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Cofinimmo verwerft een woonzorgcentrum 
in Nederland 

 
 

Cofinimmo groep (Euronext Brussels: COFB) verwierf een woonzorgcentrum in Twello, in de Nederlandse 
provincie Gelderland voor ongeveer 12 miljoen EUR. De site is reeds in uitbating en is verhuurd aan 
zorguitbater Martha Flora. 
 
 

 
 
Jean-Pierre Hanin, CEO van Cofinimmo: “De verwerving van dit hoogwaardig en duurzaam woonzorg-
centrum (A++ energielabel) sluit volledig aan bij onze strategie die bestaat uit het diversifiëren van onze 
zorgvastgoedportefeuille en het verwerven van kwalitatieve zorggebouwen. Bovendien zijn wij verheugd ons 
partnerschap met zorguitbater Martha Flora te bestendigen.” 
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1. De site 
 

Het woonzorgcentrum Huize Wezeveld ligt in een groene omgeving op loopafstand van het centrum van 
Twello, in de gemeente Voorst die ongeveer 25.000 inwoners telt. Het percentage 65-plussers in deze 
gemeente is ongeveer 24% en zal in 2050 oplopen tot ongeveer 33%; 80-plussers vertegenwoordigen 
momenteel 6% van de bevolking en dit zal oplopen tot 11% in 2040, wat boven het nationaal gemiddelde ligt. 
 
Het complex telt ongeveer 2.500 m² en werd in 2016 hoogwaardig gerenoveerd en uitgebreid, wat onder 
andere tot een A++ energieprestatie heeft geleid. Het is volledig ingericht voor ouderen met dementie en 
bestaat uit 24 zorgstudio’s en een beschermde en gemeenschappelijke leefruimte. 
 
Het woonzorgcentrum geniet van een goede multimodale verbinding, met een hoofdsnelweg en een 
treinstation in de nabijheid met directe verbinding naar Apeldoorn en Deventer en een bushalte op 500 m.  
 

 
2. De verrichting 

 
Cofinimmo groep verwierf via een dochtervennootschap het bovenvermelde woonzorgcentrum in Twello, in 
de Nederlandse provincie Gelderland voor ongeveer 12 miljoen EUR. 
 
Het bedrag van deze investering kan worden toegewezen aan de hypothetische investeringsenveloppe die is 
opgenomen in de investeringsraming voor 2022 zoals gepubliceerd in sectie 1.9.1 van het persbericht van 
29.07.2022. 
 
Er is een dubbel netto1 huurovereenkomst met een looptijd van 20 jaar ondertekend met Martha Flora. De 
huurgelden zullen jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de Nederlandse consumentenprijsindex. Het 
brutohuurrendement bedraagt circa 5%. 
 

 
3. De uitbater 

 
Martha Flora is een particulier initiatief in dementiezorg, gebaseerd op een kleinschalig woonzorgconcept 
voor mensen met alzheimer of een andere vorm van dementie. De eerste Martha Flora site ging open in Den 
Haag in 2013. Inmiddels baat de groep 15 locaties in Nederland uit, waarvan twee reeds eigendom zijn van 
Cofinimmo.  

 
 
 

  

                                                                 
1  De eigenaar staat hoofdzakelijk in voor de onderhoudskosten van het dak en de structuur van het gebouw. 
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Voor meer informatie:  
 
Philippe Etienne Lynn Nachtergaele Sébastien Berden 
Head of External Communication Head of Investor Relations Chief Operating Officer 
Tel.: +32 2 373 60 32 Tel.: +32 2 777 14 08 Healthcare 
petienne@cofinimmo.be lnachtergaele@cofinimmo.be Tel.: +32 2 373 00 00 
 
 
Over Cofinimmo: 
 
Al bijna 40 jaar verwerft, ontwikkelt en beheert Cofinimmo huurvastgoed. De vennootschap bezit een portefeuille die 
verspreid is over België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Finland, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, met 
een waarde van ongeveer 6,0 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 ongeveer 4,1 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 ongeveer 150 medewerkers 
te Brussel, Parijs, Breda, Frankfurt en Madrid. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

www.cofinimmo.com 
 

Volg ons op: 

 
 

 

http://www.cofinimmo.com/
https://twitter.com/Cofinimmo
https://www.facebook.com/Cofinimmo/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD1qpd3kl6lHT0fK_XQvFt9mF8xdasUBdC94-xeVDlN-XNn9R7oBep5kyxCAg6U79J1XDAsxSO8HMZ1
https://www.instagram.com/cofinimmo
http://www.linkedin.com/company/cofinimmo?trk=hb_tab_compy_id_24816

