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Nieuwe verwerving van 10 woningen in Hamont-Achel 

 

Inclusio heeft de verwerving van een nieuw residentieel gebouw in de gemeente Hamont-Achel 

(provincie Limburg) afgerond. 

 

Het gebouw heeft 10 woningen (6 met twee slaapkamers en 4 met één slaapkamer). Het wordt 

momenteel verhuurd aan particuliere huurders, maar zal geleidelijk worden overgenomen door SVK 

Noord-Limburg. 

Dit is de eerste operatie van Inclusio in de provincie Limburg en een samenwerking met een nieuw 

sociaal verhuurkantoor. Er zijn nu 22 sociale verhuurkantoren die met Inclusio werken (9 in Brussel, 8 

in Vlaanderen en 5 in Wallonië). 

Elke woning heeft een eigen ingang, wat het beheer van gemeenschappelijke lasten vergemakkelijkt. 

De jaarlijkse huur bedraagt ongeveer 60.000 EUR (of gemiddeld +/- 500 EUR per maand per woning). 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Marc BRISACK, CEO Lionel VAN RILLAER, COO 

T : +32 475 20 01 94 T : +32 499 54 45 47 

marc.brisack@inclusio.be lionel.van rillaer@inclusio.be  

Over Inclusio  

Inclusio is een Belgisch investeringsfonds in sociaal vastgoed, dat actief is in België in 3 sectoren: 

• betaalbare huurwoningen (1.061 woonéénheden tot op heden); 

• opvang en huisvesting van personen met een beperking;  

• sociale infrastructuur (scholen, kinderdagverblijven, opvangcentra voor asielzoekers of daklozen, 

kantoren voor vzw’s enz.). 

 
Inclusio verkreeg haar goedkeuring als openbare GVV (Gereglementeerde Vastgoedvennootschap) in december 
2020 en is genoteerd op Euronext Brussels sinds 10 december 2020. 
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