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Banimmo verhuurt in het gebouw “Diamond”  
3.050 m² aan Vente-Exclusive.com 

 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Brussel, 18 juni 2018 – Banimmo en Vente-Exclusive.com hebben vandaag een 
overeenkomst getekend voor de verhuur van 3.050 m² aan kantooroppervlakte voor een 
vaste termijn van 10 jaar in het gebouw Diamond, gelegen op de Humaniteitslaan 282 in 
Vorst (1190 Brussel).  
 
Vente-Exclusive.com zal vanaf 1 januari 2019 haar intrek nemen in het gebouw. Deze verhuis 
getuigt van de spectaculaire uitbreiding van het bedrijf: sinds haar oprichting in Gent in 2007, 
is Vente-Exclusive.com uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers in de Noord-
Europese e-commerce en de absolute marktleider in België voor wat betreft de 
flashverkopen.   
 
“Onze economische groei gaat uiteraard gepaard met talrijke aanwervingen. Momenteel 
hebben we in België meer dan 350 personen in dienst; dit maakt van Vente-Exclusive.com de 
voornaamste werkgever in de sector van de Belgische e-commerce”, legt Pieter Frypdonck 
uit, CEO van Vente-Exclusive.com in Noord-Europa.  
 
Deze transactie werd gerealiseerd met de tussenkomst van BNP Paribas Real Estate. 
 
Dankzij dit huurcontract, zal de bezettingsgraad van de Diamond stijgen van 38% naar 62%. 
Momenteel zijn de firma’s Unilever en Itron reeds in het gebouw gehuisvest. 
 
 
  
Dit persbericht is beschikbaar op de website van de vennootschap: www.banimmo.be. 
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Banimmo   Patrick Mertens   Philippe Opsomer 
Lenneke Marelaan 8 CEO     CFO 
1932 Zaventem  patrick.mertens@banimmo.be philippe.opsomer@banimmo.be 
Tel. : +32 2 710 53 11  
www.banimmo.be   
 
 
 
Over Banimmo  
Banimmo profileert zich vandaag als een speler die in staat is om vastgoedactiva, die aan de strengste 
eisen en normen van de eindinvesteerders voldoen, te bouwen of om te vormen, alsook build-to-suit 
gebouwen te ontwikkelen die aan de wensen van de huurders voldoen.  
Deze competentie wordt tegenwoordig enkel ingezet in de Belgische kantorenmarkt.  
De vastgoedportfolio heeft een totale waarde van € 138 miljoen (volgens expertises per eind 2017) en 
omvat ongeveer 100 000 m² ontwikkelde oppervlakte en 310 000 m² die nog ontwikkeld kunnen worden.  
De Franse groep Affine bezit 49,5% van Banimmo.  
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