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BNP Paribas Real Estate treedt op als agent in de leasing van een flagshipgebouw in Waals-Brabant. 

N-SIDE, een innovatief bedrijf dat softwareoplossingen ontwikkelt voor het analyseren en optimaliseren van gegevens 

voor de farmaceutische en energiesector, verhuist in 2024 naar het centrum van Louvain-La-Neuve. 

In het gebouw 'Esprit Courbevoie', dat beantwoordt aan de meest geavanceerde criteria op het gebied van ecologie 

en welzijn op het werk, komt de scale-up N-SIDE, die meer dan 20 jaar geleden werd opgericht als een spin-off van de 

UCLouvain. 

 

 

Naast het duurzame en exemplarische karakter van dit project waren de nabijheid van het stadscentrum, het openbaar 

vervoer en de coworkingruimtes van Silversquare enkele van de belangrijke factoren die tot de beslissing van het 

bedrijf hebben geleid. De groeiambities van het bedrijf worden weerspiegeld in deze pas verhandelde kantoorruimte. 

Het kantoorgebouw Esprit Courbevoie werd ontwikkeld door Thomas & Piron Bâtiment en Besix RED en is eigendom 

van Befimmo (Gereglementeerde vastgoedvennootschap), die onlangs deze site van ca. 8.300 m² kantoren heeft 

aangekocht. 

N-Side zal iets meer dan 4.300 m² kantoorruimte leasen, terwijl de resterende oppervlakte wordt ingenomen door 

Silversquare. 

Deze transactie bevestigt de belangrijke positie van BNP Paribas Real Estate in bedrijfsvastgoed, vooral in Waals-

Brabant. 

 

 

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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