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Ethias en ORPEA ondertekenen akkoord voor aankoop-huur 
van 3 woonzorgcentra 
 
 
Op donderdag 12 januari ging Ethias over tot de aankoop van 3 rust- en verzorgingstehuizen 
die behoren tot de ORPEA Groep. Deze laatste zal de gebouwen huren en zal instaan voor 
het toekomstige beheer ervan. 
 
Dit vastgoedinvesteringsproject omvat de volgende drie woonzorgcentra: 
 

1. Residentie “Rustoord Zennehart” in Alsemberg (Pastoor Bolsstraat 90): 95 bedden  
2. Residentie “Les Jardins d’Ariane” in Sint-Lambrechts-Woluwe (Arianelaan 1): 159 

bedden 
3. Residentie “Panhuys Park” in Destelbergen (Panhuisstraat 5): 108 bedden 

 
De totale investering vertegenwoordigt een bedrag van 55 miljoen euro. 
 
Aangezien Ethias de wens bevestigde om meer te investeren in onroerende activa, past 
deze investering volledig binnen het vastgoedbeleid van Ethias, met focus op rust- en 
verzorgingstehuizen en kantoorgebouwen. 
 
De ORPEA Groep is vandaag een Europese referentiespeler in de sector van de opvang 
van zorgbehoevenden: rust- & verzorgingstehuizen, nazorg- & revalidatiecentra en 
psychiatrische ziekenhuizen. De Groep heeft een ervaring en deskundigheid van meer dan 
20 jaar opgebouwd. 
 
De Groep beschikt over een Europees netwerk van 36 714 bedden verspreid over 394 sites: 

 Frankrijk:  322 instellingen  28 590 bedden 

 Spanje:    22 instellingen    2 938 bedden 

 België:     36 instellingen    3 799 bedden 

 Italië:     12 instellingen    1 222 bedden 

 Zwitserland:      2 instellingen       165 bedden 
 
 
 
 
 
 
 
Engagement van Ethias 
 
Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare 
vertrouwensrelatie met haar partners van de openbare diensten en hun personeelsleden, 
met de ondernemingen en met de particulieren. 
 
Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met 
de beste prijs-kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met 
respect voor haar fundamentele waarden van menselijkheid, ethiek, engagement en 
nabijheid. 
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