
 

 
 

 

 

Brussel, 24/02/2022 

 

 
 

Na een concurrerende biedprocedure werd BNP Paribas Real Estate door 

Generali Real Estate en Athora aangesteld voor het beheer van al hun vastgoed 

in België en Luxemburg. 

 
De portefeuille onder beheer bij BNP Paribas Real Estate omvat acht kantoorgebouwen met 

een totale oppervlakte van ongeveer 63.000 m² en zeven zorgresidenties. Het kantoorgedeelte 

bestaat uit zeven gebouwen in het centrum van de Belgische hoofdstad. De meest 

representatieve zijn het gebouw 'Aria' (Ravensteinstraat 36) in het stadscentrum en het 

gebouw 'Montoyer 47', niet ver van het Luxemburgplein, met een oppervlakte van ongeveer 

10.000 m². Het achtste kantoorgebouw bevindt zich in Gasperich (Groothertogdom 

Luxemburg). Het is het hoofdkantoor van Alter Domus, namelijk het Melius Office Building met 

een oppervlakte van 10.600 m². 

 

Aria Melius Office Building 

 

 

 

Montoyer 47 

 
 

 

De rusthuisportefeuille omvat zeven residenties waarvan vier in Vlaanderen en drie in 

Wallonië.  

 

"We zijn vereerd dat we het vertrouwen van Generali hebben gekregen voor deze nieuwe 

Property Management-opdracht. Deze nieuwe opdracht bevestigt ons vermogen om aan de 

behoeften van onze klanten tegemoet te komen en tegelijkertijd een kwaliteitsvolle 

dienstverlening te garanderen die aansluit bij de evolutie van de rol van vastgoedbeheerder", 

legt Frédéric Van de Putte, CEO van BNP Paribas Real Estate, uit.  
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Om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen, heeft BNP Paribas Real Estate een 

aantal medewerkers aangeworven die zich met deze grote opdracht bezighouden en die 

allemaal een stevige ervaring hebben in de sector van het vastgoedbeheer. 

 

 

 
Over BNP Paribas Real Estate 
BNP Paribas Real Estate is een internationale leider op het gebied van vastgoed en biedt zijn klanten een brede waaier van diensten die de hele 

levenscyclus van een onroerend goed bestrijken: Transacties, Advies, Expertise, Property Management en Investment Management. Met 5.000 

medewerkers en als 'onestopshoponderneming' begeleidt BNP Paribas Real Estate eigenaars, huurders, investeerders en overheden dankzij 

zijn lokale expertise in bijna 30 landen (via eigen vestigingen en een netwerk van allianties) in Europa, het Midden-Oosten en Azië. BNP Paribas 

Real Estate maakt deel uit van de groep BNP Paribas, wereldleider in financiële diensten. 

 

Follow us on           

#BEYONDBUILDINGS 

Press contacts: 
Pascal Mikse, Head of Research, Marketing and Communication Belux – 02 290 59 23 – pascal.mikse@bnpparibas.com 

 

For more information: www.realestate.bnpparibas.com   

Twitter: @BNPPRE 
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