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VASTNED TEKENT 
HUURCONTRACT MET MONOP’ 
OP POPULAIRE HIGH STREET 
RUE FAIDHERBE IN LILLE 
       

 
 
Rotterdam 11 mei 2012 - Vastned, het Europese winkelvastgoedfonds met focus 
op venues for premium shopping, heeft een huurcontract voor twaalf jaar 
getekend met de Franse keten MONOP’ voor een high street shop in het hart 
van Lille (Frankrijk). 
 
MONOP’ huurt Vastned’s high street shop 
aan Rue Faidherbe 32-34 in het centrum van 
Lille. Het pand bevindt zich midden op de 
populaire winkelstraat waar Vastned al acht 
panden bezit.  
 
Het winkeloppervlak meet 585 vierkante 
meter en ligt op de begane grond, de kelder 
en de eerste verdieping. Momenteel wordt 
alleen de begane grond effectief als 
winkelruimte gebruikt.  
 
MONOP’ is een trendy gemakswinkel 
gespecialiseerd in etenswaren en kleine 
algemene huishoudelijke artikelen van goede 
kwaliteit. De groep exploiteert zo’n 450 
winkels in heel Frankrijk. De opening van de 
winkel is gepland voor 2013. 
 
Vastned bezit zo’n 50 high street shops in Lille met een totaal verhuurbaar 
oppervlak van bijna 12.000 m2. Deze winkels zijn gevestigd aan populaire 
straten zoals Rue de la Grande Chaussee, Rue de Sec Arembault, Rue de la 
Monnaie en Rue Faidherbe. 
 
Taco de Groot, Chief Executive Officer van Vastned: “Wij zijn zeer verheugd met 
deze nieuwe huurovereenkomst. Door nauwe samenwerking met MONOP’ 
kennen wij hun behoeften, waardoor wij het vloeroppervlak veel creatiever 
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kunnen gebruiken. Deze transactie onderstreept onze sterke positie in Lille en 
de kwaliteit van onze portefeuille en toont tevens aan dat winkeliers ons geloof 
in de waarde van wat wij aanbieden delen.”  
 

 
 
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. 
 


