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VASTNED VERSTERKT CLUSTER 

BORDEAUX MET AANKOOP VAN 

TWEE HIGH STREET SHOPS  
 
Rotterdam, 14 juni 2012 – Vastned, het Europese winkelvastgoedfonds met focus 
op venues for premium shopping, heeft twee high street shops verworven in het 

hart van Bordeaux voor in totaal € 4,9 miljoen.  
 

Het Bordeaux-cluster van Vastned is versterkt met de aankoop van twee high street 
shops in het hart van de Gouden Driehoek in die stad (“Triangle d’Or”). Een van de 
winkels bevindt zich op Rue Saint Catherine 66, de belangrijkste winkelstraat, waar 

Vastned reeds vijf panden in eigendom heeft. Deze winkel is verhuurd aan 
sportartikelenketen Courir en heeft een winkeloppervlak van 158 m2. Tevens heeft 

Vastned een high street shop van 169 m2 op Rue Porte Dijeaux 73 verworven die 
verhuurd is aan modeketen “64”.  
 

Deze aankopen zijn volledig in lijn met Vastned’s strategie om haar portefeuille van 
winkellocaties van topkwaliteit in de populairste winkelstraten in Vastned’s 
belangrijkste markten verder uit te bouwen. Met deze aankoop komt de waarde van 

de portefeuille in Bordeaux boven de € 40 miljoen.  
 

De panden zijn verworven van een particuliere belegger. 
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Taco de Groot, Chief Executive Officer van Vastned: “Het is fantastisch dat wij een 

nieuwe stap hebben kunnen zetten in Le Triangle d’Or, het sterkste winkelgebied 
van Bordeaux. De panden passen perfect in onze strategie die focust op venues for 
premium shopping, en dragen bij aan het versterken van ons cluster van high 

street shops in Bordeaux. Wij kunnen in toenemende mate winkelruimte van 
topkwaliteit aanbieden aan onze bestaande en toekomstige huurders.” 
 
Over Vastned  
Vastned is een Europees winkelvastgoedfonds met focus op venues for premium 

shopping. Er wordt belegd in geselecteerde geografische markten in Europa en 
Turkije, waarbij Vastned zich richt op het beste winkelvastgoed in de populairste 

winkelstraten in grotere steden (“high streets”). Vastned bezit daarnaast 
aantrekkelijke winkelcentra en retail warehouses. Huurders van Vastned zijn sterke 

en toonaangevende internationale en landelijke retailmerken. De 
vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 2,1 miljard. 

 
Voor nadere informatie: 

 
Arnaud du Pont, Directeur Investor Relations, 010 2424310, 
arnaud.du.pont@vastned.com. 
 


