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MONTEA sluit huurovereenkomst af met  
Schenker NV voor 4.900 m² op de site te Mechelen  

 
Verlenging huurovereenkomst met VDAB  

voor een vaste periode van 9 jaar op de site in Aalst  
 
Aalst, 27 juni 2011 – MONTEA (NYSE Euronext/MONT/MONTP) kondigt vandaag de 
ondertekening aan van een huurovereenkomst met Schenker NV op de site in Mechelen en 
de verlenging van de huurovereenkomst met de VDAB voor een vaste periode van 9 jaar 
op de site in Aalst, Tragel.  
 
Montea verhuurt 4.900 m² aan Schenker NV op de site in Mechelen Noord – 100% bezetting 
 
Montea en Schenker NV hebben een huuroveenkomst ondertekend voor de laatst beschikbare 
opslagruimte op de site te Mechelen Noord, Zandvoortstraat. In lijn met de strategie van Montea 
huisvest het gebouw zowel klanten die actief zijn in de logistieke sector als in de distributiesector.  
 
Het gebouw in Mechelen Noord maakt met een totale oppervlakte van 22.599 m² 12% uit van de 
vastgoedportefeuille van Montea in België. De site is gelegen op een toplocatie langs de E19 
Brussel-Antwerpen en werd recentelijk gerenoveerd en uitgerust met zonnepanelen.  
 
Schenker nv is de Belgische vestiging van DB Schenker Logistics en stelt 525 mensen tewerk in 
zes vestigingen: Antwerpen (hoofdkantoor en zeevrachtactiviteiten), Brucargo (luchtvracht-
activiteiten), Mechelen (wegvervoeractiviteiten), Waregem (wegvervoer, luchtvracht- en zeevracht-
activiteiten), Willebroek (logistiek en supply chain management) en Zeebrugge (zeevracht-
activiteiten). 
 
Verlenging huurovereenkomst voor een vaste periode van 9 jaar met de VDAB voor 
5.561 m² op de site in Aalst  
 
Montea en de VDAB hebben een verlenging van de huurovereenkomst afgesloten voor een vaste 
periode van 9 jaar voor 5.561 m² op de site Tragel in Aalst. Deze verlenging werd afgesloten aan 
huurvoorwaarden in lijn met de bestaande huurovereenkomst. 
 
OVER MONTEA “MORE THAN WAREHOUSES” 
 
Montea Comm. VA is een vastgoedbevak (Sicafi – SIIC), gespecialiseerd in logistiek en semi-
industrieel vastgoed in België en Frankrijk. Het bedrijf wil een referentiespeler worden op deze 
markt. Montea biedt meer dan gewone opslagplaatsen en wil flexibele en innoverende vastgoed-
oplossingen bieden aan haar huurders. Op deze manier creëert het waarde voor haar 
aandeelhouders. Per 31/03/2011 had de onderneming 437.601 m² op 30 locaties in portefeuille. 
Montea Comm. VA is sinds eind 2006 genoteerd op NYSE Euronext Brussel (MONT) en Parijs 
(MONTP). 
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