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Redevco koopt groot winkelpand in de Parijse gemeente
Boulogne Billancourt

Pan-Europese winkelvastgoedspecialist Redevco heeft namens één van zijn investeerders een
groot winkelpand aangekocht in de Parijse gemeente Boulogne Billancourt. Het pand is perfect
gelegen aan de belangrijkste winkelstraat van één van Frankrijks meest welvarende voorsteden.
Transactiedetails zijn niet bekend gemaakt.
Het pand van 2.720 vierkante meter, ooit een bioscoop, bestaat uit twee winkelruimtes. Het is
buitengewoon goed gesitueerd in het hart van het aantrekkelijke en dynamische stadscentrum, met
vele kwalitatieve winkels en het drukbezochte winkelcentrum Les Passages in de buurt. De grotere
winkel is in gebruik door C&A en het andere gedeelte wordt verhuurd aan een schoonheidssalon.
Andrew Vaughan, CEO bij Redevco: “De aankoop van dit pand past goed bij onze strategie
gericht op winkellocaties die bestaan en floreren ondanks de e-commerce revolutie die de
winkelsector momenteel transformeert. Met een gemiddeld inkomen per huishouden dat twee keer
zo hoog ligt als het landelijke gemiddelde, kent Boulogne Billancourt een hoge koopkracht. Dit
versterkt de vraag naar winkellocaties in deze buurt. Veel lokale en internationale merken,
voornamelijk op mode gericht, openen winkels aan deze hoofdstraat.”
Met 120.000 inwoners is Boulogne Billancourt de één na grootste stad in de regio na Parijs.
Omdat het gebied met twee metrolijnen makkelijk te bereiken is vanaf Parijs profiteert het ook
van het omvangrijke verzorgingsgebied van de gehele Parijse regio.
Redevco werd geadviseerd door Etude du Quai Voltaire.
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