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PriceHubble zet expansie voort en brengt
zijn technologie naar de Belgische markt
Zurich, 15 september 2021 een B2B PropTech-bedrijf dat gespecialiseerd is in de
taxatie, analyse en adviesoplossingen met betrekking tot vastgoed, heeft zijn
introductie op de Belgische markt aangekondigd. Voortbouwend op zijn
aanwezigheid in negen internationale markten heeft PriceHubble munt geslagen uit
zijn recente succes door in een nieuwe financiering 34 miljoen USD op te halen voor
zijn verdere expansie in Europa.

De Belgische vastgoedmarkt is onlangs digitaal volwassen geworden, na de komst van
een groot aantal PropTech-bedrijven die sterk hebben bijgedragen tot de digitalisering
van bedrijfsprocessen. Het gedetailleerd analyseren van marktgegevens en
vastgoedtaxaties blijft echter een domein waarin specialisten van de sector
onvoldoende uitgerust zijn en in het hele land behoefte hebben aan betrouwbare en
robuuste technologische oplossingen.

PriceHubble verovert deze dynamische Belgische markt

De ontwikkeling startte in het voorjaar met de geslaagde lancering van een bètaversie
bij zowat 100 specialisten uit de Belgische financiële sector en vastgoedsector. Dankzij
deze beginfase kon PriceHubble meer inzicht krijgen in de specifieke kenmerken van
de lokale markt en het eerste partnerschap aangaan in een reeks van veelbelovende
partnerschappen met innovatieve stakeholders, zoals Property-Partners of
SweepBright.

Julien Schillewaert, CEO van PriceHubble: «Het hele PriceHubble-team is trots op onze
uitbreiding naar de Belgische markt en op het werk dat gepresteerd werd om onze
technologie aan te passen aan deze snel veranderende markt, die de laatste maanden
veerkracht en innovatievermogen heeft getoond.»

Unieke oplossingen die zich in heel Europa hebben bewezen

PriceHubble is in negen landen actief Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk,
Japan, Nederland, België, de Tsjechische Republiek en Slowakije), stelt momenteel
meer dan 130 specialisten tewerk en helpt duizenden vastgoedspelers in alle maten en
vormen, van agenten over ontwikkelaars tot banken.



De technologie van PriceHubble, die gebruikmaakt van big data en machine learning,
creëert nieuwe klantervaringen en customer journeys en verhoogt zo de transparantie
op de vastgoedmarkt. Met deze technologie kunnen institutionele stakeholders ook in
een paar klikken gebouwen of portefeuilles van duizenden eenheden taxeren en
analyseren, zodat zij zich kunnen informeren voordat zij beslissingen nemen om
vastgoedactiva te kopen, beheren of verkopen.

Alexis Radjabi, Vice President Sales & Business Development: «Wij zijn blij met het
enthousiasme voor onze oplossingen in België, waar we grote ambities voor de
toekomst hebben. We hebben een lokaal team opgericht, dat al ter beschikking staat
van professionals uit de sector die particuliere klanten beter willen adviseren bij hun
aankoop, een gedetailleerde analyse van een onroerend goed willen ontvangen of
zelfs de waarde van een actief willen volgen.»

Op 21 en 22 september 2021 zal PriceHubble samen met alle belangrijkste
stakeholders en besluitvormers van de sector deelnemen aan de Realty Summit in
België. Dit evenement biedt de gelegenheid om de digitale oplossingen van
PriceHubble te ontdekken en te profiteren van het deskundig advies van het team.
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Over PriceHubble
PriceHubble is een B2B PropTech-bedrijf dat taxatie- en analyse-oplossingen voor de vastgoedmarkt
ontwikkelt en daarvoor een beroep doet op big data en machine learning. Dankzij de oplossingen van
PriceHubble kunnen professionals uit de sector – zoals banken, vastgoedmakelaars en agenten – hun
particuliere cliënten beter advies geven en een gepersonaliseerde ervaring aanbieden door de
vastgoedmarkt transparanter te maken. Met de technologie van PriceHubble krijgen institutionele spelers
– zoals investeerders, ontwikkelaars en financiers – ook de mogelijkheid om hun vastgoedactiva snel te
analyseren en te taxeren en om betere beslissingen te nemen wanneer zij vastgoed kopen, beheren of
verkopen. PriceHubble is in negen landen aanwezig Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Japan,
Nederland, België, de Tsjechische Republiek en Slowakije) en stelt wereldwijd 130 specialisten tewerk.
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