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Redevco Belgium krijgt eerste BREEAM In-Use certificaten
voor winkelpanden in Belgi
Binnen het kader van haar duurzaamheidsbeleid heeft Redevco Belgium vier BREEAM In-Use
certificaten ontvangen voor winkelpanden in Brussel, Gent, Mechelen en Hasselt. De
certificering is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de huurders van deze panden,
C&A en Galeria Inno.
In het kader van haar internationale BREEAM In-Use certificeringsprogramma streeft Redevco
ernaar om voor eind 2013 in heel Europa meer dan 80 certificaten te verkrijgen.
In navolging van de certificering van onze gebouwen in Duitsland, Nederland en Spanje, is Redevco
Belgium nu de eerste organisatie in België die voor winkelvastgoed BREEAM In-Use International
certificaten heeft ontvangen. De certificaten zijn door BRE Global uitgegeven voor vier winkelpanden
in Brussel, Gent, Mechelen en Hasselt. De panden worden verhuurd aan C&A (Mechelen en
Hasselt) en aan Galeria Inno (Brussel en Gent). Bij een vijfde gebouw in Brussel dat door meerdere
huurders wordt gebruikt, wordt eveneens een assessment uitgevoerd voor het krijgen van een
BREEAM-certificaat. Verwacht wordt dat een certificaat binnenkort zal worden toegekend.
De certificering is uitgevoerd door Dirk Somers, als BREEAM assessor werkzaam bij Limen bvba, en
is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de huurders, C&A en Galeria Inno, die hier veel
tijd en moeite in hebben gestoken.
“Redevco Belgium hoopt dat deze eerste certificaten en assessments zullen leiden tot een nauwere
samenwerking met huurders. Daarmee willen we het beheer van de gebouwen verbeteren en het
belang duurzaam beheer onderstrepen. Uiteindelijk moet dit leiden tot lagere operationele kosten en
tot betere duurzaamheidsprestaties van onze gebouwen,” aldus Eric Van Dyck, COO Redevco B.V.
Redevco rapporteert sinds 2009 over haar duurzaamheidsresultaten in het jaarlijkse CR Report.
Meer informatie over het duurzaamheidsbeleid van Redevco vindt u op http://www.redevco.com/cr.

OVER REDEVCO:
Redevco, een onafhankelijke vastgoedonderneming, beheert en ontwikkelt een van de grootste
winkelportefeuilles in Europa. De portefeuille bestaat uit meer dan 600 objecten, voornamelijk gelegen in de
belangrijkste winkelstraten van grote Europese steden. Redevco richt zich vooral op eersteklas objecten op
goede locaties die een hoog groeipotentieel bieden. Redevco is onderdeel van het in Zwitserland gevestigde
Cofra Holding AG.
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