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Kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid zijn essentiële 

waarden die voor Interbuild steeds de basis vormen in de realisatie van de 

ons toevertrouwde projecten. Sinds enkele jaren hebben wij ervoor geko-

zen om onze activiteiten verder uit te breiden door ons naast de kantoor-

bouw ook toe te leggen op projecten in de residentiële en publieke secto-

ren. Doorheen de hele uitvoeringsprocedure van iedere opdracht binnen 

elk van deze sectoren, van kandidaatstelling tot oplevering, houden wij ons 

aan deze waarden als engagement naar onze klanten toe. 

Tijdens het voorbije jaar 2011 lag de focus bij Interbuild op het voortzetten 

van deze diversificatie in nieuwe opdrachten, met onder meer aanbeste-

dingen voor Design & Build en DBFM projecten. Intensieve studies hebben 

dit jaar dan ook de hoofdrol gespeeld in het nastreven van onze ambitie.

Interbuild behaalde succes met de toewijzing van het Design & Build con-

tract voor de nieuwe campus van de Artesis Hogeschool te Antwerpen. 

Ook de gunning van de DBFM opdrachten voor de gevangenissen van Be-

veren en Dendermonde kwam voort uit toegewijde inzet van ons studie-

team in samenwerking met zustermaatschappijen BAM PPP en Galère. 

Daarnaast resulteerden inspanningen in verschillende bouwteams voor 

zowel kantoorbouw als residentiële bouw in nog bijkomende opdrachten, 

zoals de renovatie van de Vivium-kantoren (Desguinlei) te Antwerpen en de 

nieuwbouw van appartementsgebouwen (Hooikaai - Werfkaai) te Brussel.

2011 was aldus een jaar van studie en van voorbereiding. Diverse projec-

ten zoals de nieuwbouw van het Vlaams Administratief Centrum te Gent 

werden verder ontwikkeld en op punt gezet en zijn nu in volle uitvoering. 

Met een team van enthousiaste medewerkers, met ervaring in alle aspec-

ten van de bouw, waken wij over de kwaliteit, de afgesproken budgetten en 

de vooropgestelde timing van de aan ons toegewezen opdrachten. Door 

onze ervaring in de bouwmethodes en –systemen kan Interbuild telkens 

opnieuw doeltreffende oplossingen bieden die voldoen aan uw wensen en 

aan de huidige vereisten van energie, milieu en duurzaamheid.

 ir. Willy Tahon

 Afgevaardigd Bestuurder

 Interbuild nv /
 v

oo
rw

oo
rd



koninklijke
bam
groep

Koninklijke BAM Groep is voor vele opdrachtgevers in onze Europese 

thuismarkten (en zelfs ver daarbuiten) een betrouwbare bouw- en vast-

goedpartner. Met Interbuild kan BAM de brede deskundigheid en dienst-

verlening van onze Groep ook bieden aan opdrachtgevers en gebruikers 

van kantoren en residentiële projecten in België.

De projecten die Interbuild in dit jaarrapport 2011 toont, bewijzen op-

nieuw overtuigend de kwaliteit van de werkzaamheden en de projecten, 

waaronder het hoofdkwartier van de NAVO te Evere en de hoofdzetel van 

de Europese Raad te Brussel.

Interbuild werkt al intensief en constructief samen met de Belgische zus-

terondernemingen (BAM Wallonie, Betonac en CEI-De Meyer). Dit heeft 

onder meer reeds geresulteerd in het gezamenlijke materieelbedrijf 

BAM Mat en een uniforme ICT-structuur. De vruchten van deze succes-

volle samenwerking worden ook geplukt door onze opdrachtgevers in de 

Belgische markten. 

Hechte en duurzame samenwerking – met onze opdrachtgevers en 

tussen groepsmaatschappijen onderling – vormt het solide fundament 

onder onze Groep. Het maakt dat Interbuild ook in moeilijke marktom-

standigheden uitstekende prestaties kan leveren. Door het vertrouwen 

dat opdrachtgevers stellen in Interbuild, kan de onderneming bogen op 

een goedgevulde orderportefeuille en daarmee op uitstekende vooruit-

zichten.

Bunnik, maart 2012

 ir. N. J. de Vries

 Voorzitter Raad van Bestuur

 Koninklijke BAM Groep nv
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/ Opslagterminal olieproducten Vopak, Amsterdam

/ Visserijhaven Dikkowita, Sri Lanka/ Transport Museum, Glasgow

/ Groene wanden en daken BSH Inspiratiehuis, Hoofddorp

/ Mercedes-Benz Arena, Stuttgart / Olympic Park, London
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/ GERECHTSGEBOUW 

Hasselt

Voor het nieuwe gerechtsgebouw heeft de stad Hasselt gekozen 

voor een opvallende vorm: een heuse boomstructuur die zowel ver-

wijst naar de (ge-)rechtsboom waar vroeger recht werd gesproken 

als naar de boomeenheid in het Hasselts wapenschild. 

Er is een dubbele gevel voorzien voor het gerechtsgebouw. De voor-

gevel bestaat voor het grootste gedeelte uit glazen vlakken in ver-

schillende vormen met daartussen een houtstructuur. Om de tem-

peratuur te regelen, werden de ramen voorzien van zonnewerende 

lamellen. Binnenin werd alles afgewerkt met hout. 

Het hoofdgebouw telt zes verdiepingen waar de werklokalen en zit-

tingzalen zijn ondergebracht. De toren van veertien verdiepingen 

huisvest de administratieve diensten. Bovenin de toren is een poly-

valente ruimte met panoramisch zicht op de stad. Het geheel biedt 

meer dan 22.500 m² werkruimte. 

Het concept moest aangepast worden aan de bijzondere behoeften 

van een gerechtsgebouw zoals cellen, extra veiligheidsvoorzieningen 

en aangepaste zalen voor rechtspraak. 

Een extra vereiste was een ecologisch vriendelijke constructie. 

/ TECHNISCHE FICHE

Type    Nieuwbouw gerechtsgebouw
Ligging    Parklaan - 3500 Hasselt
Bouwheer    Hasselt Stationsomgeving nv
Project Manager   Eurostation nv
Architect    TWINS en architectencombinatie: 
    J. Mayer H., Lens °ass, a2o-architecten
Studiebureau Stabiliteit  M. & A. Van Wetter bvba
Studiebureau Technieken  Eurostation nv
Studiebureau Akoestiek  Venac bvba
Controlebureau   Seco cv
Veiligheidscoördinatie  Eurostation nv
E-peil    E 86  
K-peil    K 38
Oppervlakte   24.161 m²
Aanvang der werken  oktober 2008
Einde der werken   juni 2011
Uitvoeringstermijn   33 maanden

/ GERECHTSGEBOUW 

Hasselt
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/ IMPÉRATRICE

Brussel

Het gebouw, ontworpen door architect Steynen, werd gebouwd tus-

sen 1961 (blok A) en 1968 (blok B) voor de telefoniediensten (RTT, 

later Belgacom). Impératrice heeft een belangrijke architecturale 

waarde op het Brusselse grondgebied en is gelegen vlak naast het 

centraal station. 

De nieuwe eigenaar Befimmo heeft samen met een projectontwerp-

team een programma opgesteld voor het renoveren en restaure-

ren van het gebouw teneinde het te kunnen inrichten tot huurbare 

kantoren met hedendaagse technieken en materialen. De bouwheer 

werd zelfs als laureaat genomineerd op grond van een wedstrijd 

uitgeschreven door het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Het gebouw werd langs de buitenzijde volledig gerenoveerd (be-

tonherstellingen, reinigen natuursteen, nieuw buitenschrijnwerk, 

schilderwerken …) en binnenin maken nieuwe verhoogde vloeren, 

verlaagde plafonds, nieuwe technieken … deel uit van de totale reno-

vatie. Blok A heeft zes verdiepingen, waarvan de twee kelderverdie-

pingen zijn aangepast tot ondergrondse parking met nieuwe inrithel-

ling. Blok B telt acht verdiepingen. 

De bovengrondse parking, gelegen aan de Loxumstraat werd  

heraangelegd tot een groene tuin die esthetisch aansluit op het 

stadspark aan de overzijde.

/ TECHNISCHE FICHE

Type    Renovatie kantoorgebouw
Ligging    Keizerinlaan 17-19 – 1000 Brussel 
Bouwheer    Befimmo cva
Architect    Crepain Binst Architecture nv
Project Manager    CETIM
Studiebureau Stabiliteit  Establis
Studiebureau Technieken  VK Engineering nv
Studiebureau Akoestiek  Venac bvba
Veiligheidscoördinatie  Acuto
E-peil    E 80
K-peil    K 38
    BREEAM EXCELLENT + winnaar energiewedstrijd 
    van BIM ‘Voorbeeldgebouwen projectoproep 2007’
Oppervlakte   bovengronds: 16.460 m²  
    ondergronds: 2.956 m²
Aanvang der werken  fase 1: december 2008
    fase 2: januari 2010
Einde der werken   fase 1: december 2009
    fase 2: februari 2011
Uitvoeringstermijn   fase 1: 13 maanden
    fase 2: 13 maanden

/ IMPÉRATRICE

Brussel
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/ NORTH LIGHT

Brussel

Het project North Light, gelegen op de hoek van de Simon Bolivar-

laan en de Antwerpsesteenweg, is het eerste gebouw van het im-

mobiliënproject dat door AG Real Estate is voorzien op deze site. 

Het gebouw bestaat uit 2 ondergrondse en 14 bovengrondse ver-

diepingen, zijnde ± 10.350 m2 ondergronds en 36.480 m2 boven-

gronds. De gevels zijn voorzien in een combinatie van glas en na-

tuursteen. 

Het gebouw dat in een H-vorm opgetrokken werd is bedoeld als kan-

toorruimte, met uitzondering van de eerste verdieping waar zich de 

keuken en het restaurant bevinden. De verdiepingen werden uitge-

voerd als landschapskantoren voorzien van een verhoogde vloer en 

een verlaagd plafond met actieve koelbalken. Deze kunnen ingedeeld 

worden volgens de behoeften van de effectieve gebruiker van het 

gebouw.

In de volgende fase, momenteel in uitvoering, wordt het gebouw ver-

bonden met de tweede toren “Pole Star”.

/ TECHNISCHE FICHE

Type    Nieuwbouw kantoorgebouw
Ligging    Ilot 9 : Simon Bolivarlaan/ Antwerpsesteenweg / 
    Simonsstraat - 1000 Brussel
Bouwheer    North Light nv
Architect    Jaspers - Eyers & Partners
Studiebureau Stabiliteit  VK Engineering nv
Studiebureau Technieken  HVAC: VK Engineering Building Services nv
    Sanitair, liften, electriciteit: Tractebel Development Engineering nv
Studiebureau Akoestiek  Venac bvba   
Controlebureau   Seco cv
Veiligheidscoördinatie  Seco cv
K-peil    K < 35
Oppervlakte   bovengronds: 36.476 m²  
    ondergronds: 10.347 m²
Aanvang der werken  augustus 2008
Einde der werken   februari 2011
Uitvoeringstermijn   31 maanden

/ NORTH LIGHT

Brussel

“Ondergetekende bevestigt hierbij dat de werken aan het 

project North Light te Brussel geheel naar behoren werden 

uitgevoerd door Interbuild nv als hoofdaannemer, binnen 

het vooropgestelde budget en termijn.”

 Baudouin Gallez
 Head of Construction Management
 AG Real Estate nv
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/ SHELF SERVICE

Asse

Op de vroegere site van Legendre te Asse heeft Interbuild gebouwd 

in opdracht van HighCo Shelf Service.

Voorheen waren de activiteiten van HighCo Shelf Service (actief in 

de markt van kortingsbonnen en promotieacites) verspreid over 4 

sites, vandaag worden deze gecentraliseerd in Asse.

Het project bestaat uit een nieuwbouw kantoor van ca. 3.000 m² 

verdeeld over 4 bouwlagen, de renovatie van de bestaande loods 

van ca. 7.000 m² met daarin nog ca. 1.500 m² kantoorruimte.

De nieuwbouw werd opgetrokken in beton. De middenkern werd uit-

gevoerd in zelfverdichtend beton om lange horizontale openingen 

voor de integratie van binnenglas die uitgeven op de vergaderzalen 

te kunnen uitvoeren. Deze betonwanden blijven in het zicht. 

Het geheel werd in gebruik genomen vanaf 1 april 2011.

/ TECHNISCHE FICHE

Type    Nieuwbouw kantoorgebouw en herinrichting magazijn
Ligging    Kruiskouter 1 - 1730  Asse
Bouwheer    W & O
Architect    BURO M3
Studiebureau Stabiliteit  Abcis - Van Wetter nv
Studiebureau Technieken  VK Engineering nv 
Veiligheidscoördinatie  Seco cv
E-peil    E 100
K-peil    K 45
Oppervlakte   kantoren: 4.714 m²  
    buitenparking: 6.976 m²
    magazijn: 5.500 m²
Aanvang der werken  april 2010
Einde der werken   april 2011
Uitvoeringstermijn   12 maanden  

/ SHELF SERVICE

 Asse 

“Dit project was een combinatie tussen een nieuwbouw van 

kantoren en renovatie van een magazijn. Zowel timing als 

budget werden gerespecteerd. De voldoende werkvergade-

ringen hebben gezorgd voor een echte samenwerking zodat 

het project een groot succes is geworden. Als ik morgen nog 

zulke projecten zou hebben, verkies ik opnieuw Interbuild.”

 Gerrit Van Reeth
 Gedelegeerd Bestuurder
 HighCo Shelf Service
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/ DESGUINLEI 

Antwerpen

Het kantoorgebouw van Vivium (langsheen de Desguinlei te Antwerpen), date-

rend van halfweg de jaren ’80 wordt volledig gerenoveerd: strippen tot het ske-

let en opnieuw aankleden.

De renovatie omvat alle technieken en afwerkingen evenals de volledige gevel.

Na renovatie zal de toren zijn bijnaam van “spiegelpaleis” alle eer aandoen, de 

gevel wordt nog gladder en even spiegelend als voorheen. De energetische 

prestaties zullen echter voldoen aan de moderne eisen, met een K-peil van K 38 

en een E-peil van E 70, alsook een BREEAM attest.

Zeventien kantoorverdiepingen, een technische verdieping en twee ondergrond-

se niveaus  herbergen samen ca. 14.000 m² bovengrondse en ca. 5.000 m² 

ondergrondse oppervlakte.

Het geheel zal door Vivium opnieuw in gebruik genomen worden vanaf novem-

ber 2012.

/ TECHNISCHE FICHE

Type    Renovatie kantoorgebouw
Ligging    Desguinlei 92 – 2018 Antwerpen
Bouwheer    Immo De Hertoghe nv + Vivium nv
Architect    DDS & Partners
Promotor    Kaïros nv – Parfinim nv
Studiebureau Stabiliteit  Bureau Van Ransbeeck
Studiebureau Technieken  CES nv
Studiebureau Akoestiek  Venac bvba   
Controlebureau   Socotec
Veiligheidscoördinatie  AIB Vinçotte
E-peil    E 70
K-peil    K 38
Oppervlakte   bovengronds: 14.421 m²
    ondergronds: 5.244 m²
Aanvang der werken  juli 2011
Einde der werken   oktober 2012
Uitvoeringstermijn   16 maanden

/
 p

ro
je

ct
en

 in
 u

itv
oe

ri
ng

D
es

gu
in

le
i



/ GALLIFORT

Antwerpen (Deurne)

Het project Gallifort bevindt zich op het terrein van het bestaande rust- en ver-

zorgingstehuis van het OCMW Antwerpen aan de Gallifortlei te Deurne. Het 

werk omvat de realisatie van 193 seniorenflats in 4 bouwvolumes, ofwel 12 

blokken, inclusief de realisatie van een bijhorend dienstencentrum. Het concept 

voorziet in allemaal afzonderlijke woningen die door middel van gaanderijen met 

elkaar verbonden zijn. Op deze manier ontstaat er een interactie tussen de ver-

schillende bewoners. Specifiek aan de ruwbouwstructuur is dat deze zal worden 

uitgevoerd met een tunnelbekisting. 

Het project wordt gerealiseerd door de THV Interbuild - BAM Woningbouw in 

opdracht van de THV Gallifort. Het geheel zal in gebruik genomen worden vanaf 

juni 2012.

/ TECHNISCHE FICHE

Type    Bouw van 193 serviceflats, een dienstencentrum 
    en de aanleg van bovengrondse parkeerplaatsen, 
    wegenis - en omgevingswerken
Ligging    Bosuilplein 1 -  2100 Deurne
Bouwheer    OCMW – Zorgbedrijf Antwerpen
Opdrachtgever   Schelde Senior-Invest III
Architect    THV Bladt & Verstraeten - DHP Architecten
Promotor    THV Gallifort
Studiebureau Stabiliteit  Arcade nv
Studiebureau Technieken  Arcade nv
Studiebureau Akoestiek  Venac bvba   
Controlebureau   Seco cv
Veiligheidscoördinatie  Regnard bvba
E-peil    E 70
K-peil    K 30
Oppervlakte   17.324 m²
    buitenaanleg: 21.161 m²
Aanvang der werken  augustus 2010
Einde der werken   juni 2012
Uitvoeringstermijn   22 maanden
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/ GENEVESTRAAT

Brussel (Evere)

Begin februari 2010 heeft Skyline City nv ons de bouw van 199 luxe appartemen-

ten met ondergronds parkings, gelegen aan de Genèvestraat te Evere besteld.

De uitvoering gebeurt in 2 fasen. Een eerste fase van 88 appartementen was 

klaar in november 2011. Een tweede fase van 111 appartementen werd bijbe-

steld en is in januari 2011 van start gegaan. Deze fase zal worden opgeleverd 

in december 2012.

Interbuild staat in voor de volledige afwerking van alle appartementen en ge-

mene delen inclusief de technieken. De appartementen zullen voldoen aan een 

E-peil van E 70 en een K-peil van K 38.

/ TECHNISCHE FICHE

Type    Nieuwbouw appartementen met ondergrondse parking
Ligging    Genèvestraat 11 - 1140 Evere
Bouwheer    Skyline City nv
Architect    DDS & Partners
Project Manager   Kaïros nv
Studiebureau Stabiliteit  Abcis - Van Wetter nv
Studiebureau Technieken  CES nv
Studiebureau Akoestiek  Venac bvba   
Controlebureau   Seco cv
Veiligheidscoördinatie  Technix bvba
E-peil    E 70
K-peil    K 38
Oppervlakte   bovengronds: 19.196 m²
    ondergronds: 7.368 m²
Aanvang der werken  fase 1: februari 2010
    fase 2: januari 2011
Einde der werken   fase 1: november 2011
    fase 2: december 2012
Uitvoeringstermijn   fase 1: 21 maanden
    fase 2: 22 maanden
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/ HOOIKAAI

Brussel 

Het project Hooikaai - Werfkaai bestaat uit de bouw van twee appartementsge-

bouwen in het centrum van Brussel voor rekening van Skyline City Center.

Dit project omvat 65 appartementen, twee handelspanden en 60 ondergrond-

se parkeerplaatsen.  Deze parkeerplaatsen zijn verdeeld over 4 parkeersyste-

men, als gevolg van het gebrek aan plaats in de ondergrond.

De complexiteit van dit project bestaat enerzijds in de realisatie van een water-

dichte wand door middel van secanspalen rond de bouwzone, wat een verlaging 

van het grondwaterpeil mogelijk maakt, en anderzijds in de draagstructuur van 

de gebouwen hetgeen verband houdt met de verschillen op het niveau van de 

vloer, met de verschillende terrassen aan de voorgevel en met de diversiteit van 

de gebouwde appartementen.

/ TECHNISCHE FICHE

Type    Nieuwbouw appartementen en 2 eenheden voor vrije beroepen, 
    met ondergrondse parking
Ligging    Hooikaai 43 / Werfkaai 7 – 1000 Brussel
Bouwheer    Skyline City Center nv
Architect    Styfhals & Partners nv i.s.m. Bureau d’Architecture Marc Corbiau bvba
Studiebureau Stabiliteit  Ingenieursbureau Jan Van Aelst
Studiebureau Technieken  EDV Engineering & Consulting bvba
Studiebureau Akoestiek  Venac bvba   
Veiligheidscoördinatie  Technix bvba
Oppervlakte   bovengronds: 5.500 m²
    ondergronds: 1.700 m²
Aanvang der werken  januari 2011
Einde der werken   augustus 2012
Uitvoeringstermijn   19 maanden
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/ IGLO – JAN DE VYLDER

Antwerpen-Linkeroever

Het InterGenerationeel project LinkerOever (IGLO) wil de sociale samenhang 

tussen verschillende generaties en culturen in de wijk Europark bevorderen. Een 

nieuwe, sociale infrastructuur moet wonen, zorg, cultuur en maatschappelijke 

ontplooiing, onderwijs en opvang voor iedereen toegankelijk maken.

Een onderdeel van dit project zijn 64 serviceflats en dienstencentrum, ontwor-

pen door Architecten De Vylder Vinck Taillieu. Het bouwproject werd ons toe-

vertrouwd en wordt ontwikkeld op de plaats van het oude schoolgebouw voor 

de Chicago building.

De serviceflats zijn verdeeld over twee gebouwen, met elk zes verdiepingen. Het 

dienstencentrum is voorzien op het gelijkvloers niveau tussen beide gebouwen 

en is omgeven door gesloten buitenruimtes dewelke voorzien zijn in ontspan-

ningsmogelijkheden. De gebouwen zijn toekomstgericht ontworpen en gebouwd, 

en hebben een K-peil van K 40 met een E-peil van E 70.

/ TECHNISCHE FICHE

Type    Bouw van 64 serviceflats en een dienstencentrum
Ligging    E. Claesstraat – 2050 Antwerpen-Linkeroever
Bouwheer    OCMW – Zorgbedrijf Antwerpen
Opdrachtgever   Schelde Senior-Invest I nv
Architect    DHP Architecten bvba i.s.m. Architecten De Vylder Vinck Taillieu bvba
Promotor    THV IGLO
Studiebureau Stabiliteit  Arcade nv
Studiebureau Technieken  Arcade nv
Studiebureau Akoestiek  Venac bvba   
Controlebureau   Seco cv
Veiligheidscoördinatie  Regnard bvba
E-peil    E 70
K-peil    K 40
Oppervlakte   bovengronds: 7.199 m² waarvan 1.006 m² dienstencentrum
Aanvang der werken  november 2011
Einde der werken   april 2013
Uitvoeringstermijn   18 maanden
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/ IGLO – TOM THYS

Antwerpen-Linkeroever

Het InterGenerationeel project LinkerOever (IGLO) wil de sociale samenhang 

tussen verschillende generaties en culturen in de wijk Europark bevorderen. Een 

nieuwe, sociale infrastructuur moet wonen, zorg, cultuur en maatschappelijke 

ontplooiing, onderwijs en opvang voor iedereen toegankelijk maken.

Een onderdeel van dit project zijn 48 serviceflats, ontworpen door Tom Thys 

Architecten. Het bouwproject werd ons toevertrouwd en wordt ontwikkeld op 

de Emile Verhaerenlaan, welke in een later stadium door het stadsbestuur 

heraangelegd zal worden.

De serviceflats zijn verdeeld over drie gelijkvormige gebouwen, met elk vier ver-

diepingen. Elke verdieping is onderverdeeld in 4 serviceflats.

Er wordt voorzien in een individuele aangelegde tuin voor de flats op het gelijk-

vloers. De gebouwen zijn toekomstgericht ontworpen en gebouwd, en hebben 

een K-peil van K 40 en een E-peil van E 70.

/ TECHNISCHE FICHE

Type    Bouw van 48 serviceflats
Ligging    Emile Verhaerenlaan – 2050 Antwerpen-Linkeroever
Bouwheer    OCMW – Zorgbedrijf Antwerpen
Opdrachtgever   Schelde Senior-Invest I nv
Architect    DHP Architecten bvba i.s.m.Tom Thys Architecten 
Promotor    THV IGLO
Studiebureau Stabiliteit  Arcade nv
Studiebureau Technieken  Arcade nv
Studiebureau Akoestiek  Venac bvba   
Controlebureau   Seco cv  
Veiligheidscoördinatie  Regnard bvba
E-peil    E 70
K-peil    K 40
Oppervlakte   bovengronds: 4.316 m²  
    buitenaanleg: 820 m²
Aanvang der werken  augustus 2011 
Einde der werken   september 2012
Uitvoeringstermijn   14 maanden
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/ LAK VMM

Gent (Sint-Denijs-Westrem)

De werf LAK VMM (LAbo’s en Kantoren voor de Vlaamse MilieuMaatschappij) 

omvat de bouw van laboratoria en kantoren voor de Vlaamse Milieumaatschappij.

Het nieuwe gebouw wordt overeenkomstig de nieuwste standaardnormen in kan-

toorbouw opgevat met een basis rastermaat van 1,35 m x 1,35 m, dewelke een 

zeer grote flexibiliteit toelaat. De dragende structuur bestaat uit twee stijve kernen 

en een rondgelegen skeletstructuur en het geheel wordt op palen gefundeerd.

Elke typeverdieping bestaat uit een combinatie van laboratoria en kantoren, met 

daartussen de gemeenschappelijke faciliteiten. Dit garandeert voor de eindge-

bruiker een efficiënte werking.

Voor wat betreft het duurzaam energiegebruik wordt gestreefd naar een maxi-

maal energiezuinig ontwerp. Het voldoende isoleren van de dakvlakken en de bui-

tenschil van het gebouw, het vermijden van koudebruggen, het onderling isoleren 

tussen zones met verschillend binnenklimaat, het voorzien in thermisch onderbro-

ken buitenschrijnwerk met superisolerend en zonnewerend glas en het extra aan-

dacht besteden aan de luchtdichtheid van het gebouw laat zich onmiddellijk voelen: 

er wordt een globaal K-peil behaald van K 31 en een globaal E-peil van E 78. Naast 

een ‘duurzaamheidsbonus’ zorgt dit bovendien voor een lagere exploitatiekost.

Tot slot worden er een reeks energiebesparende maatregelen genomen, zoals 

daglichtsturing, nachtventilatie en wordt er maximaal gebruik gemaakt van her-

nieuwbare energiebronnen (boorgatenenergieopslag en zonne-energie).

/ TECHNISCHE FICHE

Type    Nieuwbouw kantoren en labo’s
Ligging    Site “The Loop” Veld 5 Oost – 9051 Sint-Denijs-Westrem
Bouwheer    Banimmo nv
Architect    Arch & Teco Architecture and Planning
Project Manager   ELD Partnership
Studiebureau Stabiliteit  Arch & Teco Engineering – B.CEC nv
Studiebureau Technieken  Arch & Teco Engineering – TEE nv
Controlebureau   Seco cv
Veiligheidscoördinatie  Arch & Teco Engineering – Advipex bvba
E-peil    E 78
K-peil    K 31
Oppervlakte   9.447 m²
Aanvang der werken  december 2010
Einde der werken   april 2012
Uitvoeringstermijn   16 maanden
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/ MONTINDU

Brussel

Dit kantoorgebouw wordt opgericht op de hoek van de Nijverheidsstraat en de 

Montoyerstraat te Brussel, gelegen in het Europese kwartier.

Het gebouw zal bestaan uit 2 ondergrondse verdiepingen, een gelijkvloers en 

8 bovengrondse verdiepingen. De ondergrondse verdiepingen zullen ingericht 

worden als parking, archief en met technische ruimtes, het gelijkvloers en de 

verdiepingen zullen dienst doen als kantoorruimte, waarbij een gedeelte van de 

8ste verdieping zal benut worden voor de technische installatie.

De inrichtingswerken werden bijbesteld en zullen worden voltooid in april 2013.

/ TECHNISCHE FICHE

Type    Afbraak & nieuwbouw kantoorgebouw
Ligging    Nijverheidsstraat 6 – 1000 Brussel
Bouwheer    Montindu nv
Architect    Jaspers - Eyers & Partners
Project Manager   THV Montoyer (KVH - Landsbeeck)
Studiebureau Stabiliteit  Abcis – Van Wetter nv
Studiebureau Technieken  VK Engineering nv
Studiebureau Akoestiek  Venac bvba   
Controlebureau   Seco cv
Veiligheidscoördinatie  Bureau d’études PS2 bvba
E-peil    E 90
K-peil    K 45
Oppervlakte   bovengronds: 6.333 m²
    ondergronds: 1.616 m²
Aanvang der werken  mei 2010
Einde der werken   april 2013
Uitvoeringstermijn   35 maanden
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/ NAVO

Brussel (Evere)

In naam van de NAVO heeft minister van Defensie Pieter De Crem de bouw 

van het nieuwe hoofdkwartier toegewezen aan de THV BAM Alliance waarvan 

Interbuild deel uitmaakt.

De nieuwe hoofdzetel van de NAVO wordt gebouwd tegenover de huidige hoofd-

zetel, op een terrein van ongeveer 40 hectare. De werken starten begin oktober 

2010 en zullen voltooid zijn in december 2015.

Het nieuwe hoofdkwartier zal 250.000 m² bruikbare oppervlakte omvatten, ver-

spreid over 7 verdiepingen. Naast 120.000 m² kantoorruimte zullen de 4.500 

NAVO-werknemers er ook gebruikmaken van een conferentiecentrum met mo-

derne vergaderzalen, media- en restaurantfaciliteiten, een bank en installaties 

voor sport en ontspanning. Andere voorzieningen zijn een personeelscentrum, een 

technisch gebouw voor de energievoorzieningen, magazijnen en werkplaatsen. In 

het ontwerp van de gebouwen besteedden de architecten bijzondere aandacht 

aan veiligheid, flexibiliteit, duurzaamheid, functionaliteit en kostenbeheersing.

Het gebouw wordt een streng, sober en functioneel gebouw van een aanzienlijk 

comfortniveau, met modulaire en aanpasbare ruimtes die systematisch herin-

gericht en/of uitgebreid kunnen worden.

/ TECHNISCHE FICHE

Type    Nieuwbouw Hoofdkwartier NAVO
Ligging    Leopold III-laan – 1110 Brussel (Evere) 
Bouwheer    NAVO
Gedelegeerde Bouwheer &   Ministerie van Landsverdediging
Aanbestedende Overheid 
Leidende Dienst    Project Management Team HQ NATO 
Architect & Ingenieurbureau   “SOM + Assar” 
    (SOM Architecten, Assar Architects, VK Engineering) 
Architecten   SOM Architecten - Assar Architects
Studiebureaus Stabiliteit   SOM Architecten - VK Engineering 
Studiebureau Technieken  VK Engineering nv
Controlebureau   Socotec
Veiligheidscoördinatie  SOM + Assar 
Oppervlakte   bovengronds: 226.283 m² 
    ondergronds: 28.454 m²
Aanvang der werken  oktober 2010 
Einde der werken   december 2015 
Uitvoeringstermijn   62 maanden 
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/ POLE STAR 

Brussel

Het project Pole Star is de tweede fase van het kantorencomplex dat AG Real 

Estate bouwt op de hoek van de Simon Bolivarlaan en de Antwerpsesteenweg 

te Brussel.

Dit H–vormig gebouw met 2 ondergrondse verdiepingen, een gelijkvloers en 14 

bovengrondse verdiepingen, vormt het spiegelbeeld van het reeds in gebruik 

genomen gebouw North Light. 

De Pole Star zal verbonden worden met de North Light door een tussengebouw 

van eveneens 13 verdiepingen.

Beide gebouwen bevatten op de verdiepingen de nodige kantoorruimtes. Op de 

gelijkvloerse en eerste verdieping werd in de North Light een keuken en res-

taurant geïnstalleerd en wordt in de Pole Star op de -1 en het gelijkvloers een 

auditorium voor 330 gasten voorzien. 

De uitvoering van de werken is voorzien tot eind 2013.

/ TECHNISCHE FICHE

Type    Nieuwbouw kantoorgebouw, met verbinding met het gebouw North Light
Ligging    Ilot 9: Simon Bolivarlaan / Antwerpsesteenweg / Simonsstraat -  
    1000 Brussel
Bouwheer    Pole Star nv
Architect    Jaspers - Eyers & Partners i.s.m. ALTIPLAN°architects
Studiebureau Stabiliteit  VK Engineering nv
Studiebureau Technieken  HVAC: VK Engineering Building Services nv
    Sanitair, liften, electriciteit: Tractebel Development Engineering nv
Studiebureau Akoestiek  Venac bvba   
Controlebureau   Seco cv
Veiligheidscoördinatie  Seco cv
E-peil    E 62
K-peil    K 40
Oppervlakte   bovengronds: 39.308 m²
    ondergronds: 11.670 m²  
Aanvang der werken  juli 2011
Einde der werken   september 2013
Uitvoeringstermijn   28 maanden
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/ RESIDENCE MEYBOOM 

Brussel

“Résidence Meyboom” is een binnenstedelijk project gelegen op de hoek van de 

Zandstraat en de Broekstraat, met als buur het voormalige warenhuis Wauc-

quez van de architect Victor Horta dat nu onderdak biedt aan het Belgisch Strip-

centrum, kortweg het Stripmuseum.

Het is een hoogkwalitatief en modern project dat op optimale wijze in het ste-

delijk weefsel geïntegreerd zal worden. Het omvat 63 appartementen van 1, 

2 en 3 slaapkamers verdeeld over drie woonblokken met ondergrondse par-

keerplaatsen (2 verdiepingen).  Enkele commerciële panden worden eveneens 

aangeboden.

Een strak en stijlvol ontwerp met streekgebonden materialen, veel lichtinval en 

een mooie afwerking.

De oplevering is voorzien voor einde 2013.

/ TECHNISCHE FICHE

Type    Nieuwbouw appartementen met ondergrondse garage en binnentuin
Ligging    Zandstraat 10-18 – 1000 Brussel
Bouwheer    Bouwfonds Property Development Meyboom nv
Opdrachtgever   Bouwfonds Property Development Meyboom nv
Architect    Christian Kieckens Architects bvba + ASA bvba
Project Manager   Orientes
Studiebureau Stabiliteit  DS Engineering
Studiebureau Technieken  Restyling Groep
Veiligheidscoördinatie  Technix bvba
Oppervlakte   bovengronds: 7.242 m²
    ondergronds: 3.572 m²
Aanvang der werken  oktober 2011
Einde der werken   december 2013
Uitvoeringstermijn   26 maanden



/ RESIDENCE PALACE

Brussel

Het project betreft de herstructurering en restauratie van Blok A van het Rési-

dence Palace om er vanaf eind 2014 de zetel van de Europese Raad en van de 

Raad van de Europese Unie in onder te brengen.

De vleugel van Blok A die dateert van 1923 zal worden gerenoveerd en de uitbrei-

dingen die dateren van de jaren 1960 werden gesloopt. Blok A zal vervolgens wor-

den uitgebreid met een glazen kubusvormig volume dat een ruim atrium vormt 

en wordt begrensd door een dubbele glazen wand. De buitenzijde hiervan bestaat 

uit een patchwork van ramen die uit alle landen van de EU afkomstig zijn. Het 

centrum wordt ingenomen door een soort van reusachtige lantaarn die de meest 

emblematische zalen van het programma bevat (conferentiezaal, perszaal, enz.)

Er zal een gedeeltelijke verhoging van de blok worden voorzien met een volume 

waarin aanvullend kantoren en technische lokalen worden ondergebracht. 

Het geheel wordt overdekt met een ‘scherm’ van zonnepanelen. De zone tussen 

het Résidence Palace en het Justus Lipsiusgebouw zal worden geherstructu-

reerd, met voetgangersbruggen, souterrains en parking. In het gebouw zullen 

conferentiezalen, kantoren voor de bestuurders van de instelling en voor de 

afgevaardigden van de lidstaten van de Europese Unie, een gedeelte van de kan-

toren van het secretariaat van de Raad, lokalen voor de pers, een restaurant en 

zalen voor officiële diners worden ondergebracht.

Het geplande gebouw heeft een bruto oppervlakte van ongeveer 71.000 m², 

waarvan ongeveer 18.000 m² behoud van bestaande oppervlakte.

/ TECHNISCHE FICHE

Type    Herstructurering, uitbreiding, renovatie en restauratie van de zetel  
    van de Europese Raad en van de Raad van de Europese Unie 
Ligging    Wetstraat 155 – 1000 Brussel
Bouwheer    Regie der Gebouwen

Architect    Philippe Samyn and Partners - Studio Valle 
Studiebureau Stabiliteit  Progettazioni, Architecten 
Studiebureau Technieken  Buro Happold Consulting Engineers Ltd., Ingenieurs
Studiebureau Akoestiek
  
Controlebureau   Seco cv
Veiligheidscoördinatie  Bopro nv
Oppervlakte   bovengronds: 54.000 m²
    ondergronds: 17.000 m²
Aanvang der werken  september 2011 
Einde der werken   oktober 2014
Uitvoeringstermijn   37 maanden
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/ SILSBURG  

Antwerpen (Deurne)

Gelegen aan de Herentalsebaan te Deurne, omringd door de stadstuintjes van 

het OCMW Antwerpen, ligt de werf Silsburg. Het tweede project na Gallifort 

voor het Zorgbedrijf Antwerpen waarbij het bouwen van seniorenflats centraal 

staat.

In totaal worden er 116 flats voor senioren gebouwd, inclusief een diensten-

centrum op het gelijkvloers en een ondergrondse parking voor 38 wagens. In 

de ondergrondse parking zijn eveneens alle technische ruimtes ondergebracht.

De bebouwing bestaat uit twee bouwvolumes.  Het eerste bouwvolume is opge-

bouwd uit 2 tot 5 verdiepingen. Het tweede bouwvolume telt 16 appartementen 

en is 3 verdiepingen hoog.

De flats op de begane grond beschikken over een privé-tuintje, in aansluiting met 

de leefruimte. De helft van de flats op de verdiepingen is voorzien van een terras.

Met een E 70 energieprestatiepeil en een K 30 isolatiewaarde voldoen de ap-

partementen tevens aan de hedendaagse behoeften en comforteisen.

Het geheel zal in gebruik genomen worden vanaf juni 2012.

/ TECHNISCHE FICHE

Type    Bouw van 116 seniorenflats en een dienstencentrum;
    ondergrondse parking met technische ruimten
Ligging    Herentalsebaan 559 – 2100 Deurne
Bouwheer    OCMW – Zorgbedrijf Antwerpen
Opdrachtgever   Schelde Senior-Invest II
Architect    THV Bladt & Verstraeten – DHP Architecten
Promotor    THV Silsburg
Studiebureau Stabiliteit  Arcade nv
Studiebureau Technieken  Arcade nv
Studiebureau Akoestiek  Venac bvba   
Controlebureau   Seco cv
Veiligheidscoördinatie  Regnard bvba
E-peil    E 70
K-peil    K 30
Oppervlakte   bovengronds: 11.055 m²
    ondergronds: 1.673 m² 
Aanvang der werken  januari 2011
Einde der werken   juni 2012
Uitvoeringstermijn   18 maanden
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/ TER ZEE 

De Haan (Wenduine)

Het nieuwbouwproject is in opdracht van de bouwheer Ter Zee nv, een onder-

deel binnen de Socialistische Mutualiteiten, ontworpen door het architectenbureau 

ABV+ Architecten uit Antwerpen en omvat de realisatie van 52 serviceflats 

langs de Ringlaan-Wancourtstraat te Wenduine.

Het project bestaat uit één ondergrondse bouwlaag welke dienst doet als par-

king en technische ruimte en drie bovengrondse bouwlagen. 

Er zijn in de bovengrondse bouwlagen twee blokken waarbij de flats door gaan-

derijen met elkaar worden verbonden.

Naast de ondergrondse parking en de 52 flats voorziet het project in een ge-

meenschappelijke polyvalente ruimte, verschillende daktuinen en groendaken 

en in een rustgevende ingerichte tuin en omgeving waar de bewoners gezellig 

kunnen vertoeven.

Bijzondere aandacht wordt bij het ontwerp en de uitvoering geschonken aan 

de hoge comfortwaarden en aan de energiezuinigheid van het project. Hiertoe 

wordt de studie en uitvoering van de technische installaties en de uitvoeringsde-

tails tot het uiterste geoptimaliseerd.

Interbuild nv voert het project uit in samenwerking met het bouwbedrijf Furnibo 

nv uit Veurne binnen de THV Ter Zee.

/ TECHNISCHE FICHE

Type    Nieuwbouw 52 serviceflats met ondergrondse parking
Ligging    Ringlaan 128 – 8420 Wenduine
Bouwheer    Ter Zee nv
Architect    ABV+ Architecten
Studiebureau Stabiliteit  VK Engineering nv
Studiebureau Technieken  VK Engineering nv
Veiligheidscoördinatie  PROBAM nv
Oppervlakte   bovengronds: 4.118 m²
    ondergronds: 2.505 m²
Aanvang der werken  april 2011 
Einde der werken   september 2012
Uitvoeringstermijn   18 maanden
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/ VAC GENT  

Gent

Het Vlaams Administratief Centrum (VAC) is het eerste gebouw van het nieuw 

stadsdeel aan het Sint-Pietersstation in Gent dat in de komende jaren langs de 

Fabiolalaan zal verrijzen. 

Het project omvat de nieuwbouw van het gebouw bestemd voor de Vlaamse Over-

heid, namelijk het VAC, dat einde 2013 in gebruik zal worden genomen. 

Het VAC project bestaat uit twee delen: een laag gebouw in L-vorm en een toren. 

De laagbouw in L- vorm meet ±148 m lange gevel op 25 m, telt 3 verdiepingen 

en is ±19 m hoog, met op de kop van het gebouw een auditorium. Deze bescher-

mende arm krijgt een publieke functie, waarin bijvoorbeeld een tentoonstellings-

ruimte kan komen of waar kleine evenementen en bijeenkomsten kunnen worden 

georganiseerd. 

De kantoren bevinden zich dan weer in de toren. Dit energiezuinige torengebouw 

telt 22 verdiepingen, is 90 meter hoog en, aan de breedste basis 44 meter breed. 

Ongeveer 1200 personeelsleden van het VAC zullen hier hun werkplek krijgen. 

Tussen de 2 gebouwen biedt een ‘zwevend’ voorplein uitzicht op het Koningin Ma-

ria Hendrikaplein. De ingang naar het VAC bevindt zich eveneens op dit niveau +1.

Het geheel wordt gebouwd op een ondergrondse bestaande parkeergarage van 

3 bouwlagen dat wordt uitgebaat door B-Holding. Het VAC zal een aantal parkings 

voor hun eigen behoeften inhuren, alsook een oppervlakte voor de inrichting van 

archiefruimtes op niveau -1 en -3 van de bestaande parking.

Het project haalt een duurzaamheidniveau van 4 sterren volgens de handleiding 

“waardering van kantoorgebouwen” van de Vlaamse Overheid. 

Dit kantorencomplex wordt het derde hoogste gebouw van Gent.

/ TECHNISCHE FICHE

Type    Nieuwbouw kantoorgebouw
Ligging    Koningin Fabiolalaan – 9000 Gent
Bouwheer    THV Sofa Invest nv – Kaïros nv
Architect    Poponcini & Lootens
Project Manager   THV Landsbeeck-KVH
Studiebureau Stabiliteit  Bureau d’Etudes Greisch nv
Studiebureau Technieken  VK Engineering nv
Studiebureau Akoestiek  Venac bvba   
Controlebureau   Seco cv
Veiligheidscoördinatie  Seco cv
E-peil    E 50
K-peil    K 24
Oppervlakte   bovengronds: 37.748 m²
    ondergronds: 2.400 m²
Aanvang der werken  augustus 2011
Einde der werken   december 2013
Uitvoeringstermijn   28 maanden  /
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/ WTC III 

Brussel

In opdracht van Fedimmo nv en de Regie der Gebouwen wordt de WTC-III toren, 

opgericht begin jaren ‘80, gerenoveerd. De renovatiewerken, opgesplitst in 2 

fases, omvatten de aanpassing en vernieuwing van technische uitrustingen en 

herinrichtingswerken, voorafgegaan door asbestsaneringen. Uitgezonderd de 

renovatiezone zal de gebruiker in het gebouw steeds aanwezig blijven. 

Na de sanering en het strippen van elke verdieping, worden deze heringericht 

met hedendaagse vloerbekledingen, plafonds, nieuwe wanden … met behoud 

van bestaande ejecto’s en omkastingen. 

Tijdens de uitvoering van de nieuwe inrichtingswerken worden technische uit-

rustingen gecontroleerd, aangepast en/of vernieuwd. In de centrale kern en 

technische ruimtes worden o.a. de bestaande liften, HVAC en het elektrisch 

gedeelte gerenoveerd.

/ TECHNISCHE FICHE

Type    Renovatie kantoorgebouw
Ligging    Simon Bolivarlaan 30 – 1000 Brussel
Bouwheer    Fedimmo nv + Regie der Gebouwen
Architect    Jaspers - Eyers & Partners
Project Manager   G. Pierson & Associés nv
Studiebureau Stabiliteit  Greisch - BGroup nv
Studiebureau Technieken  VK Engineering nv
Oppervlakte   bovengronds: 78.302 m²
    ondergronds: 19.923 m²
Aanvang der werken  fase 1: juni 2009
    fase 2: januari 2011 
Einde der werken   fase 1: augustus 2010
    fase 2: januari 2013
Uitvoeringstermijn   fase 1: 14 maanden
    fase 2: 24 maanden
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/ structuur

 

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter    ir. Nico J. de Vries

Afgevaardigd Bestuurder ir. Willy Tahon 

Bestuurders    ir. Manu Coppens 

     Benoît De Landsheer 

     Jan Ruis 

     Eric E. Verbeeck

DIRECTIE

Secretaris Generaal  Marc Loots

Algemeen Directeur  ir. Manu Coppens

Commercieel Directeur     René Vanderhaegen

Financieel Directeur        Peter De Bruyne

Directeur Studiedienst     ir. arch. Sigrid Ardoullie

Directeur Uitvoering      ing. Peter Malfait
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/ jaarrekening 2011

 

In 2011 realiseerde Interbuild een bedrijfswinst van € 3,6 mio op een omzet van € 117,1 mio. 

Dit houdt een daling in van de operationele rendabiliteit van 3,4% vorig boekjaar naar 

3,07% in 2011. De operationele cashflow voor belastingen bedraagt € 3,9 mio t.o.v. € 5,2 

mio in 2010. 

De winst voor belastingen daalde van € 5,2 mio naar € 3,9 mio. De afname van de winst 

houdt verband met de lagere omzet. 

De winst voor en na belastingen bedraagt respectievelijk 3,4% en 2,4% t.o.v. de bedrijfs- 

opbrengsten, waardoor Interbuild een rendabiliteit realiseert op eigen vermogen van 

24,0% voor belastingen en 17,2% na belastingen. 

De totale activa op 31-12-2011 bedragen € 46,4 mio waarvan 90% vlottende activa en 

10% vaste activa. 

Het balanstotaal bestaat voor 46,1% uit geldbeleggingen en liquide middelen. Interbuild 

heeft geen financiële schulden en het vreemd vermogen heeft dan ook alleen betrekking 

op de courante handelsactiviteit. 

Met een liquiditeitsratio voor 2011, 2010 en 2009 van telkens 1,4 en een bedrijfskapitaal 

van € 11,6 mio, blijft de liquiditeitspositie zeer goed. 

Het eigen vermogen bedraagt 35,00% van het balanstotaal. 

De moeilijke marktomstandigheden hebben in 2011 een duidelijke invloed op de marges 

en omzet, maar het resultaat blijft correct en de financiële structuur gezond.
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balans na winstverdeling

PASSIVA  31-DEC-11 31-DEC-10 

EIGEN VERMOGEN  16.333.193,86 16.531.214,21  

 

I. KAPITAAL  4.875.000,00 4.875.000,00

 

II. UITGIFTEPREMIES  0,00 0,00  

 

III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 0,00 0,00

  

IV. RESERVES  1.243.231,26 1.194.684,63 

V. OVERGEDRAGEN RESULTAAT  10.214.962,60 10.461.529,58

 

VI. KAPITAALSUBSIDIES  0,00 0,00

  

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN  4.612,13 224.689,37 

SCHULDEN  30.079.619,77 30.433.768,46 

VII. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR  0,00 0,00 

VIII. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR  30.074.619,82 30.433.453,71 

IX. OVERLOPENDE REKENINGEN  4.999,95 314,75

   

TOTAAL DER PASSIVA  46.417.425,76 47.189.672,04  
    

    

 

ACTIVA  31-DEC-11 31-DEC-10
 
VASTE ACTIVA  4.693.272,59 2.858.198,68  

 

I. OPRICHTINGSKOSTEN  0,00 0,00

  

II. IMMATERIëLE VASTE ACTIVA 27.420,42 30.355,72  

 

III. MATERIëLE VASTE ACTIVA  1.384.121,11 1.464.229,22  

 

IV. FINANCIëLE VASTE ACTIVA  3.281.731,06 1.363.613,74 

VLOTTENDE ACTIVA  41.724.153,17 44.331.473,36   

     

V. VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR  0,00 0,00  

     

VI. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING  0,00 3.001.725,00 

     

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR  20.283.764,64 18.404.417,07 

     

VIII. GELDBELEGGINGEN  21.298.788,95 18.739.890,96 

     

IX. LIQUIDE MIDDELEN  113.374,71 4.166.255,41   

    

X. OVERLOPENDE REKENINGEN  28.224,87 19.184,92

 

TOTAAL DER ACTIVA  46.417.425,76 47.189.672,04      

balans na winstverdeling
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resultatenrekening

 31-DEC-11 31-DEC-10
 

I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN  114.464.336,29 151.543.258,17 

II. BEDRIJFSKOSTEN  110.882.863,07 146.574.305,79 

BEDRIJFSWINST  3.581.473,22 4.968.952,38 

III. FINANCIëLE OPBRENGSTEN  415.742,26 342.745,82 

IV. FINANCIëLE KOSTEN  176.323,70 154.167,36 

WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING  3.820.891,78 5.157.530,84

 

V. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN  97.521,25 0,00

  

VI. UITZONDERLIJKE KOSTEN  0,00 0,00 

WINST VOOR BELASTINGEN  3.918.413,03 5.157.530,84

 

VII. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT  1.116.414,00 1.637.872,15

 

WINST VAN HET BOEKJAAR  2.801.999,03 3.519.658,69 
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foto’s: 3D-renderings van respectievelijke architecten, documentatie Interbuild, Yvan Glavie, Marc Detiffe,
picture@georgesdekinder.com, Crépain Binst Architecture, Tom D’Haenens.
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