300 Tienen

Studiebureau Schoonackers 

www.studiebureauschoonackers.be

Veldkruisstraat 7,
9910 Ursel

De Meuter 
Afbraakwerken - Grondwerken -  
Asbestverwijdering

www.demeuter.be

Preflexbaan 250,
1740 Ternat
 

TOPOKOR NV.  
Studiebureau infrastructuur & topografie

www.topokor.be

Engelse Wandeling 2 – K10 G,
8500 Kortrijk

Bebouwbare oppervlakte
12 463 m2

Adres
Excelsiorlaan 18,
1930 Zaventem

Aantal eenheden
220

Architect
Buro Architectuur

Bestemming
Hotel - Rotatieparking - Skylounge
Restaurant - Vergaderzalen - Fitness
 
Aantal parkings
178

PB&A 
Coördinatie

www.projectbegeleidingenadvies.be

Monnikenwerve 17-19, 
8000 Brugge



Brussels Airport hotel

Brussels Airport Zaventem  | 4 KM

235 000 vliegbewegingen,
25,7 miljoen vertrekkende passagiers,
248 bestemmingen

Corporate Village  | 1,3 KM

     100 000 m2

Philips, Pepsico, 
Janssen Pharmaceutica, 
Johnson & Johnson...

Twin Squares  | 0,5 KM

     46 000 m2

Abbott, Verizon, Hewlett 
Packard, ExxonMobil 
Petroleum and Chemical

Keiberg Park  | 0 KM

     46 200 m2

HP, Honeywell, SCA, Sanofi

Park 7 100 000 m2

Hoofdkwartier voor 
Defensie 
114 000 m2

35 760 m2

14 000 m2

Wings/PwC 81 400 m2

The Meadow

Airport Business Center

Bedrijventerrein Ikaro s | 4 KM

     46 000 m2

Toyota Boshoku, ZIGT Media, 
Firestone Building Products 
Europe...

Gateway Building  | 4,1 KM

     38 000 m2

Deloitte, KPMG, Microsoft

Brixton  | 4,5 KM

     22 424 m2

Toyota Motor Europe, 
Ikea, ABB

De omgeving

NAVO / NATO  | 2,9 KM

     170 000 m2

4500 vaste werknemers,  
6000 vergaderingen per jaar,  
Honderden expats per dag.

Legende

Bestaande bedrijvigheid in de buurt

Geplande bedrijvigheid in de buurt

Mövenpick Brussels Airport hotel

Pegasus Park  | 1,5 KM

     220 000 m2

EY, DHL, Cisco Systems, Getronics, Dr. Oetker...

* Al deze afstanden zijn ten opzichte van het hotel
** Alle m2 verwijzen naar bebouwde oppervlakte

Uptown 27 ha
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De locatie van het nieuwe Mövenpick Brussels Airport werd niet zomaar gekozen. Om het 
potentieel van het project in kaart te brengen, wordt er steeds gestart met een zeer gron-
dige en uitgebreide marktstudie. Uit dit onderzoek, gevoerd door MKG, is gebleken dat 
Zaventem de op een na grootste economische bedrijvigheid van België heeft. Meer dan 
2000 bedrijven hebben hun Europese hoofdzetel in de directe omgeving van het hotel. 
Het hotel zelf is gelegen in het bedrijvenpark Keiberg, waarin tal van middelgrote bedrij-
ven gevestigd zijn.
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De gemeente Zaventem zit in een positieve transitie naar een 
duurzaam ruimtelijk klimaat. De komende jaren zullen er ver-
schillende intenties omgezet worden in concrete acties. Hiervan 
getuigt het nieuwe opgestelde RUP van Keiberg, dat het moge-
lijk maakt om diverse functies op het bedrijventerrein te creëren. 
Dit wordt voornamelijk ondersteund door de schepen van Ruim-
telijke Ordening B. Dewandeleer en B. Depondt, afdelingshoofd 
omgevingsvergunning gemeentebestuur Zaventem.

Buurt in 
ontwikkeling

Beelden ter illustratie, simulaties Keiberg met extra groenzones

Potentiële klanten door nieuwe kantoorruimtes

Uiteraard is Mövenpick Brussels Airport niet de enige die het nut inziet van 
een project in de nabijheid van de vele bedrijvenparken, de internationale 
luchthaven en politieke instellingen zoals de NAVO en Eurocontrol. Belgi-
sche ontwikkelaars zoals Ghelamco, Immogra en Odebrecht starten volop 
nieuwe projecten in de onmiddellijke omgeving van het hotel.

Dit is uiteraard een goede zaak voor het Mövenpick Brussels Airport hotel. 
Bovenstaande spelers richten zich immers op de ontwikkeling van grote 
kantoorprojecten voor internationale multinationals. Zij zullen in de komen-
de jaren zorgen voor 231 160 m2 aan extra bedrijfsruimte. We kunnen dus 
stellen dat al deze nieuwe projecten zullen leiden tot meer internationaal 
verkeer. Daarmee bereiken we een van de belangrijkste doelgroepen voor 
het hotel. Uit de verschillende studies, zoals MKG en het masterplan Keiberg, 
kunnen we bovenstaande zaken ook afleiden. 

Van centrum Brussel naar de periferie

Door de geleidelijke transitie naar een autoluwe stad, de hoge taksen op 
kantoorprojecten en de moeilijke bereikbaarheid zijn veel bedrijven genood-
zaakt om zich te verplaatsen naar de Brusselse periferie. De zone Mache-
len – Zaventem vormt hier een zeer sterke aantrekkingspool. Dit door de 
nabijheid van de luchthaven, autostrade en een vlotte aansluiting via het 
openbaar vervoer. 

Keiberg, de kantoorruimtes van de toekomst

Het 46 200 m2 grote bedrijvenpark Keiberg zal, dankzij het nieuwe opgestelde RUP, in de ko-
mende jaren een volledige opwaardering krijgen. Het nieuwe RUP biedt de mogelijkheid om 
de kantooroppervlakte uit te breiden tot 110 000 m2 bebouwde oppervlakte. De huidige kan-
toorgebouwen die momenteel aanwezig zijn dateren allemaal uit de jaren ’80. Toen was het de 
gewoonte om 50% van het perceel te bebouwen met laagbouw. 

Volgens de voorschriften van het RUP Keiberg, waarin de site gelegen is, vraagt de gemeente 
Zaventem een masterplan op te maken voor een zone ruimer dan een hectare. Bij een herin-
richting van het bedrijvenpark Keiberg wordt steevast een duurzaam en zuinig ruimtegebruik 
vooropgesteld. Door bebouwing te bundelen en door meerdere bouwlagen toe te laten, komt er 
meer ruimte beschikbaar om de onbebouwde ruimte op een kwalitatieve manier in te richten. 
Het is hierbij de bedoeling dat slechts 30% van het perceel bebouwd wordt en 70% kan dienen 
voor doorwaadbaar groen, parkzone en waterelementen.
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“

Invloed van het modernisme, waarin de tijdloze architectuur 
centraal staat

“Van alle stromingen ben ik het meest beïnvloed door het modernisme. Hierin 
staat functionaliteit centraal. Dit is voor ons de eerste voorwaarde voor goede 
architectuur. Een tweede invloed was conceptuele kunst. Anders dan in het 
modernisme is vorm voor ons niet puur het resultaat van functionaliteit. Een 
gebouw wordt waardevoller door het idee dat erachter zit. Het is uiteindelijk 
een sterk beeld of verhaal dat blijft hangen. Dat maakt de architectuur ook in 
een oogopslag voor iedereen begrijpbaar.”

Belgische architecten behoren tot de absolute wereldtop. Daarom werd 
er voor het nieuwe Mövenpick hotel vlakbij Brussels Airport bewust geko-
zen om samen te werken met een beloftevolle Belgische architect: David 
Vancanneyt van Buro Architectuur, vooral bekend van modernistische vil-
laontwerpen.

Architectuur

Eenheid in design en ontwerp met een uitzonderlijke 
gevel als eyecatcher

“We streven er steeds naar een unieke gevel te ontwerpen en maken daarbij 
gebruik van kwalitatieve en duurzame materialen. We werken de gevels uit 
tot in de kleinste details, want alles staat of valt hiermee. Op hotel gaan moet 
leuk en amusant zijn, een plaats waar je graag verblijft, een soort tweede thuis. 
We kwamen op het idee om de gordijnen, die typerend zijn voor hotelkamers, 
naar buiten te brengen als een versteend ornament. Op die manier konden 
we een unieke gevel creëren die niet zomaar decoratief of betekenisloos is. 
Het gevelontwerp is onlosmakelijk verbonden met de functie en binnenin-
richting van het gebouw.“

Bij wijze van vooronderzoek heb ik een hele resem hotels bezocht, 
ruimtes afgestapt en maten opgenomen, tot ik zelfs door de 
security of het management vriendelijk buitengezet werd.

David Vancanneyt, Buro Architectuur.

 Prospectiebezoek in verschillende operationele hotels
Om extra voeling te krijgen met het operationele aspect van de hotelwereld bezocht ik enkele 
dagen het Hilton hotel in Frankfurt. Ik heb daar vooral geleerd hoe het niet moet, maar dat is 
eveneens leerrijk. De functionaliteit was er problematisch. Dit leidt tot een inefficiënt gebruik, 
een onaangename werkomgeving en veel extra kosten. Ook de hogere bouwkosten ten gevolge 
van plaatsverspilling en hoge onderhoudskosten van niet doordachte gevels moeten in rekening 
gebracht worden. Zo diende men in het Hilton hotel in Frankfurt een extra personeelslid in te 
schakelen om voortdurend met karren heen en weer te rijden door de eindeloze gangen en goe-
derenliften. Dit had ook invloed op de service, het was bijvoorbeeld lang wachten op een biertje 
in het restaurant gezien de ober dit moest halen in de bar op de ondergelegen verdieping.

Tijdens een bezoek aan Mövenpick Den Haag kwamen we te horen dat de investeringswaarde 
20 miljoen euro of een 280 000 euro per kamer bedroeg. De verhouding tussen bruto en net-
to oppervlaktes bepaalt de gemiddelde investeringswaarde per kamer. Op hetzelfde moment 
dient het Mövenpick Brussels Airport hotel dezelfde voorwaarden, zitplaatsen in het restaurant 
en gemeenschappelijke ruimtes aan te bieden. Er moest dus in elk geval gepuzzeld worden om 
de verhouding bruto-netto zo optimaal mogelijk te maken, zowel naar de investeerder als naar 
de eindgebruikter toe.
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Naast het immense belang van de economische activitei-
ten van alle internationale bedrijven en politieke instellin-
gen heeft de luchthaven Brussels Airport ook een zeer grote, 
wellicht dé grootste, invloed op de ontwikkeling van de om-
geving. Om deze reden is het belangrijk om de toekomst-
plannen van de luchthaven eens van dichter te bekijken. 

Brussels Airport

Brussels Airport 2040

Brussels Airport heeft een duidelijke koers voor ogen: uitgroeien tot een volle-
dig geconnecteerd economisch centrum, dat de beste luchthaven van Europa 
huisvest. Om dit te realiseren werd een langetermijnplan opgesteld, genaamd 
‘Strategische Visie 2040’. Door middel van tussentijdse termijnen met uitda-
gende maar haalbare doelstellingen monitoren ze zorgvuldig hun evolutie 
richting 2040.

Facts & Figures

Aantal vluchten per jaar
235 459

Aantal passagiers per jaar
25,7 miljoen

Stijging passagiers laatste 10 jaar
34%

Vliegbewegingen per dag
645

Bestemmingen in 2020
248

Vervoerde vracht per jaar
732 000 ton

De verdere ontwikkeling van Brussels Airport zal leiden tot een groter aantal 
bestemmingen voor passagiers en meer in- en uitvoermogelijkheden voor 
bedrijven. Zo krijgt België opnieuw de middelen die het nodig heeft om haar 
eersterangsrol binnen de Europese Unie en op het internationale speelveld 
te vervullen. Dit zowel op economisch, diplomatiek als cultureel vlak.

De luchthaven vormt een belangrijke groeimotor voor de Belgische econo-
mie. Door de toenemende transportvraag zullen heel wat opportuniteiten 
zich aandienen in de komende decennia. Het is cruciaal voor de welvaart 
van ons land om deze groeikansen ten volle te benutten. 

Simulatie Brussels Airport 2040.
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Brussel
Brussel, hoofdzetel van de NAVO, thuisba-
sis van meer dan 2000 multinationals en de 
vestiging van de Europese Unie heeft zijn 
naam als Europese hoofdstad zeker niet 
gestolen. De stad is de op twee na belang-
rijkste zakenstad van Europa, na Londen en 
Parijs. 

Europees middelpunt
De centrale ligging van deze grootstad tussen de ver-
schillende metropolen Londen, Berlijn, Amsterdam en 
Parijs zorgt ervoor dat Brussel een zeer belangrijk mid-
delpunt is in het West-Europese netwerk. Dit zowel op 
economisch, politiek als toeristisch vlak. “

Toerisme in Brussel

Met 9,4 miljoen toeristische overnachtingen is Brussel 
met voorsprong de meest toeristische stad in België. Dit 
is een verdubbeling van het aantal toeristen ten opzich-
te van 10 jaar geleden. Door haar status van meervoudi-
ge hoofdstad beschikt Brussel over een heel gevarieerd 
hotelaanbod. Ook komt Brussel niks te kort wat toeristi-
sche attracties betreft. De hoofdstad heeft veel culture-
le activiteiten zoals musea en muziekfestivals, maar ook 
heel wat bezienswaardigheden. Manneken Pis is zonder 
twijfel de bekendste, meest bescheiden en eigenzinnige 
knipoog naar de Belgische cultuur. Verder is het Atomi-
um een zeer bekend en geliefd bouwwerk. Het is ontwor-
pen voor de wereldtentoonstelling van 1958 door André 
Waterkeyn en kan bezichtigd worden in het Heizelpark.

Voor het vijfde opeenvolgende jaar is Brussel de nummer 
1-bestemming in Europa voor internationale congressen 
van associaties en nummer 2 op de wereldranglijst. 
(UIA - rapport 2018)

Rudi Vervoort - Minister President

Op 10 jaar tijd was er bijna een 
verdubbeling van het aantal toeristische 
overnachtingen in Brussel.
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1948
Het ontstaan van Mövenpick.

1973
Vestiging Mövenpick Hotels & Resorts, 

opening 2 hotels bij Zürich.

Mövenpick
Mövenpick Hotels & Resorts is een van ‘s werelds meest ge-
renommeerde luxe hotelketens. Sinds de oprichting in 1948 
heeft het bedrijf haar internationale aanwezigheid in zeer 
grote mate uitgebreid en beheert het vandaag meer dan  
20 000 kamers in meer dan 82 hotels in Afrika, Azië, Europa 
en het Midden-Oosten. Met ambitieuze plannen om haar aan-
wezigheid over deze continenten verder uit te breiden en 125 
panden te exploiteren, zal het in staat zijn om in de toekomst 
te kunnen concurreren met de allergrootsten. Sinds septem-
ber 2018 maakt Mövenpick deel uit van de Europese marktlei-
der Accor met meer dan 5100 hotels in 112 landen wereldwijd. 

1976
Eerste internationale Mövenpick hotel 

opent in Caïro, Egypte.

2018
Mövenpick neemt een vlucht met Accor Hotels, een 

wereldwijd toonaangevende reis- en 
lifestyle-groep en digitale innovator.

Positie in de markt

Mövenpick Hotels & Resorts beheert een portfolio van luxe hotels en resorts 
in het premium marktsegment op strategische locaties verspreid over vier 
continenten. Duurzaamheid is een kernwaarde van het bedrijf en elk pand 
wordt beheerd met respect en gevoel voor de lokale omgeving en gemeen-
schap. Het unieke aspect van het bedrijf is de merkbelofte ‘we maken mo-
menten’, in het oprechte besef dat persoonlijke service op maat, kleine ge-
baren, aandacht voor detail, een individualistisch tintje en echte menselijke 
warmte de kwaliteit van de beleving als gast bepalen. Het weerspiegelt ook 
het Zwitserse erfgoed van Mövenpick, gedefinieerd door zijn intuïtieve ser-
vice, culinaire uitmuntendheid en persoonlijke touch. 

Individueel karakter

Het is zo dat alle Mövenpick hotels zich steeds inpassen met het karakter 
van de omgeving. Dit geldt zowel voor de architectuur van het gebouw als 
voor het interieur van de gemeenschappelijke delen en de kamers. Dit zal 
dan ook niet anders zijn bij het project van Fjord RED. Het is de bedoeling 
om het Mövenpick Brussels Airport hotel te onderscheiden van de rest van 
de hotels door er een lokaal project van te maken, wat wil zeggen dat er zo-
veel mogelijk Belgische aspecten zullen verwerkt worden in het hotel, op alle 
mogelijke manieren. Zo zal onder meer het restaurant een typisch Belgische 
keuken hebben, werken we met Belgische interieur- en exterieurarchitecten, 
Belgisch personeel en lokale materialen en producten.
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Accor
Voor de uitbating werd vanuit Fjord RED gekozen om samen te werken 
met de groep Accor omwille van verschillende redenen. Als marktlei-
der in de hotelsector geniet Accor heel wat voordelen zoals naamsbe-
kendheid, know-how, loyaliteitskaarten, efficiëntie en  professionaliteit.

Met meer dan 5100 hotels, 748 000 kamers en 51 hotelmerken op vijf 
continenten en 112 landen is Accor een topspeler in de hotelwereld. Ac-
cor innoveert permanent in haar verschillende merken om nog beter 
te beantwoorden aan de verwachtingen 
en behoeften van haar business- en leisureklanten.

Echter maakt Fjord RED al geruime tijd deel uit van een groep die 
langdurige ervaring heeft met de uitbating van meer dan 15 hotels. 
Hierdoor kiest Fjord RED er dan ook voor om de uitbating van het 
Mövenpick Brussels Airport hotel zelf in handen te nemen. Hiervoor 
wordt er een franchiseovereenkomst afgesloten met de groep Accor.

Strategische visie

De strategie van Accor is om de hotelontwikkeling te versnellen, zowel door 
organische groei als door acquisities. De uitbreiding van het Accor Hotel-net-
werk gaat in hoog tempo door, met een recordaantal van 52 000 nieuw ge-
opende kamers vorig jaar. Geografisch gezien richt men zich op het verster-
ken van hun markt posities waar men al toonaangevend is (Europa, Amerika 
en Azië-Pacific). Verder worden ook volgende doelstellingen nagestreefd:
 
• Ontwikkelen van iconische en toonaangevende merken

• Wereldwijde aanwezigheid en marktpositie versterken

• Ontplooien van het potentieel bij de 300 000 getalenteerde medewerkers

• Zorgen voor een state-of-the-art technologieprogramma

• Steeds streven naar een behulpzame gastenbeleving

Hotel 
netwerk
5100 hotels
748 000 kamers
112 landen

Hotel 
portfolio
51 merken waarvan
39 horeca merken
van luxe tot economy

Om onze gast 
te verwelkomen
300 000 werknemers bij  
de Accor merken
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Fjord RED maakt deel uit van een groep die reeds decen-
nialange ervaring heeft in het ontwerpen, ontwikkelen en 
realiseren van investeringsprojecten met een visie op de 
toekomst. Een visie die meerwaarde biedt aan de omge-
ving, dat vastgoed op een andere manier aanschouwt en 
die het mogelijk maakt om tijdloze en rendabele projecten 
te ontwikkelen met oog op middellange- en lange termijn.

“Door het beheer toe te vertouwen aan een 
ervaren uitbater hoeft u zich geen zorgen te 
maken over de verhuur van uw vastgoed.

Vastgoed is een duurzame investering met een vaste waarde. Het 
biedt u niet alleen mooie huurinkomsten, maar ook een meer-
waarde en langdurige zekerheid. Bovendien beschermt het uw 
kapitaal tegen inflatie. Om uw kapitaal een veilige toekomst te ga-
randeren realiseert Fjord RED enkel kwalitatieve en hoogwaardig 
afgewerkte bouwprojecten met oog op zekerheid en veiligheid. Zo 
geniet u van de voordelen van vastgoed en nemen internationale 
partners zoals Fjord RED en Accor uw zorgen over.

Hotelkamers, vastgoed zonder zorgen

Sinds enkele decennia is het in België mogelijk om te investeren in ho-
telkamers. Hierbij koopt u, net zoals bij klassiek vastgoed, een hotelka-
mer via notariële akte. Nadien hoeft u dankzij de beheersovereenkomst 
geen moeite meer te doen voor de uitbating. U vertrouwt dit toe aan 
een professionele partner met jarenlange ervaring die al de zorgen uit 
uw handen neemt.

Investeren in hotelkamers



Zorgeloze investering

Wil je investeren in vastgoed maar zie je de dagelijkse opvolging 
ervan niet meer zitten? Rasechte vastgoedinvesteerders weten 
hoeveel kopzorgen al die huurders met zich kunnen meebrengen. 
Zij kiezen daarom liever voor een ervaren uitbater die de verhuur 
voor hen verzorgt.

Zekerheid en opbrengst

Dankzij het befaamde poolsysteem krijgt elke investeerder even-
redige opbrengsten. Op deze manier geniet u van een constant 
aanvullend inkomen, zonder risico’s op maandenlang verlies aan 
huurinkomsten.

Hotelvastgoed, 
een doordachte keuze

Wanbetalers

Heeft u al eens overnacht in een hotel zonder te betalen? Correct! Quasi onmo-
gelijk. Doordat men in een hotel steeds op voorhand betaalt en kredietkaart-
gegevens achterlaat, beschermt u zichzelf tegen het risico van wanbetaling.

Schadegevallen

Bij klassiek vastgoed moet er steeds rekening gehouden worden met moge-
lijke schade na verhuur. Bij een hotelovernachting vragen wij onze klanten 
steeds om hun kredietkaartgegevens achter te laten. Hierdoor heb je als eige-
naar geen enkel risico op extra kosten.

Renovatiekosten

Door de jaren heen zal uw vastgoed verouderen en dus ook bijkomende kosten 
met zich meebrengen. Jaarlijks wordt er een deel van de opbrengst gereser-
veerd voor toekomstige renovaties. Door te werken met dit reservefonds be-
schermt u zichzelf tegen dergelijke kosten. 

Leegstand

Indien u uw vastgoed op de klassieke manier verhuurt, komt u ongetwijfeld in 
aanraking met tijden van leegstand. Na elke huurder is het spannend afwach-
ten hoelang de volgende huurder op zich laat wachten. Liever geen verlies van 
opbrengsten? Dankzij het poolsysteem hoeft u zich geen zorgen te maken 
over verlies van opbrengsten door leegstand.

Vermijd problemen van klassiek vastgoed
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Fjord Real Estate Development focust op stedelijke inbreidingsprojecten. Ons doel is 
om historisch bewezen locaties opnieuw op te waarderen. Dit doen we door in één 
project diverse functies te combineren en uitbating voor eigen rekening te nemen.

VERSIE MAART 2023

INFO@FJORDRED.BE

WWW.FJORDRED.BE
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MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Monnikenwerve 17-19
8000 Brugge

KANTOOR GENT
Bijenstraat 6
9051 SInt-Denijs-Westrem
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