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VRAGEN OVER 
KOLMONT INVEST? 

Neem gerust contact op met 

onze beleggingsadviseur via 

www.kolmont-invest.com

of +32 (0) 11 211 211

Op 12 september verlaagde de Europese 

Centrale Bank haar depositorente verder met 

tien basispunten. Een beslissing met gevolgen 

voor alle Europese spaarders. Zo bestaat 

er in Duitsland al een negatieve spaarrente 

voor grote tegoeden. In België blijft de 

minimumrente op spaarboekjes vooralsnog op 

0,11 procent. Feit is dat ons spaargeld bijna 

niets opbrengt. Vandaar dat investeerders hun 

blikken steeds vaker naar vastgoed richten.

Vanuit de investeerders zelf – zowel grote als 

kleine – kreeg Kolmont al een tijd geleden 

de vraag om een verhuurservice op te 

richten. Logisch. Heel wat eigenaars zien op 

tegen de beslommeringen die de verhuur 

van hun eigendom met zich meebrengt. 

Ze zoeken een betrouwbare partij – liefst 

lokaal – die hun belangen met zorg behartigt 

en hen alle kopzorgen uit handen neemt. 

Maximaal rendement zonder zorgen.

Met Kolmont Invest bieden we daarom een 

uitzonderlijke verhuurservice op maat. Gedragen 

door een professioneel en ervaren team dat 

u het volledige beheer van uw vastgoed uit 

handen neemt: op financieel én administratief 

vlak. U belegt uw geld maar hoeft er zelf geen 

tijd in te steken. Wij regelen alles voor u.

Zo staat Kolmont in contact met uw huurder en 

met de conciërge. We regelen de betalingen, 

zorgen ervoor dat u op het juiste moment uw 

geld krijgt. En dat alles tegen 1 standaardbudget. 

Eerlijk en transparant. U hebt bovendien één 

enkele contactpersoon die uw dossier door 

en door kent en altijd voor u klaar staat.

In deze investeringsgids ontdekt u meteen wat 

de mogelijkheden zijn om uw geld optimaal te 

laten renderen. En u leert Kolmont Invest beter 

kennen. Een partner die deel uitmaakt van een 

sterke groep. Financieel én inhoudelijk. Want 

samen met Kolmont Woonprojecten, Kolmont 

Retail, Kolmont Biz en Kolmont Acquisities 

beheersen we alle facetten van de projectmarkt. 

Van eerste steen tot hoogste opbrengst.

Veel leesplezier!

Tom Deckers

Welkom
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Investeer met
kennis van zaken …
en cijfers!

VLAANDEREN VERANDERT

De Vlaamse bevolking groeit. Sneller dan het Europese 

gemiddelde. Tegelijk worden onze huishoudens kleiner. Zo 

neemt het aantal eenoudergezinnen sterk toe. Een doelgroep 

die steeds vaker huurt in plaats van koopt. Het meest opvallend? 

De vergrijzing. De groep 65-plussers heeft nu al een aandeel 

van 23% in de totale bevolking. Senioren zoeken vooral 

comfort. Vandaar ook de grote vraag naar serviceflats.

Bron: Statistiek Vlaanderen
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HUURRENDEMENT STIJGT MEE

Limburg zit in de lift. Dat bevestigen ook 

de kadastrale cijfers. Hasselt wordt steeds 

populairder. De huurprijzen van appartementen 

stegen in de eerste helft van 2019 met 

meer dan 12 procent. Daarmee komt de 

provinciehoofdstad in de top vijf van de duurste 

huurprijzen in België. Die trend dijt uit naar heel 

Limburg. Investeren in opbrengsteigendom 

loont. Misschien wel meer dan ooit.

VASTGOEDPRIJZEN: 
LIMBURGSE INHAALBEWEGING

Cijfers liegen niet. Ook niet in Limburg. Een 

woning of appartement is hier doorgaans 

nog steeds goedkoper dan in de rest van 

Vlaanderen. Maar als we naar de evolutie 

kijken, is onze provincie de primus van de 

klas. In het eerste kwartaal van 2019 steeg de 

prijs van een open bebouwing met maar liefst 

7,3 procent. Bijna een procent hoger dan het 

Vlaamse gemiddelde. Voor appartementen 

is het verschil zelfs dubbel zo groot: 4,3 

procent ten opzichte van 2,7 procent. 

Conclusie: vastgoed in Limburg is 

waardevast. Op korte én lange termijn.

Prijs per m2 voor bouwgronden.

Voorbeeld: in 2010 Een immomakelaar koopt 

in een gemeente 2 hectares aan 25€/m2.

In dezelfde gemeente worden andere 

gronden (voor een totale oppervlakte van 

2 hectares) aan particulieren verkocht 

aan een gemiddelde prijs 65€/m2.

 

De werkelijke marktprijs van dit goed is 

maw 65€/m2, maar deze statistieken tonen 

de gemiddelde prijs, ttz 45€ of maw een 

prijs die lager ligt dan de reële marktprijs.

Bron: FOD Economie, Algemene Directie 

Statistiek en Economische Informatie.
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De gemiddelde maandelijkse huurprijs is op één jaar tijd 

gestegen met ongeveer 14 euro. Dat blijkt uit het jaarverslag 

van de Vlaamse huurdersbonden. Op basis van 17.866 dossiers 

blijkt de gemiddelde huurprijs van de huurdersbondcliënten 

614,11 euro te bedragen in 2018. De huurprijzen blijven nog 

steeds iets sneller stijgen dan de gezondheidsindex.

Bron: https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/vastgoedprijzen

PROVINCIE LIMBURG

Huizen met 2 of 3 gevels
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Vastgoedprijzen Hasselt

 ▸ Vastgoed blijft in waarde stijgen

 ▸ Gunstig hefboomeffect dankzij 

lage rente bij de bank

 ▸ Minder risico dan beleggen op de beurs

 ▸ Kolmont kiest uitsluitend 

voor triple A-locaties

WAAROM
INVESTEREN?
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OOK OP ZOEK NAAR 
EEN ZORGELOZE 
INVESTERING?

Bel naar +32 (0)11 211 211 en 

we maken meteen een afspraak.

Kolmont Invest. Ontstaan uit een vraag van 

onze investeerders. Een nood. Want kopen 

en verhuren betekenen ook administratie, 

wetgeving en praktische beslommeringen. 

Denk aan de opvolging van het huurcontract, 

het beheer van kleine werken, de afrekening 

van lasten, betalingen en indexeringen. En dat 

kan best wat kopzorgen met zich meebrengen. 

Zelfs voor de doorwinterde investeerder. 

Met Kolmont Invest nemen wij die zorg over. 

Volledig. Onze experts kennen de huur- en 

woonmarkt nu eenmaal door en door. Ze 

zoeken huurders, regelen het papierwerk en 

zorgen voor de financiële opvolging. Achter 

dat financiële en zakelijke beheer gaat een 

persoonlijke en transparante aanpak schuil. 

Onze investeringsadviseur denkt met u 

mee, zoekt naar oplossingen op maat en 

beantwoordt al uw vragen. Op elk moment.

En ook nog dit: wij adviseren, u beslist. 

Altijd. Het is immers uw investering. Neem 

nu de Kolmont-meubelpakketten. Een mooi 

geschilderd appartement of een volledig 

bemeubelde woning om de verhuurkansen 

te verhogen? Dat kan. Maar u kiest. En wij 

voeren het uit. Alweer een zorg minder.

NU WORDT HET PERSOONLIJK

Wij verzorgen 
u(w) goed
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Kapertoren

14 verdiepingen. De hoogste woontoren van 

Hasselt staat in het groene Kapermolenpark. 

Een ongezien concept en een toonbeeld van 

slim en functioneel wonen. Op een steenworp 

van het bruisende hart van de stad. Het nieuwe 

project telt 76 kwalitatieve appartementen, 

citylofts en duplexappartementen. 

Allemaal even duurzaam en trendy.

“We hebben heel uitdrukkelijk gekozen voor 

een smal en hoog gebouw”, vertelt Jascha 

Rondou van POLO Architects. “Zo blijft de 

voetafdruk van deze ‘slanke dame’ beperkt en 

wordt heel weinig ruimte ingenomen. De lichte, 

gelijmde gevel contrasteert zo maximaal met 

het gras en de bomen. Wie naar buiten kijkt, 

geniet van het rustgevende uitzicht van het park 

en de Japanse tuin in het oosten. ’s Avonds 

kleurt de avondzon uw zicht op de binnenstad. 

Gezellige restaurants, populaire cafeetjes en 

trendy boetieks liggen bovendien vlakbij.”

Binnen regeert comfort in onvervalste stijl. Elke 

woning is immers uitgerust met een ultramodern 

domoticasysteem. High level. Wonen in Kapertoren 

is wonen in een torenhoog icoon. Hier kijkt én 

kunt u alle kanten uit. Ook als investeerder. 

INVESTEREN IN DE SKYLINE VAN HASSELT



1514 Kolmont Invest Kolmont Invest

Slimme investering

De locatie aan de Elfde Liniestraat is top. In het jeugdige 

hart van Hasselt, op een zucht van de bruisende binnenstad 

en geworteld in het groene Kapermolenpark. Een plek 

die nooit aan waarde zal inbinden. Integendeel. 

Investeren in Kapertoren is investeren in de toekomst. 

In deze alles-in-één woonlocatie valt de liefde voor het 

stadsleven perfect samen met persoonlijke dromen. 

Kapertoren is kortom het ideale project voor zowel 

jonge gezinnen, singles, senioren als investeerders. 

Geprikkeld door dit project? 

Kijk dan vlug op:

www.kolmont-invest.com

Project: KAPERTOREN 

Omvang: 76 appartementen en citylofts 

Ligging: Elfde Liniestraat, Hasselt 

Architect: POLO Architects 

Prijs: Van 140.000 tot 367.000 euro       
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Ontzettend belangrijk. Hoe dichter uw vastgoed 

bij een dorps- of stadskern ligt, hoe hoger de 

verhuurprijs en dus uw rendement. Naast de 

bereikbaarheid met de wagen of het openbaar 

vervoer zijn ook de nabijheid van scholen, 

winkels of natuur een absolute troef. 

1. 
Kies de juiste locatie

De ideale 
vastgoedinvestering?

“Investeer! Koop! De rente staat historisch laag.” Natuurlijk mag u 

zich laten leiden door de omstandigheden of wat anderen zeggen. 

Maar ga nooit over één nacht ijs. Gebruik uw gezond verstand 

en houd een aantal zaken in acht. Onze Commercieel directeur 

Matthias Leys heeft ze voor u samengevat in zes geboden.

VOLG DE ZES GEBODEN 

Een oudere woning laten beantwoorden aan 

de hedendaagse bouwnormen kost vaak veel 

geld. Nieuwbouw loopt voor op de normering 

en voldoet dus altijd aan de nieuwste eisen. 

De gebruikte materialen zijn up-to-date en het 

energieverbruik laag. De startinvestering is 

misschien wat hoger, maar op lange termijn 

voelt u het verschil in uw portefeuille.

2. 
Nieuwbouw: de enige optie

Onze woningmarkt is een van de meest 

waardevaste ter wereld. Investeerders 

nemen geen risico’s wanneer ze bij de 

bank een hypothecaire lening aanvragen. 

Hierdoor geeft de Belgische vastgoedmarkt 

nog altijd het meeste zekerheid.

4.
Investeer in eigen land

Een oud appartement van een goede vriend. Of een 

huis in de woonwijk waar u bent opgegroeid. Het 

klinkt leuk, maar het zijn geen koopargumenten. 

Wie wil investeren in vastgoed denkt best rationeel. 

Houd altijd het rendement voor ogen, niet de 

sentimentele waarde. U mag best uw buikgevoel 

volgen. Dat helpt u soms de juiste beslissing 

nemen. Maar koop nooit iets dat u niet wil. 

3. 
Volg uw buikgevoel

Leg nooit al uw eieren in dezelfde mand: het 

is een oude investeringswijsheid. En ze geldt 

nog altijd. Ambieert u een vastgoedportefeuille? 

Bouw die evenwichtig uit. Serviceflats, studio’s, 

studentenkamers, woonhuizen, bouwgronden, 

winkelpanden, parkings … de mogelijkheden zijn legio.

5. 
Zorg voor evenwicht

M
at

th
ia

s 
L

ey
s

En dan bedoelen we niet een of andere oom 

die toevallig wat vastgoed bezit. Beleggen 

in vastgoed is meer dan kopen. U moet ook 

op zoek gaan naar huurders, geldzaken 

regelen, overheden contacteren … Wie dat 

niet ziet zitten of niet de juiste inzichten 

heeft, besteedt dat werk beter uit aan een 

professional. Die begeleidt u van a tot z.

6.
Laat u adviseren door een 
betrouwbare bron
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De Belg is bij de vijf grootste 

vastgoedinvesteerders in 

Europa. Hoe komt dat?

Het is een huizenhoog cliché maar Belgen 

hebben een baksteen in de maag. Nog altijd. 

Onze woonmarkt blijft heel waardevol. En 

waardevast. De Belgische banken zijn altijd op 

een heel gestructureerde manier omgegaan met 

vastgoedfinanciering. In tegenstelling tot andere 

Europese landen. Bovendien hebben wij hier 

een heel hoge levensstandaard. We hebben 

veel middelen. Dat houdt de markt gezond.

Peter Nysten (53) is financieel adviseur, 

zaakvoerder bij ‘Blygedacht’ en heeft al 

meer dan 20 jaar ervaring in de financiële 

begeleiding van vrije beroepers. “Blygedacht” 

is de Zuid-Afrikaanse naam voor ‘geluk’ en 

zo staat hij ook in het leven. Een geboren 

en getogen Hasselaar met één zoon. Hij 

kocht recent een cityloft in Kapertoren.

De lage rente, een gunstige demografie en een 

(lichte) stijging van de prijzen. De omstandigheden 

voor een vastgoedinvestering zijn optimaal. Dat 

vond ook Peter Nysten. Hij kocht een cityloft 

in de Hasseltse Kapertoren. Als financieel 

adviseur weet hij als geen ander waar de 

opportuniteiten liggen. En wanneer ze te grijpen.

Investeerder
aan het woord
PETER NYSTEN

Dat is vooral een markt van eigenaars. 

Minder van huurders. Is investeren 

in vastgoed dan wel verstandig? 

Vastgoed is al jaren een interessante investering. 

Dat zal niet meteen veranderen. Vastrentende 

beleggingen zijn onderhevig aan de inflatie, 

maar de waarde van vastgoed blijft groeien. Ik 

denk trouwens dat we in de toekomst evolueren 

naar een huurdersmarkt. Zoals in Duitsland. 

De prijzen stijgen en het aantal jongeren 

dat nog een eigen woning kan financieren 

daalt. En dat komt het rendement van een 

vastgoedinvesteerder alleen maar ten goede. 

Durf investeren in hoogbouw!

PETER NYSTEN - INVESTEERDER KAPERTOREN

“
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Vanwaar de investering in Kapertoren?

Omdat ik overtuigd ben van Kapertoren als 

vastgoedproject. De ligging is uitstekend, het 

gebouw is toegankelijk voor iedereen, het zicht is 

prachtig en zo goed als alles – de universiteit, het 

zwembad, het centrum, … – is te voet bereikbaar. 

En met de uitbreidingshonger van de universiteit 

Hoe schat u het rendement in?   

Toen een aantal klanten mij om advies vroegen 

over de Kapertoren heb ik een grondige analyse 

gemaakt. Ik vergeleek het project met gelijkaardige 

initiatieven op minder gunstige locaties. Daar 

kwamen de huurprijzen al vaak in de buurt 

van 600 euro. Toen wist ik meteen dat dit een 

heel interessante investering is. Ik verwacht 

dus een iets hoger rendement dan het Vlaams 

gemiddelde én een laag leegstandspercentage.

Wat was de rol van Kolmont Invest?    

Ik wist wat ik wilde. Vanaf het moment dat ik bij 

Kolmont Invest aanklopte, ging het razendsnel. 

Ze hebben meteen ook het beheer en de verhuur 

van de cityloft uit handen genomen. Zo kan ik 

nu genieten van een maximaal rendement met 

een minimum aan zorgen en papierwerk. Ik 

denk dat heel veel investeerders zoeken naar 

dat soort ontzorging. Net daar creëert Kolmont 

Invest een meerwaarde voor de klant.

Tot slot … Een gouden tip voor iemand 

die wil investeren in vastgoed?    

Locatie, locatie en nog eens locatie. Het is de 

gouden regel in vastgoedland. En natuurlijk ook 

het financiële luik. Leen zoveel mogelijk bij een 

lage rente en bevraag alle mogelijkheden. Heel 

veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat een 

pensioenspaarfonds of groepsverzekering ook opties 

bieden om te lenen. Nóg een tip: durf investeren in 

hoogbouw. Het aantal alleenstaanden stijgt waardoor 

compacte appartementen erg gegeerd zijn.

Doen zoals Peter?

Kom naar ons kantoor in 

Hasselt en we helpen u op weg.
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De stad
Van morgen

Onze steden zijn continu in verandering. Stadspleinen, woonwijken en boulevards worden 

steeds efficiënter ingevuld, gebouwen zijn almaar meer zelfvoorzienend, mobiliteit wordt 

met de dag slimmer en technologie stuwt onze samenleving naar een hoger niveau. Toch 

dwingen de toenemende vergrijzing en het groeiende aantal singles en alleenstaanden 

ons om telkens een stap verder te denken. Want willen we niet in de eerste plaats dat alle 

mensen kunnen samenleven op een plek die perfect op ieders behoefte is afgestemd? 
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 Het hergebruiken van oude 
gebouwen zit in ons DNA

Als ontwikkelaar is het dan ook onze taak om in te spelen op de veranderingen 

in de maatschappij. Op de stad van morgen. Wij moeten ons aanpassen aan de 

mensen, met respect voor de directe omgeving waarin we nieuwbouwprojecten 

realiseren. En vooral: onze projecten moeten een toegevoegde waarde 

bieden aan steden en gemeenten om de leefbaarheid te verhogen. 

BART TANS

“ Onze steden en gemeenten staan voor heel wat 

boeiende uitdagingen. Talloze oude gebouwen in 

het centrum worden al jaren niet meer bewoond 

of gebruikt. Met leegstand en verloedering tot 

gevolg. Voor velen een doorn in het oog. Maar 

voor ons gouden kansen. Het hergebruiken van 

oude gebouwen zit in ons DNA. Leegstaande 

panden geven ons de kans om een wijk te laten 

heropleven. Zodat er een nieuwe wind kan 

doorwaaien. Zo bieden we jonge gezinnen, starters 

of senioren een kans op betaalbaar wonen, 

leven en werken op de plek van hun dromen. 

Voor ons is elk woonproject anders. Maar op elke 

locatie waar we nieuwe woonbuurten creëren, 

staat één ding vast: de mens staat centraal. 

Altijd. Daarom zijn al onze projecten een mix van 

wonen, werken en beleven. We kiezen steevast 

voor een weldoordacht concept van woningen, 

kantoren, winkels én open ruimte. Om mensen 

samen te brengen. En dat doen we zowel bij 

binnenstedelijke projecten als in de stadsrand. 



2726 Kolmont Invest Kolmont Invest

Onze woningmarkt verandert. Senioren, gezinnen 

en jongeren keren terug naar de stadskernen en 

kiezen steeds vaker voor een kleinere woning. 

Toch heeft de Vlaming nog altijd een baksteen 

in de maag en bouwt of renoveert hij nog steeds 

nieuwe woningen buiten de stadsrand. Wij klopten 

aan bij Frank Vastmans, onderzoeker aan de 

KU Leuven en gespecialiseerd in de Belgische 

woningmarkt. Welke tendensen ziet hij?

De toekomst? 
Slim wonen 
en dichter bij 
elkaar bouwen
ONDERZOEKER FRANK VASTMANS
BRENGT DE BELANGRIJKSTE 
WOONTENDENSEN IN KAART

Hoe doet Limburg het ten opzichte van de 

andere woningmarkten in Vlaanderen?    

Gemiddeld genomen zijn de Limburgers 

jonger. Ook de woningen zijn recenter. Zeker in 

vergelijking met Oost- en West-Vlaanderen. Wonen 

is hier goedkoper dan bijvoorbeeld in Antwerpen. 

Er is duidelijk een as met hotspots tussen enerzijds 

Antwerpen, Mechelen, Leuven en Brussel en 

anderzijds Gent en Brugge. Maar opgelet: Hasselt 

is de laatste jaren bijzonder populair geworden. De 

prijzen in het stadcentrum zijn aanzienlijk gestegen. 

Welke markt is vandaag interessant om 

te investeren in residentieel vastgoed?      

Dat is moeilijk in te schatten. Ook voor 

investeerders. Een eigendom in Leuven of 

Antwerpen brengt meer huur op, maar kost 

ook meer. Dat heft elkaar op. Locatie is en 

blijft de belangrijkste factor. Kies die op basis 

van duidelijke criteria. Ligt het vastgoed dicht 

bij de kern van een dorp of stad? Hoe ziet die 

kern eruit en welke faciliteiten zijn aanwezig? 

Is er openbaar vervoer en zijn er winkels in de 

buurt? Plant het stadsbestuur verfraaiingswerken 

of komen er extra voorzieningen? Zelfs de 

werkgelegenheid in de buurt is belangrijk. Hoe 

evolueert die? Stuk voor stuk indicatoren waarmee 

elke investeerder rekening moet houden. 

Nooit eerder werden in België zoveel 

vastgoedtransacties uitgevoerd als in 

het eerste kwartaal van 2019. Zijn wij 

een volk van verhuizers geworden?    

We zien inderdaad een toename van het aantal 

verhuisbewegingen. En dan spreek ik over zowel 

jongeren, senioren als gezinnen met kinderen. Dat 

komt vooral door de gewijzigde samenstelling van 

onze huishoudens. Die worden kleiner. Of beperken 

zich tot singles. Daardoor wordt de nood aan één- 

of tweepersoonswoningen groter. Vooral op de 

huurdersmarkt. Anderzijds zijn er ook steeds meer 

nieuw samengestelde gezinnen. Er is dus nood aan 

verschillende woonvormen. Veel meer dan vroeger.
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De toenemende vergrijzing bepaalt mee 

onze woningmarkt. Hoe vertaalt zich 

dat naar de investeerdersmarkt?     

Dat is een moeilijke inschatting. Er zijn twee 

groepen. Enerzijds de mensen die zo lang mogelijk 

in hun eigen huis willen blijven wonen. Ook al is 

dat vaak veel te ruim. Pas als de zorgnoden groten 

worden, verhuizen ze naar een woonzorgcentrum 

of assistentiewoning. De andere groep wacht dat 

moment niet af. Zij verhuizen al vroeger. Meestal 

naar een nieuwbouwappartement in de stad, 

dicht bij alle voorzieningen. De zogenaamde ‘slim 

fit-generatie’. Wonen op maat en op basis van 

de behoeften van dat moment. En dat betekent 

niet noodzakelijk klein. Actieve senioren willen 

nog steeds voldoende ruimte. Voor een bureau of 

hobbykamer. Of een plek waar de kleinkinderen 

kunnen slapen en spelen. De verkoop van de oude 

woning laat dat doorgaans financieel ook toe.

En dan is er nog het klimaatthema. Heeft 

het energieprestatiecertificaat (EPC) een 

grote invloed op onze woningmarkt?      

Zeker. Meer dan bij de invoering tien jaar 

geleden. Het is vaak het eerste waar kandidaat-

kopers naar vragen. Duurzame maatregelen 

zoals een warmtepomp of dubbele beglazing zijn 

daardoor heel belangrijk geworden. Onderzoek 

van de KU Leuven geeft aan dat de waarde 

van grotere woningen minder snel stijgt en 

de waardering van kleinere energiezuinige 

woningen toeneemt. Het is niet zo dat we nu plots 

allemaal de stad intrekken en compact gaan 

wonen. Maar de vraag naar dat soort woningen 

neemt wel sterk toe. Sterker dan het aanbod.  

De Vlaamse bouwmeester ergert zich aan 

de lintbebouwing tussen onze steden. Hij wil 

ons functioneler en hoger laten wonen. En 

dichter bij de stadskernen. Wat denkt u? 

Buiten de kern bouwen blijft de makkelijkste 

oplossing voor stadsuitbreiding. Maar onderzoek 

geeft aan dat verspreid wonen de overheid 

een pak geld kost. Een gebouw buiten de 

stadskern heeft bijna tien keer meer infrastructuur 

nodig zoals rioleringen, wegen, fietspaden en 

verlichting. Dat betekent ook een hogere kost. 

Tot zeven keer hoger. Hoe verspreider we 

bouwen en wonen, hoe hoger de kost voor de 

maatschappij. We moeten onze woonwensen 

dus stilaan bijschaven en vooral slimmer bouwen 

en wonen. Functioneler en dichter bij elkaar. 
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Locatie,
locatie,
locatie

Een triple A-locatie. U komt het weleens 

tegen in vastgoedadvertenties. Maar 

wat betekent dat nu precies? 

Elk vastgoed wordt gequoteerd op basis 

van de ligging. Hoe beter die quotering, 

hoe hoger de waarde. De afstand ten 

opzichte van bijvoorbeeld winkels, scholen 

en mobiliteit zijn daarin erg bepalend.

Bij Kolmont gaan we met elk project voor de 

drie A’s. Wonen en investeren vereisen nu 

eenmaal een toplocatie. Stijlvolle en kwalitatieve 

projecten dicht bij openbaar vervoer en alle 

voorzieningen. Dat is niet alleen onze missie, 

het is meteen ook de toekomst van wonen. We 

spelen in op de woonnood van morgen. Onze 

stadsprojecten creëren rust, groen en ruimte 

voor ontmoetingen. In de rand scheppen we 

bruisende buurten met tuinen, speelzones 

en veilige verbindingen naar het centrum.

Dus als u straks investeert, doe dat dan altijd 

(en alleen) in triple A-projecten. Zo vergroot u 

de kans op meerwaarde, beperkt u het risico op 

leegstand en bereikt u een hoger huurrendement. 

Drie maal A, drie maal winst.

3 X A: DÉ FORMULE!

Wilt u meer weten over de 

verschillende investeringsprojecten 

op onze triple A-locaties? Neem 

contact op met onze adviseurs. 

Ze maken u graag wegwijs.
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Ook nood aan correcte en actuele 

informatie? Bel ons en we ruimen 

samen elk misverstand uit de weg.

Belgische vast-
goedinvesteerder 
aan zet
1 OP 5 WONINGEN VERKOCHT 
AAN BELEGGERS 

Steeds meer Belgen investeren in vastgoed. 

Eén op de vijf verkopen is een belegging. Bij 

nieuwbouw loopt dat op tot zelfs 40 procent. 

Een verviervoudiging in tien jaar tijd. Dat blijkt 

uit onderzoek van Investr, hét online platform 

voor vastgoedinvesteerders. “We lenen 

vandaag zo goedkoop dankzij de historisch 

lage rente van de voorbije jaren”, stelt CEO 

Frédéric Vandenhende. “Dat trekt uiteraard 

investeerders aan. Het gevolg? Het aantal 

eigenaars en huurders komt op gelijke voet.”

Het vertrouwen in vastgoed is dus groter dan 

ooit. En toch zijn er heel wat misverstanden. 

“Opvallend is dat ruim een kwart van de Belgen 

uitgaat van een rendement van vijf procent. 

Sommigen schatten het zelfs in op acht procent 

of hoger. Voor alle duidelijkheid: het gemiddelde 

ligt rond drie procent. Meer dan de helft van onze 

landgenoten meent dan weer dat 175.000 euro 

het minimumkapitaal is voor een investering. 

Wie een hypothecair krediet aangaat, kan echter 

al met 100.000 euro goed aan de slag.”

Investr stelt ook vast dat heel wat mensen 

zenuwachtig worden bij de stijging van de 

hypothecaire rente. Ook al is die licht. Ze vrezen 

dat het hun toekomstige vastgoedplannen 

in de war kan sturen. Al die misvattingen en 

onzekerheden tonen aan dat er nood is aan 

correcte en duidelijke informatie. Precies 

datgene wat Kolmont Invest ambieert.
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KENNISMAKEN MET ONS TEAM 
VAN INVESTERINGSADVISEURS?

Maak meteen een afspraak. De koffie staat klaar.

Belgen hebben het volste vertrouwen in onze 

vastgoedmarkt. Maar niet in hun makelaar. 

Die heeft soms een onbetrouwbare reputatie. 

Daarom riep Kolmont de investeringsadviseurs 

in het leven. Experts in vastgoed die u 

begeleiden vanaf de start van uw zoektocht 

naar een woning tot de aankoop ervan. 

Alles begint met een afspraak. Tijdens een 

eerste gesprek polst de adviseur naar uw 

behoeften en informeert hij of zij u over de 

mogelijkheden en het aanbod. Dat gaat van 

woningen en appartementen tot KMO-units en 

bouwgronden. Zelfs assistentiewoningen en 

parkeerplaatsen. Nieuwbouwprojecten in de 

start- of ontwikkelingsfase worden voorgesteld 

op plan of aan de hand van een maquette. 

We hebben ook een aantal kijkwoningen die 

een perfect beeld geven van het eindresultaat. 

Bij elk project krijgt u alle details over de 

opleveringstermijn, het financieel plan, de 

begeleiding en de afwerkingsgraad. 

Na de uiteindelijke keuze voor een bepaald project 

en de ondertekening van de verkoopovereenkomst 

draagt de bouwadviseur uw dossier over aan 

de coördinator van het project. Die begeleidt 

u bij de planning van de notariële akten en 

doorheen het technische luik van het bouwproces. 

Maar ook na afloop van het traject blijft de 

bouwadviseur bereikbaar voor al uw vragen. 

Kortom: ook met dit concept trekt Kolmont 

Invest de kaart van zorgeloos investeren. Voluit. 

De aankoop van een eigendom is een van de 

belangrijkste beslissingen van uw leven. En dat 

verdient nu eenmaal onze volle aandacht.

Vertrouw op onze 
investeringsadviseurs
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Wij investeren uitsluitend in markten 

die we door en door kennen. Zo 

zijn we zeker dat we meerwaarde 

creëren. Limburg is onze thuismarkt. 

Buiten Limburg werken we samen 

met de juiste ervaren partners.

Lokale verankering Duurzame investering

We investeren in buurten en steden op 

lange termijn. Daarbij zetten we kwaliteit 

boven kwantiteit. Dat opent de deur voor 

reslutaten die boven de verwachtingen 

liggen. Of het nu gaat om rendement 

of de afwerking van uw woning.

Doen wat we zeggen en zeggen 

wat we doen: het zit in ons DNA. 

We houden van helderheid. Klanten 

krijgen een optimaal zicht op kosten 

en prijzen. We communiceren 

open en maken tijd voor dialoog.

Transparantie

TOM DECKERS

Onze bestaansreden? We geven vorm 
aan de stad van de toekomst. Met het 
oog op leefbaarheid, duurzaamheid en 
slimme inplantingen die meerwaarde 
opleveren voor buurt én investeerders.

“

Tom Deckers

Het hele proces door opteren we voor 

een persoonlijke dienstverlening. 

Op mensenmaat. We verkiezen 

een persoonlijk gesprek boven een 

mail. Iedereen is welkom en kan vrij 

binnenlopen. Ook bij onze partners.

Persoonlijke aanpak

We hebben ervaring in uiterst complexe 

dossiers van stadsontwikkeling. Onze 

knowhow is divers: van retail, over kmo 

tot residentieel en investeringsvastgoed. 

Zo geven we harmonieus vorm 

aan de stad van de toekomst. 

360°-zicht

Visie
Kolmont
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