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ALLIANZ REAL ESTATE GEEFT BNP PARIBAS ESTATE REAL ESTATE OPDRACHT 
VOOR HET BEHEER VAN DE ALLIANZ TOWER 

 
BNP Paribas Real Estate heeft van Allianz Real Estate de opdracht gekregen om zijn nieuwe hoofdzetel 
in België, de Allianz Tower, te beheren. 
 
De Allianz Tower, gelegen in het noordelijke district van Brussel, is de nieuwe hoofdzetel van Allianz 
Belgium. De verzekeringsgroep verliet het Brouckèreplein eind maart 2020 om zijn operationele 
activiteiten te hergroeperen in het nieuwe project van Immobel. Deze laatste bestaat uit twee ellipsvormige 
torens die "Möbius" worden genoemd, waarvan er nu één als de Allianz Tower wordt geïdentificeerd.  
 
Het gebouw, modern en milieuvriendelijk, werd gebouwd volgens de specifieke behoeften van de huurder, 
en wordt goed bediend door de transportnetwerken. De Allianz Tower biedt momenteel vier verdiepingen 
aan ter verhuring voor derden.  
 
BNP Paribas Real Estate zal optreden als vastgoedbeheerder voor deze kantoortoren van ongeveer 
27.850 m². Met meer dan 30 jaar ervaring in vastgoedbeheer in België en meer dan 10 jaar als marktleider 
heeft het bedrijf zijn ontwikkelingsstrategie altijd gebaseerd op operationele kwaliteit, integriteit en 
klantenservice. 
 
"We zijn blij met deze nieuwe missie", aldus Frédéric Van de Putte, CEO van BNP Paribas Real Estate 
Belgium. "We delen een soortgelijk DNA, dat van een grote Europese leider in zijn markt. Wij zijn dan ook 
in staat om de behoeften en eisen van onze klant volledig te begrijpen om een transparant en succesvol 
vastgoedbeheer ten behoeve van alle partijen te organiseren. » 
 

  
Over BNP Paribas Real Estate 
Als Europees leider in vastgoeddiensten staat BNP Paribas Real Estate de volledige levenscyclus van een goed: Ontwikkeling, Transacties, 
Advies, Expertise, Property Management en Investment Management. Met meer dan 5.400 medewerkers begeleidt BNP Paribas Real Estate 
op lokaal vlak eigenaars, huurders, investeerders en openbare instanties in 32 landen (via eigen vestigingen en via een netwerk van allianties) 
in Europa, het Midden-Oosten en Azië. BNP Paribas Real Estate is een onderneming van de groep BNP Paribas en boekte een omzet van 
1,010 miljard euro in 2019. 
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For more information: www.realestate.bnpparibas.com   
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