
Belfius Immo kiest voor PriceHubble

Brussel, 7 juli 2022 � Belfius Immo, dochteronderneming van de derde grootste bank en
verzekeringsmaatschappij van België, Belfius Bank, gaat samenwerken met
PriceHubble, Europese marktleider inzake oplossingen voor vastgoedanalyse, -advies
en waardebepalingen. Voor hun marktonderzoeken en vastgoedanalyses zullen de
teams van Belfius Immo over de innovatiefste waardebepalingstechnologieën van
PriceHubble beschikken.

Met een team van meer dan 180 personen verzamelt, structureert en analyseert
PriceHubble constant de gegevens met betrekking tot de vastgoedmarkten (transacties,
advertenties, stadsomgeving, bouwvergunningen, mobiliteit, …) om de grondigste digitale
vastgoedwaardebepalings- en analyse-oplossingen op de markt te kunnen voorstellen.

Ongeveer tien medewerkers van de commerciële en projectteams van Belfius Immo zullen de
Property & Building Analyser van PriceHubble gaan gebruiken om nieuwe opportuniteiten voor
vastgoedprojecten te analyseren en de verkoop daarvan te optimaliseren. Met dit strategische
partnerschap versterkt Belfius Immo, wie hoogwaardig, duurzaam en toekomstbestendig
residentieel vastgoed ontwikkelt, bij particuliere en zakelijke klanten zijn status van
betrouwbare en innoverende partner.

"Met dit partnerschap met PriceHubble kunnen wij onze medewerkers voorzien van de
meest geavanceerde technologie voor het uitvoeren van hun marktonderzoeken en
-analyses. Het zeer intuïtieve karakter van de tool maakt het gebruik ervan enorm
gemakkelijk, en stelt ons in staat om elke dag de beste opportuniteiten voor
hoogwaardige vastgoedprojecten te vinden", zegt Franky Dewispelaere, CEO van Belfius
Immo.

Alexis Radjabi, VP Sales & Business Development van PriceHubble licht toe: "Wij zijn er
bijzonder trots op dat vooraanstaande, innovatieve spelers als Belfius Immo vertrouwen
op de technologie van PriceHubble. Onze 180 medewerkers werken onafgebroken aan de
beste oplossingen en we kunnen tot onze tevredenheid vaststellen dat ze hiermee aan de
verwachtingen van de marktleiders op de Belgische vastgoedmarkt voldoen."



Over Belfius Immo

Belfius Immo beschikt over een uitgebreide ervaring in de vastgoedsector. De vastgoedexperts van
Belfius Immo adviseren hun klanten professioneel over de aankoop van hoogwaardig onroerend goed ter
investering of als woning. Daarnaast realiseerden ze al honderden projecten voor overheidsdiensten door
deel te nemen aan de ontwikkeling van hoogwaardige vastgoedprojecten. Met hun uitgebreide expertise
op vastgoedgebied en hun financiële knowhow bieden ze hun particuliere klanten service op maat.
Belfius Immo SA is een dochteronderneming van Belfius Bank.

Over PriceHubble

PriceHubble is een Zwitsers B2B-proptechbedrijf dat innovatieve digitale oplossingen voor de
vastgoedsector creëert op basis van waardebepalingen van vastgoed en inzichten in de markt. Het
productenpakket van PriceHubble maakt gebruik van big data, zeer geavanceerde analyses en
indrukwekkende visualisaties. Zo maakt PriceHubble de markt heel wat overzichtelijker. Daardoor kunnen
de klanten beslissingen nemen over vastgoed en investeringen aan de hand van uiterst accurate
inzichten op basis van data (zoals waardebepalingen, marktanalyses, waardeprognoses of
bouwsimulaties) en kunnen ze beter overleggen met hun eindklanten. PriceHubble wil met zijn digitale
oplossingen alle spelers in de hele vastgoedwaardeketen (banken, vermogensbeheerders, ontwikkelaars,
vastgoedbeheerders en makelaars) helpen. PriceHubble is al actief in 10 landen (Zwitserland, Frankrijk,
Duitsland, Oostenrijk, Japan, Nederland, België, Tsjechië,  Slowakije en het Verenigd Koninkrijk) en telt
wereldwijd 180 personeelsleden.
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