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Het Letting & Sales team van BNP Paribas Real Estate, gespecialiseerd in commercieel 
bedrijfsvastgoed, begeleidt de bank Nagelmackers bij het verhuizen van haar hoofdkantoor in 
Brussel. 

BNP Paribas Real Estate heeft de bank Nagelmackers geholpen bij het afsluiten van een langdurige 
huurovereenkomst van nieuwe kantoren in Brussel. De oudste bank van België zal in 2023 haar nieuwe 
Belgische zetel in het Monteco-gebouw vestigen. Nagelmackers en Leasinvest hebben een contract voor 
3,700 m² ondertekend. De bank die haar huidige site in Sint-Joost-ten-Node verlaat, wil een nieuw 
gebouw bezetten dat aan de meest geavanceerde criteria inzake duurzaamheid, efficiëntie en welzijn 
van de werknemers voldoet. 

Het Monteco-gebouw dat door LeasInvest Real Estate (in samenwerking met ION) gebouwd wordt, is 
gelegen aan de Montoyerstraat 14. Dit duurzaam project verschilt van andere projecten door zijn 
gebruik van slimme technologie en houtconstructie. In het derde kwartaal van 2022 wordt de oplevering 
van dit nieuwe gebouw voorzien. 

« Deze prestigieuze transactie werd in de periode van een gezondheidscrisis gefinaliseerd, en waarbij 
de nadruk op passieve én energieneutrale gebouwen ligt. Dit weerspiegelt de huidige tendens van 
huurders om hun zoektocht naar nieuwe gebouwen te richten op nieuwe duurzame gebouwen, met 
inachtneming van de Europese programma's #Paris2030 », aldus Bertrand Cotard van BNP Paribas Real 
Estate 

 

About BNP Paribas Real Estate 

BNP Paribas Real Estate, one of the leading international real estate providers, offers its clients a comprehensive range of services that span 
the entire real estate lifecycle: Property Development, Transaction, Consulting, Valuation, Property Management and Investment 
Management. With 5,000 employees, BNP Paribas Real Estate as a one stop shop company, supports owners, leaseholders, investors and 
communities thanks to its local expertise across 30 countries (through its facilities and its Alliance network) in Europe, the Middle-East and 
Asia. BNP Paribas Real Estate is a part of the BNP Paribas Group, a global leader in financial services. 
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