
  

Pagina 1 van 1 
 

 

PERSBERICHT 
 

Gereglementeerde informatie 
        2 februari 2015 17.45 uur 

                                                                                                                                                          
 

Banimmo heeft een overeenkomst over de site van Rocquencourt (Versailles) met een van 

de grootste internationale hotelketens getekend. 
                                                                                                                              

 
Wat betreft de site van Rocquencourt (vlakbij Versailles), die vroeger bezet werd door 
Mercedes Benz France en op 31 juli 2014 is vrijgekomen, heeft Banimmo een intentie 
verklaring ondertekend met een franchise van één van de vier grootste wereldwijde 
hotelketens om het gebouw om te vormen tot een 4 of 5-sterrenhotel met 267 kamers. 
Deze overeenkomst hangt af van de aflevering van de bouwvergunning en het verkrijgen van 
de financiering voor de aankoop door de hoteluitbater. 
De vergunningsaanvraag zal begin maart worden ingediend. 
Volgens de plaatselijke gebruiken zou de behandeling ervan niet meer dan zes maanden in 
beslag nemen, aangezien het bestemmingsplan van de site niet verandert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rocquencourt (Versailles) 

 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
  
Banimmo     Christian Terlinden   Cedric De Laet 
Lenneke Marelaan 8  CEO     CFO 
1932 Zaventem   Tel. : +32 2 710 53 11   Tel. : +32 2 710 53 11 
www.banimmo.be  christian.terlinden@banimmo.be  cedric.delaet@banimmo.be 
 
 
Over Banimmo 
Banimmo positioneert zich vandaag als een speler die in staat is om vastgoedactiva die aan de strengste eisen en 
normen van de institutionele eindinvesteerders voldoen, te bouwen of om te vormen, alsook built-to-suit gebouwen te 
ontwikkelen die aan de wensen van de huurders voldoen. Deze competentie geldt zowel voor kantoorgebouwen, als 
voor handelspanden of nichesegmenten (hotels, rusthuizen, enz.). 
De onderneming telt een dertigtal medewerkers. De vastgoedportefeuille heeft een waarde van €355,5 miljoen eind 
juni 2014. België is de belangrijkste markt met een marktwaarde van 73,2% van de portefeuille, terwijl Frankrijk 
26,8% van de portefeuille vertegenwoordigt. De portefeuille evolueert continu dankzij de voortdurende 
herpositionering en verkoop van activa. De vennootschap is voor 49,51 % in handen van de Franse groep Affine en 
voor 23,28% van het management die een aandeelhoudersovereenkomst hebben afgesloten. De resterende 27,21% 
zijn in handen van het publiek. 
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