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Aankoop van een premium high street shop  
in de binnenstad van Brugge

Vastgoedbevak Vastned Retail Belgium breidt haar winkelpor-
tefeuille uit met de aankoop van een topwinkelpand, verhuurd 
aan Massimo Dutti, gelegen op de Steenstraat 38 te Brugge 
voor een investeringswaarde van circa € 11,5 miljoen. Het pand 
wordt verworven aan een marktconform rendement. De actu-
ele huurwaarde situeert zich beneden de gangbare markthuur. 
De transactie wordt gefinancierd vanuit de bestaande krediet-
lijnen van de bevak. 

Het pand situeert zich op het allerbeste stuk van de Steenstraat 
en heeft een unieke gevelbreedte van 17 meter. Dit en de 
hoeklocatie met de Zilverstraat maakt dat het pand geniet van 
de beste visibiliteit in de Steenstraat. Naast deze high street 
shop verhuurt Vastned Retail Belgium het pand op Steenstraat 
80 aan H&M. 

Antwerpen, 30 september 2013
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Massimo Dutti behoort tot de Spaanse Inditex Group waar-
van onder meer ook de merken Zara, Zara Home, Bershka en 
Uterqüe deel uitmaken. De Inditex Group stelt wereldwijd 
meer dan 120.000 mensen tewerk in 86 landen. In Antwerpen 
heeft Massimo Dutti ook gekozen voor een high street shop 
van Vastned Retail Belgium in één van de populairste winkel-
straten, zijnde Meir 99.

De commerciële oppervlakte van het pand in Steenstraat 38 
situeert zich op -1 (215 m²), gelijkvloers (242 m²) en eerste ver-
dieping (240 m²). Op de tweede verdieping is er nog 244 m² 
extra ruimte die zal ingericht worden als stockage en sociale 
ruimte.

Met dit Pand verwerven we een 
absoluut toPPand. deze transactie 
Past Perfect in onze strategie oM 
toPretailPanden in de binnenstad aan 
onze Portefeuille toe te voegen. de 
steenstraat in brugge is een unieke 
winkeloMgeving die het ganse jaar 
door over het ganse land, Maar 
ook internationaal, consuMenten 
aantrekt en zeer geliefd is bij retailers

Jean-Paul Sols, CEO Vastned Retail Belgium

Historiek van het pand

Het gebouw is opgericht in 1673 in classicistische stijl als ambachtshuis van timmerlieden. Omstreeks 1982 is het pand op de 
gevels na afgebroken en volledig heropgebouwd en ingericht als bankkantoor. Tot medio 2013 is het gebouw uitgebaat als een 
KBC bankkantoor. Momenteel wordt het pand ingericht als winkelpand voor Massimo Dutti met respect voor de rijke architectuur 
van de voorgevel. De hoogkwalitatieve inrichting van het pand zal de uitstraling en het karakter van het pand nog versterken.

Noot aan de redactie: voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
VASTNED RETAIL BELGIUM NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, Jean-Paul Sols - CEO, tel. 03/287.67.87, 
www.vastnedretailbelgium.be


