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INLEIDING
Bent u op zoek naar een veilige, maar interessante manier om uw vermo
gen optimaal te laten renderen? Met F.C.A. Investment kunt u zorgeloos én 
aantrekkelijk investeren in villagronden in de Ardennen. Op maat van uw 
budget en de investeringstermijn die u wenst: maak kennis met onze di
ensten en de meerwaarde die we kunnen betekenen voor uw beleggings
portefeuille. Onze sleutelwoorden? Veilig, zorgeloos én rendabel. Daar kan 
geen spaarboekje tegenop.

Fons Ceustermans
CEO

Elke klant is voor ons uniek 

en geniet een persoonlijke aanpak,

met feedback op regelmatige basis.  

Fons Ceustermans



ONZE BOUWSTENEN VOOR EEN 
VEILIGE EN RENDABELE INVESTERING
ZORGELOOS AANKOPEN

Investeren in vastgoed is een veilige en slimme 
keuze, dat staat als een paal boven water. Maar, 
de opties zijn talrijk, hoe maakt u de beste keuze? 
Bij F.C.A. Investment helpen we u hier graag en 
met kennis van zaken bij. Al meer dan twintig jaar 
zijn we gespecialiseerd in één beleggingsproduct: 
villagronden in de Ardennen. Dankzij onze com-
plete aanpak en ons uitgebreide netwerk, zijn we 
vandaag marktleider in dit segment en kunnen we 
u een solide, crisisbestendige én dus zorgeloze 
beleggingsoplossing bieden. 

Investeren in de Ardennen
In de meer dan 20 jaar dat we actief 
zijn in de Ardennen is er één constante 
gebleken: investeren in exclusieve vil-
lagronden blijft er bijzonder interes-
sant, of u nu op korte, lange of mid-
dellange termijn wenst te investeren. 
Dankzij onze unieke aanpak waarbij we 
de bouwgrond aankopen en bouw klaar 
maken (nutsvoorzieningen,  wegenis- 
en afwateringswerken) kunt u een villa-
grond aankopen aan een prijs die maar 

liefst 15% lager ligt dan de marktprijs. Daarmee 
maken we absoluut het verschil op de markt. Dit 
vormt een ijzersterke basis voor een succesvolle 
belegging. Bovendien bleek een verkoop in het 
verleden tot wel 10% rendement op te leveren. 
En hebt u geen tijd of zin in de administratieve 
rompslomp die bij een aankoop komt kijken? Die 
nemen we u met de glimlach uit handen. 
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Enkele troeven van onze villagronden in de Ardense 
regio:
-  Er worden ook de komende jaren nog heel wat 

kmo-zones ontwikkeld. Deze trekken uiteraard 
ook heel wat ondernemers aan, die graag in de 
buurt wonen en vaak op zoek zijn naar een ex-
clusieve bouwgrond.

-  Door een slimme mix van bouwgronden met 
korte, middellange en lange investeringstermi-
jnen kunnen we uw kavel steeds op het juiste 
moment verkopen.

-  De groei van toerisme en belangstelling van 
buitenaf: ook Vlamingen zijn vaak op zoek naar 
een exclusieve bouwgrond in de Ardennen, net 
zoals Luxemburgers, die aangetrokken worden 
door de lagere vastgoedprijzen.

Uiteraard kiest u zelf wanneer u uw investerings-
grond opnieuw verkoopt. Ondertussen hoeft u zich 
geen zorgen te maken: wij zorgen ervoor dat de 
grond piekfijn (en kosteloos) onderhouden blijft. 

Bent u op zoek naar een interessante belegging 
om uw risico te spreiden? Neem dan zeker een 
kijkje in onze portefeuille van onze exclusieve 
villagronden.



OVER ONS
Klanten een veilig en rendabel alternatief bieden voor het traditionele spaarboekje 
door te investeren in villagronden in de Ardennen. Dat was hét uitgangspunt voor de 
Lommelse Fons Ceustermans, toen hij in 1999 F.C.A. Investment oprichtte na een rijk 
gevulde carrière in de banksector. 

Van A tot Z
Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot marktleider in Vlaanderen en heeft het zich vertakt in diverse pro-
ducten en diensten, zoals de begeleiding van uw dossier, de verdere verkoop van de gronden etc. Maar, 
aan de oorspronkelijke missie en locatie werd nooit geraakt. Integendeel. Dankzij zijn uitgebreide expertise 
en netwerk biedt F.C.A. Investment meer dan ooit interessante mogelijkheden om veilig en rendabel te 
investeren in de Ardennen. Op korte, middellange of lange termijn. Fons Ceustermans: “In het verleden 
hebben we voor onze klanten een nettorendement van wel 10% kunnen behalen. Bovendien kunt u als 
klant ook in de periode voorafgaand aan een eventuele verkoop op beide oren slapen: het onderhoud van 
de bouwgronden nemen wij vrijblijvend voor onze rekening. Een complete aanpak dus, waarbij ‘van A tot 
Z’ niet alleen staat voor de maximale dienstverlening, maar ook voor Ardennen en Zorgeloosheid. En, niet 
onbelangrijk, tussen de A en de Z vindt u bij ons geen kleine lettertjes: wél transparantie en vertrouwen. Na 
al die jaren vormen deze waarden nog steeds de rode draad in wat we doen en trekken we die lijn ook door 
in onze andere diensten, zoals de verkoop, enz.” 

Door de combinatie van ongerepte 

natuur en gezellige dorpen en stadjes 

is het een aantrekkelijke bestemming 

voor een weekendje weg.



DE LIGGING
Nabij de stad Luik beginnen de Belgische Ardennen. 
Het uitgestrekte heuvelachtige gebied  bestrijkt de 
provincies Luik, Namen, Henegouwen en Luxemburg.

Door de combinatie van ongerepte natuur en gezel-
lige dorpen en stadjes is het een aantrekkelijke 
 bestemming voor een weekendje weg. Daarom ont-
dekken steeds meer mensen, (waaronder opvallend 
veel Luxemburgers) de Ardennen de laatste jaren als 
een betaalbare, aantrekkelijke woonplaats.

In de Ardennen is veel te beleven, zoals:
-  Ongerepte natuur: de bossen en meren (bijvoorbeeld l’Eau d’Heure) vormen een heerlijk gebied om te 

wandelen, fi etsen, kajakken, jagen en paardrijden,
-  Golfbanen op prachtig gelegen locaties, zoals de Royale Golf Club des Fagnes in Spa en Golf de 

Rougemont in Profondeville en Golf de Durbuy in Durbuy,
-  Spa: een druk bezochte wellnessbestemming: ook bekend door het bronwater, het prestigieuze casino 

en het nabij gelegen formule 1-circuit van Spa-Francorchamps,
-  La Roche-en-Ardenne: dit fraai gelegen stadje aan de Ourthe is één van de populairste plaatsen van de streek,
- Bouillon: gezellig historisch stadje met een prachtig kasteel en dierenpark,
- Malmedy: een populair wandelgebied, ’s winters een ideale uitvalsbasis om te skiën en langlaufen,
- Verschillende attracties, zoals aan de grotten van Han en pretpark Plopsa Coo,
-  Prachtige vakantieparken en campings, zoals Landal Village les Gottales nabij Trois-Points en Ardennen 

Camping Bertrix van Roompot.



2021-2025 verwachting!

Onze toekomstvisie blijft onze
klanten een aankoopprijs aan te

bieden die 10-15% onder de 
marktprijs ligt!
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20212025 verwachting?

Onze toekomstvisie blijft onze klanten een aankopprijs aan te bieden
die 10-15% onder de marktprijs ligt!



Kosten

Aankoopprijs 180.00
Notaris  27.00

Water  18.000
Electriciteit  21.600
Landmeter  11.000
Marharo Invest 20.000

Totale AP  277.600

Opbrengsten

Minimum aantal Kavels 8
Prijs per kavel 42.000

Totale VP  336.000

Marharo, 
Voor iedereen die 
op zoek is naar 

een zorgeloos en 
rendabele investe

ring.  De gemid
delde tijdspanne 
om deze type van 

projecten te
realiseren is 2 jaar.

WINST: 58.400 EURO  -  21%

MARHARO, 
EEN PROFESSIONELE
DIENSTVERLENING BIJ
UW INVESTERING
U wenst te investeren in villagronden in de Arden-
nen en wilt hierbij streven naar een maximaal rende-
ment zonder enig risico te lopen? Via onze dienstverlenende tak Marharo kan het allemaal. Marharo zorgt 
voor een vast forfait voor de volledige begeleiding van uw investeringsdossier (notaris, registratie, landmeter, 
…). Handig toch, want u hoeft hiervoor zelf niets te ondernemen. En indien de grond nadien verkaveld wordt 
in meerdere percelen, plukt u er maximaal de vruchten van. Lukt het niet om de gronden te verkavelen? Dan 
krijgt u de aankoopprijs en alle gemaakte bijkomende kosten volledig terugbetaald. Dit nemen we ook zo op 
in de notariële akte. Hoewel deze tak erg jong is, valt deze in de smaak bij heel wat investeerders.



FIMMOR: VOOR EEN SNELLE INVESTERING MET VOORSPRONG
Net zoals in Vlaanderen, gelden er ook bouwvoorschriften in Wallonië. Zo bent u in Wallonië bijvoorbeeld 
verplicht om een verkavelingsprocedure op te starten zodra u drie aanpalende bouwgronden wenst te 
bebouwen. Daar kan natuurlijk tijd over gaan. Bovendien bent u ook verplicht om bij de latere bebouwing 
aan de verkavelingsvoorschriften te voldoen. Dit kan sneller en rendabeler wanneer we opteren voor een 
combinatie van een verkavelingsprocedure en splitsingsprocedure. Met onze tak Fimmor maken we zo een 
snelle investering en herverkoop voor u als investeerder mogelijk. 

We staven dit even met een voorbeeld. Een perceel met een breedte van 200 meter kan verdeeld worden in 
een stuk van 160 meter (verkaveling verplicht) en een stuk van 40 meter (perceel dat kan worden gesplitst 
door Fimmor). Een erg interessante formule, want voor dit laatste stuk is er geen verkavelingsvergunning 
nodig. Het kleinere perceel kan immers eenvoudig via een zogeheten splitsingsproce dure in twee kavels 
verdeeld worden. Deze aanpak heeft niets dan voordelen. In dit geval bent u immers niet gebonden aan 
verkavelingsvoorschriften, geniet een eventuele koper van meer architecturale vrijheid, en kan er gega-
randeerd een open bebouwing op komen te staan. Een absolute meerwaarde voor de latere koper én een 
efficiënte manier om snel te investeren en herverkopen. Met voorsprong!

Onze investeringstak Fimmor is gespecialiseerd in dergelijke constructies en garandeert deze splitsing, 
terwijl F.C.A. Invest de verkavelingsprocedure van het andere perceel voor zijn rekening neemt. De koper 
staat enkel in voor de splitsingskosten. Een ideale oplossing voor wie op zoek is naar snel rendement.

Veilig, zorgeloos én rendabel.

Daar kan geen spaarboekje tegenop.



TESTIMONIALSVERPOZEN IN DE ARDENNEN:
ONTDEK ONZE HUURHUIZEN EN -WONINGEN

Even op adem komen in de natuur. Op een boog-
scheut van die typisch Ardense stadjes, en toch rustig 
gelegen. Op het prachtige privédomein Domaine Os-
terbach verhuren we zowel een appartement als een 
woning om heerlijk te verpozen. Uiteraard voorzien 
van alle comfort en faciliteiten. De ideale uitvalsbasis 
voor een heerlijk verblijf met familie of vrienden, in elk 
seizoen. Welkom bij  Maison Foly!

De accommodatie van Maison Foly biedt u:
-  Privacy en rust, op privédomein Domaine 

 Osterbach.
- Alle hedendaagse voorzieningen en comfort.
-  De ideale combinatie van natuur en stad, op 

slechts twee minuten wandelen van het cen-
trum van Büllingen. 



Sinds enkele jaren beleggen wij een gedeelte van ons vermogen in het FCA en Fimmor verhaal.  Begeleiding is top en 
alle afspraken worden correct nageleefd!  Tot onze verwondering, doorverkoop en winstname ging veel sneller dan 

verwacht, dit aan afgesproken prijs!

Dirk Vervoort - Zelfstandige Geel - FCA + Fimmor

Een must, zonder risico, in elk beleggingsportefeuille. Afwerking dossiers van begin- tot eindfase,
zonder zorgen. Reeds 14 jaar klant en vele transacties gedaan. Elke afspraak wordt tot in detail perfect nageleefd. Een 

opportuniteit voor elke belegger die op zoek is naar een deftig rendement!! Opvolging en nazorg zijn uitmuntend.

Danny Wouters - Zaakvoerder Wouters BVBA. Mechelen - FCA

Ik heb in F.C.A. Investment een betrouwbare partner in vastgoed en vooral villagronden gevonden, omdat hun dossiers 
steeds goed onderbouwd zijn en omdat ze stipt hun afspraken nakomen. Investeren en beleggen is een beetje risico 

nemen en wat mij betreft is F.C.A. Investment méér dan het vertrouwen waard.’’

Bob Nijs - Burgemeester Lommel, Lommel - FCA

Bij mijn eerste contact met F.C.A. Investment was ik enorm verrast door de vriendelijke en professionele aanpak. 
Tijdens het bekijken van de gronden ter plaatse, kreeg ik stuk voor stuk toplocaties te zien. Mijn dossier wordt steeds 

persoonlijk aangepakt, wat véél vertrouwen schenkt. Afgesproken rendementen worden steeds behaald. Een aanrader 
voor elke portefeuille.’’

Philip van Daele - Zaakvoerder Num Num, Koksheide - FCA

F.C.A. Investment is een uiterst professionele fi rma om mee samen te werken. Afspraken, timing en andere zaken worden 
steeds nageleefd. Zaakvoerder Fons Ceustermans combineert op een hoog niveau professionalisme, directheid en resultaat-
gerichtheid met de nodige sociale vlotheid, empathie en betrokkenheid. Hij is iemand die zowel analyseert als synthetiseert 

en vervolgens ook zelf oplossingen aandraagt. Een vertrouwenspersoon waar men ten allen tijden op kan rekenen..’’

Ivo Schepers - Zaakvoerder Jeans Station, Lommel - FCA

Een investering in gronden via FCA is de ideale diversifi catie van onze beleggingsportefeuille. D.m.v. hun persoonlijke 
aanpak hebben ze iets kunnen aanbieden wat perfect aansloot bij onze wensen.  Het volledige traject van eerste con-

tact, offerte, rondrit t.e.m. fi naliseren van de aankoop verliep vlekkeloos.

Fam. Vervoort - Particulier, Tessenderlo - FCA

TESTIMONIALS
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TEL.: +32(0)496 14 89 21 

Luikersteenweg 380
3920 Lommel

NEEM VRIJBLIJVEND

CONTACT MET ONS OP




