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Cofinimmo verwerft een zorgvastgoedsite in 
Nederland 
 
Cofinimmo heeft via een dochtervennootschap het eerstelijnszorgcentrum ‘Regionaal Medisch 
Centrum Tergooi’ te Weesp (NL), op een boogscheut van Amsterdam voor circa 7 miljoen EUR 
verworven. 
 
 

 
 

 
 
Jean-Pierre Hanin, CEO van Cofinimmo: “Deze transactie sluit volledig aan bij onze doelstelling om 
in Nederland te groeien. Onze Nederlandse zorgvastgoedportefeuille bereikt nu om en bij 250 
miljoen EUR. Met stichting Tergooi verwelkomen we een stabiele zorgonderneming met een 
duidelijke visie op zorg.” 
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De site 
Het gebouw ‘Regionaal Medisch Centrum Tergooi’ werd opgetrokken in 1991 en ligt in Weesp, op 
een 15-tal km van het centrum van Amsterdam. De gemeente is in volle expansie. In 2017 werd er 
gestart met de bouw van 2.800 nieuwe woningen en in juni 2019 zijn Weesp en Amsterdam 
ambtelijk gefuseerd. 
 
Het heeft een bovengrondse oppervlakte van 2.900 m². Sinds de opening van haar gloednieuw 
Regionaal Medisch Centrum in april 2019 werd de stichting Tergooi hoofdhuurder. Ze heeft de 
mogelijkheid om er bijkomende oppervlakten te huren in functie van de uitbreiding van haar 
activiteiten en er dus haar aanwezigheid voor de lange termijn te bestendigen.  
 
De ligging van het gebouw, tussen het stadscentrum en de nieuwe urbanisatie, zorgt ervoor dat het 
uitstekend bereikbaar is met het openbaar vervoer. Zo is het treinstation van Weesp op slechts 
enkele minuten stappen. Werken om de duurzaamheid te optimaliseren ten laste van de verkoper, 
nl. het plaatsen van nieuwe ledverlichting en een nieuwe verwarmingsinstallatie, zijn momenteel 
aan de gang en zullen klaar zijn in juli 2019. Hierdoor zal het gebouw een energielabel A krijgen. 
 
De verrichting 
Cofinimmo heeft de huurovereenkomsten met de huidige huurders overgenomen. Deze 
overeenkomsten zijn van het type dubbel netto1 en hebben een gemiddelde resterende looptijd 
van 6 jaar. Ze worden jaarlijks geïndexeerd volgens de Nederlandse consumentenprijsindex. Het 
initieel brutorendement bedraagt ongeveer 6%, wat in lijn ligt met de ligging van het gebouw.  
 
Over de stichting Tergooi 
De stichting Tergooi zag in 2006 het levenslicht, met de samensmelting van twee regionale 
algemene ziekenhuizen van het Gooi. Op dit ogenblik overkoepelt ze hier met drie vestigingen de 
regionale zorg van de Gooi en Vechtstreek (Hilversum, Blaricum en Weesp) en plant het een 
compleet nieuw ziekenhuis in Hilversum. Tergooi wil zorgverlening dichterbij de patiënt brengen 
en wil waardevol zijn voor haar patiënten en hun naasten, haar partners en haar medewerkers.  
 
 
  

                                                                 
1 De onderhoudskosten van de structuur van het gebouw en van de technische installaties worden door de eigenaar gedragen. 
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Voor meer informatie:  
 

Gunther De Backer Sébastien Berden Jean Kotarakos 
Head of External Communication 
& Investor Relations 

Chief Operating Officer 
Healthcare 

Chief Financial Officer 

Tel.: +32 2 373 94 21 Tel.: +32 2 373 00 00 Tel.: +32 2 373 00 00 
communication@cofinimmo.be   
 
 
 
Over Cofinimmo: 

 

Al meer dan 35 jaar verwerft, ontwikkelt en beheert Cofinimmo huurvastgoed. De vennootschap bezit een portefeuille 
die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland en Duitsland, met een waarde van 4 miljard EUR. Met aandacht voor 
maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen ter beschikking 
te stellen van haar partners-huurders, waar de gebruikers rechtstreeks voordeel uit halen. ‘Caring, Living and Working – 
Together in Real Estate’ is de uitdrukking van deze missie. Dankzij haar expertise heeft Cofinimmo een 
zorgvastgoedportefeuille van meer dan 2 miljard EUR opgebouwd in Europa. 
 
Als onafhankelijke vennootschap die de striktste normen inzake corporate governance en duurzaamheid toepast, biedt 
Cofinimmo diensten aan haar huurders aan en beheert zij haar portefeuille via een team van meer dan 130 medewerkers 
te Brussel, Parijs, Breda en Frankfurt. 
 
Cofinimmo is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het REIT-stelsel in België (GVV), in Frankrijk (SIIC) en in 
Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), 
de Belgische toezichthouder. 
 
Op 28.06.2019 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo ongeveer 3 miljard EUR. De vennootschap past een 
investeringsbeleid toe dat gericht is op het aanbieden van een maatschappelijk verantwoorde langetermijninvestering 
met laag risico die een regelmatig, voorspelbaar en groeiend dividend genereert. 
 

 
www.cofinimmo.com 

 
Volg ons op: 

 
 

 

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

