
Niet sexy, 
wel doordacht

INVESTEREN IN 
PARKINGS



Parkeergarages en parkeerplaatsen als 
belegging
Je hebt er vast nog niet zo bij stilgestaan, maar 
wist je dat jouw wagen 95% van de tijd gewoon 
stilstaat? En al die tijd heb je een parkeerplaats 
nodig. Heb je zelf al eens berekend hoeveel je per 
maand of per jaar aan parkeerplaatsen betaalt?

Big business
Een parkeerplaats op een goede locatie brengt 
veel geld op. Het is dan ook een schitterend 
alternatief voor wie wil investeren maar liever  
geen klassiek vastgoed aankoopt. 

Ook voor jou!
De opbrengsten van parkeergebouwen gaan nu 
meestal naar de steden, fondsen of gefortuneerde 
families. Maar vandaag krijg ook jij de unieke kans 
om zelfs met beperkte middelen mee te investeren 
in parkeergebouwen!

Samenwerking met gekende spelers
Fortior zorgt steeds voor de uitbating van de 
parkeerplaatsen. Natuurlijk niet alleen. Interparking, 
Qpark, Apcoa en Indigo zijn klinkende namen in de 
sector. Er wordt steeds gekeken om met één van 
deze spelers samenwerkingen aan te gaan voor 
eerstelijnsinterventie en beheer op afstand.

“For as long as there have been cars, 
there has been a need to store them 
when they are not moving — which, 
these days, is about 95% of the time.”

Beleggen in parkeergarages

The Economist, 8 april 2017

Fortior, een expert tot je dienst
Fortior is gespecialiseerd in publieke 
parkings en maakt deel uit van een sterke 
Belgische Holding die al meer dan 4 decennia 
aan kennis, ervaring en expertise opbouwde. 
In België, Frankrijk en Duitsland ontwikkelen 
en exploiteren we publieke parkeergarages 
op belangrijke locaties. Daarin bieden we 
individuele parkeerplaatsen aan particuliere 
investeerders aan. Een schitterende 

opportuniteit die vandaag dus ook voor 
jou toegankelijk is. Fortior werkt samen 
met gekende parkinguitbaters om een 
kwalitatieve uitbating te garanderen.

Nauwe samenwerking
Publieke parkings kunnen uiteraard niet  
om het even waar neergezet worden.  
Daarom werkt Fortior nauw samen  
met lokale overheden.  

Tot je dienst



Samen onderzoeken we de noodzaak 
en mogelijke oplossingen voor de 
parkeerbehoeften. Bij deze publiek-private 
samenwerking fungeert Fortior als  
de private partner.

Langetermijnrelatie
Een fijne samenwerking begint met een goed 
gesprek. Vertel ons gerust jouw wensen en 
behoeften, dat maakt het voor ons mogelijk 

om de meest passende investering aan te 
bieden. Wij bieden je de beste begeleiding 
van bij het prille begin tot en met je eerste 
huurinkomen. 

Tussentijdse evaluaties en uitbetalingen
Elke drie maanden ontvang je van ons de 
uitbatingsresultaten met extra toelichting en 
de uitkering ervan. Elk jaar ontmoeten we 
elkaar dan weer op de uitbatingsvergadering.

+ 300 bedrijven
+ 5000 jobs

+ 150.000 m2 bedrijfsoppervlakte 
+ 170.000 m2 woonoppervlakte 



+ 5.000 inwoners
+ 100 projecten per jaar

+ 500 evenementen per jaar 
+ 60.000 bezoekers per jaar

+ 2.000 logementen



Omdat het schaars goed is
Er rijden steeds meer auto’s rond, maar er zijn 
steeds minder parkeerplaatsen beschikbaar. 
Daarnaast moet je best zoeken om een goed 
nieuw parkeerproject op te merken. Parkeerruimte 
moet plaatsmaken voor voetpaden of publieke 
ruimte en de wagen wordt verbannen naar 
ondergrondse of bovengrondse parkeergebouwen.

Omdat het héél eenvoudig is
Het is altijd verstandig om te investeren in iets dat je 
zelf goed begrijpt. Een parkeerplaats dat zijn enkele 
lijnen en een slagboom. Je investeert in autoplaat-
sen die verhuurd worden aan abonnementhouders 
of mensen die betalen per uur. 

Omdat je de inflatie te slim af bent
De tarieven voor parkeerterreinen zijn niet 
gebonden aan wetgeving in tegenstelling tot 
handelshuur of gewone huur. Je speelt dus vrij in 
op de wet van vraag en aanbod. Uit studies van 
het bouwfonds blijkt dat parkeertarieven sneller 
stijgen dan de inflatie. Logisch, kijk: stijgt het tarief 
van 2 euro naar 2,20 euro per uur, dan is dit een 
stijging van maar liefst 10%.

Omdat het geen extra werk met zich meebrengt
Tja, die lijnen op de grond vragen niet veel onder-
houd. Een woning of appartement daarentegen, 
daar heb je best veel geloop aan. En de parking 
wordt onderhouden door erkende bedrijven zodat 
je zelf geen extra moeite hoeft te doen.

Omdat je slim aan risicospreiding doet
Heb je al een huis of extra appartement? Dan is het 
wijs om nu in iets anders te investeren. Stel dat de 
woningprijzen dalen, dan betekent dat niet dat de 
parkeerplaatsen minder opbrengen, integendeel. 

Omdat het een markt met enorm veel potentieel is
Betalend parkeren zit volop in de lift. Steeds meer 
steden maken zones betalend. In het centrum is 
gratis parkeren nog een zeldzaamheid.  
Daarom zit er veel potentieel in jouw investering  
in een publieke parking.

Omdat het tastbaar is
Je weet heel concreet waarin je je geld hebt 
geïnvesteerd. Bovendien word je enkel eigenaar 
van jouw parkeerplaatsen via notariële akte.  
Een extra geruststelling!

Waarom parkeerplaatsen?

EEN LEUK
WIST JE DATJE

Wist je dat Euratechnologies 
Rijsel een uitgebreid international 
netwerk heeft dat gaat
van San Francisco over 
New York, Belo Horizonte, 
Dubai tot in Shangai,…?



Avenue Louise 279  1050 Bruxelles
Kortrijksesteenweg 1041  9051 Sint-Denijs-Westrem
info@fortior.be  www.fortior.be

AANDACHT! Dit is geen aanbod in het kader van de prospectuswet.  
Investeren in parkeerplaatsen betekent een investering van boven de 100.000 euro.
Wie zelf gebruik wenst te maken van de parkeerplaatsen, gelieve de brochure  
Euratechnologies Lille te raadplegen.

Ontdek onze lopende projecten op  
fortior.be/investeren-in-parkings/


