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Cofinimmo verwerft een 10e  eerstelijnszorg-
centrum in Nederland 
 
 
Vandaag verwierf Cofinimmo het eerstelijnszorgcentrum MC Oisterwijk te Oisterwijk bij Tilburg. Zij bezit 
er op dezelfde site reeds twee andere activa, namelijk het eerstelijnszorgcentrum De Voorste Stroom 
en Oisterwijk Kliniek.  
 

Met de verwerving van een derde 
gebouw zal Cofinimmo de locatie nog 
aantrekkelijker maken. Voortaan kan 
zij op de campus niet alleen groei- en 
uitbreidingsmogelijkheden voor de 
huurders van de twee andere panden 
aanbieden, maar ook andere 
specialisten aantrekken die er 
momenteel nog niet aanwezig zijn.  
 
MC Oisterwijk, oorspronkelijk een 
kantoorgebouw van 2002 dat 
gerenoveerd en omgevormd werd 
tot medisch centrum in 2017, telt een 
bovengrondse oppervlakte van 
ongeveer 1 600 m².  
 

 
Het centrum opende zijn deuren recentelijk en is reeds voor 70 % verhuurd aan verschillende 
professionele zorgverleners. Vanaf de effectieve verwerving zal een intensief marketingproces (‘ramp 
up’) door Maron Healthcare1 worden opgestart.  
 
De verschillende huurders hebben elk een ‘dubbel netto’2 huurovereenkomst ondertekend of zullen ze 
ondertekenen. De huren zullen jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de consumentenprijzenindex. 
De gewogen gemiddelde resterende looptijd van de lopende huurovereenkomsten bedraagt vijf jaar. 
Het brutohuurrendement zal vanaf de volledige verhuring van het gebouw ongeveer 8 % bedragen. 
 
Deze verwerving, voor een bedrag van nagenoeg 3 miljoen EUR, werd opgenomen in de pijplijn van 
investeringen onder ‘due diligence’ die op 20.06.2018 werd aangekondigd in het kader van de 
kapitaalverhoging van Cofinimmo die met succes op 02.07.2018 werd afgesloten.  
 
De Groep beoogt nog verder te investeren in Nederland waar de particuliere investeerder een 
verscheidenheid aan zorgvastgoed wordt aangeboden. De Nederlandse zorgvastgoedportefeuille van 
Cofinimmo telt vandaag 30 activa die samen een oppervlakte van nagenoeg 90 000 m² 
vertegenwoordigen. 
 
 
                                                                 
1 Maron Healthcare is een gespecialiseerd beheerder met wie Cofinimmo een samenwerkingsakkoord afsloot in 2016. Hij heeft als 

opdracht de bezettingsgraad van de verschillende eerstelijnszorgcentra in Nederland optimaal te houden en erop toe te zien dat de 

vertegenwoordigde beroepen en medische diensten er complementair zijn.  
2 De eigenaar neemt voornamelijk de onderhoudskosten van het dak en van de structuur van het gebouw op zich. 
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Voor meer informatie:  
 
Ellen Grauls Benoît Mathieu  
Head of External Communication & Investor Relations Officer 
Investor Relations Tel.: +32 2 373 60 42 
Tel.: +32 2 373 94 21 bmathieu@cofinimmo.be 
egrauls@cofinimmo.be    
 
 
 
 
Over Cofinimmo: 
 
Cofinimmo werd in 1983 opgericht en is nu de grootste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap die 
gespecialiseerd is in huurvastgoed en een belangrijke speler op de Europese vastgoedmarkt. 
De vennootschap bezit een gediversifieerde portefeuille in België, Frankrijk, Nederland en Duitsland, met een waarde van 
3,6 miljard EUR en een totale oppervlakte van meer dan 2 000 000 m². Met aandacht voor de demografische trends heeft 
Cofinimmo haar belangrijkste activiteitensectoren toegespitst op zorgvastgoed (50 %), kantoren (34 %) en vastgoed van 
distributienetten (16 %). Als onafhankelijke vennootschap past Cofinimmo de hoogste normen toe inzake deugdelijk 
bestuur en duurzaamheid bij het leveren van diensten aan haar huurders en bij het beheer van haar patrimonium via een 
team van meer dan 130 mensen in Brussel, Parijs en Breda. 
Cofinimmo is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het fiscale REIT-statuut in België (GVV), in Frankrijk (SIIC) 
en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Belgische toezichthouder, de Autoriteit voor 
Financiële Diensten en Markten. 
Op 02.07.2018 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo 2,4 miljard EUR. De vennootschap hanteert een 
investeringsbeleid gericht op een hoog dividendrendement en kapitaalbescherming op lange termijn en ze richt zich tot 
institutionele en particuliere beleggers. 

 
www.cofinimmo.com 

 
Volg ons op: 

 
 

 

http://www.cofinimmo.com/
https://www.xing.com/companies/cofinimmo?sc_o=da980_e
http://www.linkedin.com/company/cofinimmo?trk=hb_tab_compy_id_24816
https://twitter.com/Cofinimmo

