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Nieuwe verwerving van 33 woningen in Moeskroen
Op vrijdag 17 juni 2022 heeft Inclusio de aandelen verworven van een vastgoedvennootschap die
eigenaar is van twee appartementsgebouwen in Moeskroen.

Het gebouw aan de Rue Sainte-Thérèse telt 12 appartementen met één slaapkamer en 4
parkeerplaatsen, terwijl het gebouw aan de Rue du Sapin Vert / Rue du Dragon 21 appartementen
met één slaapkamer en 17 parkeerplaatsen telt.
De meeste appartementen zijn reeds verhuurd aan het Sociaal Verhuurkantoor MOUSCRON-LOGEMENT,
dat binnenkort het beheer van alle woningen voor een periode van vijftien jaar op zich zal nemen.
De gemiddelde maandelijkse huur per appartement bedraagt ongeveer 390 EUR per 1 juni 2022.
Met deze overname breidt Inclusio uit naar een nieuwe stad in Wallonië. Haar portefeuille in
Moeskroen zal snel uitbreiden met een nieuw gebouw met 33 appartementen, dat in aanbouw is en
naar verwachting ook voor het einde van het jaar zal worden opgeleverd.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marc BRISACK, CEO
T : + 32 475 20 01 94

Lionel VAN RILLAER, COO
T : + 32 475 32 35 74

marc.brisack@inclusio.be

lionel.vanrillaer@inclusio.be

Over Inclusio
Inclusio is een Belgische vastgoedvennootschap die zich toelegt op sociaal vastgoed en investeert in drie
segmenten:
• betaalbare huisvesting (1.051 wooneenheden tot op vandaag)
• huisvesting voor mensen met een beperking
• sociale infrastructuur (scholen, kinderdagverblijven, gebouwen voor asielzoekers, kantoren voor nonprofitorganisaties, enz.).
Inclusio verkreeg haar goedkeuring als GVV (Gereglementeerde Vastgoedvennootschap) in december 2020 en
is genoteerd op Euronext Brussel sinds 10 december 2020.
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