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Deze brochure is geenszins een aanbod tot aankoop. De brochure bevat onvoldoende genuanceerde 
informatie en is onvolledig, waardoor men er geen aankoopbeslissing op kan baseren. Ze is oriënterend 
bedoeld en is een uitnodiging om bij verdere interesse bijkomende, specifieke en nauwkeurige informatie 
over een bepaalde studentenkamer aan te vragen. Op geen enkele manier geeft de bouwheer of de 
uitbater of de grondeigenaar enige garantie omtrent het succes van de investering, de huuropbrengsten 
of de meerwaarde. Exploitatie is een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Hoewel onroerend 
goed de laatste 80 jaar een ongelooflijke waardeontwikkeling kende en het aannemelijk is dat dit in de 
toekomst ook zo zal zijn, zijn wij verplicht u ook te waarschuwen dat er ook periodes kunnen zijn waarin 
vastgoed 50% of meer kan dalen in waarde.

Dit is een project van
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WAAROM INVESTEREN  
IN KOSY ERASMUS?

KOSY Erasmus situeert zich vlak naast de 
Erasmushogeschool in Brussel en maakt deel  
uit van het Kanaalplan in Brussel waardoor ons  
driedelige studentencomplex zich meteen ook  
in de vernieuwde zone in Brussel zal bevinden.

MAXIMALE ONTZORGING  
MOGELIJK

Wij willen jou als investeerder zo veel mogelijk 
ontzorgen. Onze centrale exploitant zorgt ervoor 
dat de gebouwen correct beheerd en onderhouden 
worden. De studentencoach ter plaatse organiseert en 
coördineert het samenleven en houdt een oogje in het 
zeil. Je kan er ook voor kiezen om je studentenkamers 
en/of studio’s te laten beheren door de exploitant. 
Indien je hiervoor kiest, zal de exploitant het 
aanspreekpunt zijn voor jouw huurders en ook instaan 
voor de technische opvolging van jouw vastgoed.

MAXIMALE CONTROLE  
OP JOUW INVESTERING

Jij blijft baas over jouw investering. Je kan het volledige 
beheer toevertrouwen aan de exploitant, maar even-
eens aan een door jou aangeduide makelaar of je kunt 
dit volledig zelf op jou nemen. Wij geven jou de vrijheid 
in het maken van deze keuzes. Jij kiest bovendien zelf 
de huurprijs waaraan de exploitant jouw vastgoed 
moet te huur aanbieden, maar evengoed plezier je  
er je studerende kinderen of andere studerende  
familieleden tot de derde graad mee!

Wist je dat België tegen 
2030 maar liefst 95.000 

extra studentenkoten 
nodig heeft?



54

Wist je dat Brussel met 
110.000 studenten de grootste 

studentenstad is van België?
Bron: Statbel (2020)

 Vlak naast Erasmushogeschool in Brussel
 Groot tekort aan studentenhuisvesting (in Brussel)
 Zone in volle ontwikkeling en expansie
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KOSY Erasmus, 
ideaal gelegen 
voor investeerders 
én studenten.

MAAR LIEFST 9 UNIVERSITEITSCAMPUSSEN  
OP MINDER DAN 4 KM:

Erasmushogeschool Brussel  op 10 m

Erasmushogeschool Brussel — campus Bloemenhof  op 1,66 km

Ritcs — Campus De Bottelarij  op 1,95 km

UMC Sint-Pieter — Campus César De Paepe  op 1,97 km

Koninklijk Conservatorium Brussel  op 2,38 km

Katholieke Universiteit Leuven — Brussel  op 2,57 km

EHSAL Management School  op 2,57 km

Odissee — Campus Brussel  op 2,61 km

HE2B - Institut Supérieur Industriel de Bruxelles op 3,13 km
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FACILITATOR IN GEBOUW  
LEIDT DAGELIJKS ALLES  
IN GOEDE BANEN

Facilitor: zorgt voor de coördinatie van 
het dagdagelijks onderhoud, organiseert 
samenleving in gebouw, stuurt 
studentencoach aan, …

ONTZORGING  
INDIEN GEWENST

Wie wenst, kan de facilitator vragen het rentmeester-
schap te doen van de aangekochte kamers of studio’s.

 Technische opvolging van de kamers/ studio’s.

 Controle huurgelden, opvolging inning huurgelden.

 Plaatsbeschrijvingen

STUDENTENCOACH

 Woont in in de studentenresidentie, in het coach-
appartement dat ingehuurd wordt door de VME  
en wordt aangestuurd door de facilitator.

 Taken: onderhoud van gemene delen coördineren, 
aanspreekpunt voor de studenten, organiseren  
van samenleven, naleving huishoudelijk  
reglement opvolgen.
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info@fortior.be
02 670 08 65
fortior.be/projecten/kosy-erasmus/

Wist je dat we tegen 2030 een 
stijging van 27% verwachten binnen 

het aantal studenten in België?

AANGENAME KENNISMAKING
We maken graag persoonlijk en vrijblijvend kennis met  
je om het project toe te lichten.

BESLISSEN 
Wanneer jij beslist om je droomappartement bij ons aan te 
kopen maken we een onderhandse verkoopsovereenkomst op. 

AANKOPEN OP PLAN 
Wanneer je kiest voor een studentenkamer in KOSY Erasmus, 
kies je voor een appartement op plan. Je kan kiezen op welk 
verdiep, het aantal kamers, maar ook de afwerking mag  
je mee bepalen. 

DE NOTARIS 
De notariële akte wordt verleden gemiddeld 6 maanden  
na ondertekening van de verkoopsovereenkomst.

BETALING IN SCHIJVEN
Naargelang de werken vorderen zal je van ons een aanvraag 
tot betaling ontvangen voor de volgende betalingsschijf. 

OPLEVERING 
Je wordt persoonlijk uitgenodigd voor de oplevering van  
jouw appartement. Op dat moment betaal je ook de laatste  
schijf. Samen met de bouwheer en architect bezoek je het 
appartement en geef je je bemerkingen door.


