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PriceHubble neemt PropTech Realtify 
over en breidt uit naar Tsjechië en 
Slowakije  
 
(Zürich, 24 juni 2021) PriceHubble bereikt de volgende mijlpaal in zijn internationale 
expansie. Het snelgroeiende B2B PropTech-bedrijf, opgericht door Dr. Stefan Heitmann 
en Markus Stadler met hoofdkantoor in Zürich, neemt met de vierde acquisitie het 
Tsjechische Proptech Realtify over en is nu actief op negen nationale markten.   
  
PriceHubble is een B2B PropTech-bedrijf en ontwikkelt innovatieve, door gegevens 
aangedreven digitale oplossingen voor de gehele keten van toegevoegde waarde in de 
vastgoed- en financieringsbranche. Door middel van big data, ultramoderne machine learning-
analyses en aantrekkelijke visualisaties brengt PriceHubble zijn op vastgoedtaxaties en 
marktkennis gebaseerde productenpakket op de markt. Het jonge bedrijf versterkt met de vierde 
overname zijn aanspraak op een leiderspositie in Europa en zijn groei- en expansiestrategie. 
Met de toekomstige focus op Centraal- en Oost-Europa betreedt PriceHubble de Tsjechische en 
Slowaakse markt. Daarmee is PriceHubble, dat in 2016 in Zürich door Dr. Stefan Heitmann en 
Markus Stadler werd opgericht, nu al in negen Europese en Aziatische landen actief. 
 
Realtify werd in december 2019 in Praag opgericht door Vladislav Kochetov en kende al snel 
succes in zijn markt. Het Tsjechische PropTech levert met zijn huidige team van 10 experts 
analyse- en onderzoeksmiddelen voor residentiële vastgoedprofessionals. PriceHubble neemt 
100% van Realtify over, waardoor Realtify voortaan actief zal zijn als PriceHubble Czechia. Het 
Realtify-team wordt volledig overgenomen door PriceHubble en Vladislav Kochetov vervult de 
functie van Managing Director van de nieuwe entiteit. Hij is verantwoordelijk voor de 
bedrijfsontwikkeling van PriceHubble in Centraal- en Oost-Europa.  
 
“We zijn trots dat we deel mogen uitmaken van de PriceHubble-familie. Het hele team kijkt er 
naar uit om samen te werken met de wereldwijde topper op het vlak van KI-analyse en digitale 
vastgoedoplossingen. Samen zullen we een belangrijke rol spelen in de digitalisering van de 
hele waardeketen in Centraal- en Oost-Europa”, zegt Vladislav Kochetov. 
 
“PriceHubble is een van de snelst groeiende PropTech-bedrijven in Europa en we versterken 
onze positie nog verder met deze transactie. In Centraal- en Oost-Europa is er veel 
groeipotentieel, de toevoeging van Realtify aan het team stelt ons in staat om onze 
marktuitbreiding in de regio te versnellen” voegt Julien Schillewaert, CEO van PriceHubble, toe. 
 
“We leveren reeds aan klanten in de regio en creëren zo aantrekkelijke synergiën voor beide 
partijen. PriceHubble is niet alleen een van de snelst groeiende PropTechs, maar ook de meest 



 

internationale”, merkt Stefan Heitmann, voorzitter en oprichter van PriceHubble op over de 
laatste nieuwe overname. 
 
PriceHubble heeft momenteel meer dan 100 experts in dienst en is actief in de volgende negen 
landen: Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en België, Japan – en nu ook in 
de Tsjechische Republiek en Slowakije.  
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Over PriceHubble 
PriceHubble is een Zwitsers B2B-proptechbedrijf dat innovatieve digitale oplossingen voor de vastgoedsector 
ontwikkelt op basis van vastgoedtaxaties en marktinzicht. Het productpakket van PriceHubble maakt gebruik van big 
data, geavanceerde analyses en inzichtelijke visualisaties, waardoor de markt een stuk transparanter wordt. Zo kunnen 
klanten vastgoed- en investeringsbeslissingen nemen aan de hand van uiterst accurate datagestuurde informatie (zoals 
taxaties, marktanalyses, waardeprognoses of gebouwsimulaties) en kunnen ze de eindgebruiker beter van dienst zijn. 
PriceHubble wil met zijn digitale oplossingen ondersteuning bieden aan alle spelers in de hele vastgoedwaardeketen 
(banken, assetmanagers, ontwikkelaars, vastgoedbeheerders en makelaars). PriceHubble is al actief in 9 landen 
(Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Japan, Nederland, België, Tsjechië en Slowakije) en heeft wereldwijd 
meer dan 100 medewerkers. 
 

 
 
 
Over Realtify 
Realtify werd eind december 2019 opgericht en begon met de verkoop van zijn eerste productversie aan de klanten 
in Tsjechië in augustus 2020. Momenteel heeft Realtify meer dan 30 klanten, waaronder ontwikkelaars, 
investeerders, vastgoedkantoren en andere proptech start-ups. Het biedt klanten gegevens, bedrijfsintelligentie en 
vastgoedwaarderingen. Het bedrijf is met succes geslaagd voor Europa's toonaangevende accelerator en de meest 
actieve investeerder van risicodragend kapitaal, de start-up Wise Guys, inclusief een zaaikapitaal van EUR 100.000. 
In de toekomst is Realtify van plan om zijn productaanbod te vergroten en uit te breiden naar de markten in Centraal- 
en Oost-Europa. 
 


