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David Vermeesch en Charles Lasserre van BelSquare: “Door onze eigenzinnige aanpak creëren we interessante 
opportuniteiten.”

“ONZE DOELSTELLING: MEERWAARDE 
LEVEREN VOOR ONZE KLANTEN”

BELSQUARE
De Praeterestraat 2/4 1000 Brussel
+32 (0)2 648 20 20
www.belsquare.eu
info@belsquare.eu

Een sterke band met klanten, het vermijden van belangenconflicten en een nationale 
focus: dat zijn de speerpunten in de missie van BelSquare, zes jaar geleden opgericht 
door David Vermeesch en Charles Lasserre. Met 15 medewerkers is BelSquare 
uitgegroeid tot een gewaardeerde partner in de vastgoedsector.

BELSQUARE: GEWAARDEERDE PARTNER IN VASTGOED

“BelSquare levert drie type diensten. 
Ten eerste vanuit de afdeling ‘Letting & 
Sales’ (agentschap) adviseren wij ven-
nootschappen omtrent hun vastgoed-
problematieken. BelSquare begeleidt 
vennootschappen die een oppervlakte 
willen inhuren of aankopen, de con-
dities van hun huurcontract willen her-
zien, een pand willen verkopen… Het 
kan gaan om kantoren, winkels, indu-
strie- en logistieke gebouwen of hotels. 
BelSquare zorgt ook voor de commer- 
cialisatie van leegstaande panden. 
Onze tweede dienst loopt via de afde-
ling ‘Capital Markets’: we adviseren 
promotoren en investeerders bij de aan- 
en verkoop van panden/projecten om 
het beste rendement te behalen,” vertelt 
David Vermeesch. “En ten laatste bin-
nen het departement ‘Valuation’ (waar-
debepaling) beoordelen de experts van 
BelSquare gebouwen en projecten op 
hun reële waarde in het kader van on-

der meer een kredietaanvraag of herfi-
nanciering.”
Onlangs sloot BelSquare een samen-
werkingsakkoord af met BRESS. “De 
hoofdactiviteit van BRESS is property 
management (beheer) in professioneel 
vastgoed. Bij de verkoop van panden 
maken ze een analyse via due diligence 
technieken. De technische expertise van 
BRESS in combinatie met onze commer-
ciële en financiële ervaring zal een be-
langrijke ondersteuning opleveren voor 
onze klanten.”

NATIONALE FOCUS
In de sector van vastgoed consultancy 
vond er de afgelopen jaren een sterke 

centralisatie plaats. “Naast enkele grote 
spelers zijn er nog diverse middelgrote 
partijen die zich focussen op één speci-
aliteit of op een lokale verankering. Met 
BelSquare maken we het verschil door 
onze focus op nationaal vlak. Onze 
klanten zijn grote spelers en wij zijn ac-
tief waar zij ons nodig hebben.”

BEHEER VAN BELANGEN- 
CONFLICTEN 
BelSquare onderscheidt zich eveneens 
door zijn aanpak bij belangconflicten. 
“Bij ons staan transparantie en ethiek 
hoog in het vaandel. Bij transacties 
komt het eropaan om de verschillende 
partijen op eenzelfde manier te bena-
deren. Hierdoor creëer je een vertrou-
wensrelatie die nodig is om succesvol 
te opereren.”

ONE STOP SHOPPING
BelSquare profileert zich steeds meer 
als een one stop shopping specialist 
voor eigenaars, investeerders, project-
ontwikkelaars en bewoners. “Door onze 
eigenzinnige aanpak creëren we inte-
ressante opportuniteiten. Wij benade-
ren de markt op een proactieve manier. 
Onze expertise breidt zich voortdurend 
uit. We zijn zeker niet de grootste speler 
in de sector en dat hoeft ook niet voor 
ons. Meerwaarde leveren voor de klan-
ten, dat is onze ultieme doelstelling,” 
besluit David Vermeesch.


