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Knight Frank Investment Management stelt BNP Paribas Real Estate aan als 
vastgoedbeheerder voor het North Galaxy-complex.  

De Britse vermogensbeheerder Knight Frank Investment Management heeft beslist om BNP Paribas Real 
Estate aan te stellen als vastgoedbeheerder voor de iconische North Galaxy-gebouwen. North Galaxy is 
een kantorencomplex dat bestaat uit twee torens van 27 verdiepingen en een kleiner gebouw van 5 
verdiepingen, met bijna 122.000 m² aan bruto verhuurbare oppervlakte en 611 autoparkeerplaatsen. 

 

Sinds de oplevering van het gebouw in 2004 wordt het pand volledig verhuurd aan de Federale 
Overheidsdienst Financiën, de overheidsinstelling die instaat voor de financiën en fiscaliteit van België. 

David Johnson, partner bij KFIM, zegt: "We zijn ontzettend blij dat we deze kans hebben gegrepen en 
onze portefeuille hebben uitgebreid naar een andere grote Europese stad. We werken momenteel al 
samen met BNP Property Management in een aantal Europese landen en we kijken heel erg uit naar de 
samenwerking met het Belgische BNP-team." 

"Het is een genoegen om een van de hoogste en meest iconische gebouwen van Brussel te beheren. 
Daarnaast zijn we dankbaar voor een nieuwe samenwerking met Knight Frank Investment Management 
voor vastgoedbeheerdiensten in België", voegt Frédéric Van de Putte, CEO van BNP Paribas Real Estate 
Belgium, hieraan toe.  
 

Over BNP Paribas Real Estate 

BNP Paribas Real Estate, een van de toonaangevende internationale spelers op de vastgoedmarkt, biedt zijn klanten een uitgebreide 
waaier van diensten aan die de volledige levenscyclus van vastgoed omvatten: vastgoedontwikkeling, vastgoedtransacties, 
vastgoedconsulting, schatting van vastgoed, vastgoedbeheer en beleggingsbeheer. Als 'onestopshop' biedt BNP Paribas Real Estate met 
zijn 5000 medewerkers ondersteuning aan eigenaars, huurders, beleggers en gemeenschappen, met lokale knowhow in 30 landen (via 
eigen kantoren en het Alliance-netwerk) van Europa, het Midden-Oosten en Azië. BNP Paribas Real Estate maakt deel uit van de groep 
BNP Paribas, een wereldleider in financiële diensten. 

Volg ons op           
#BEYONDBUILDINGS 

 

PERSBERICHT 

Voor meer informatie: www.realestate.bnpparibas.com   

Twitter: @BNPPRE 
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