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ERIK VERBRUGGEN TREEDT IN DIENST BIJ BELSQUARE 
 
Op 1 september a.s. treedt Erik Verbruggen bij BelSquare in dienst als hoofd van 
de afdeling Letting & Sales België. 

Na te zijn afgestudeerd in Economie aan de KUL begon Erik in 1999 zijn loopbaan 
als Key Account Manager bij Jones Lang Lasalle (JLL). Sinds 2007 leidt hij de 
afdeling Offices Agency voor heel België. Tijdens zijn lange loopbaan bij JLL heeft 
Erik een groot aantal eigenaars kunnen begeleiden bij de commercialisering van 
hun vastgoed en talrijke bedrijven en administraties bij het beheer van hun 
vastgoedvraagstukken. Erik adviseerde bij een aantal belangrijke 
huurcontracten, waaronder 18.000 m2 voor BeoBank in het Quatuor-gebouw van 
Befimmo, 70.000 m2 voor de Vlaamse Gemeenschap in het ZIN-gebouw in 
aanbouw van dezelfde eigenaar, en 6000 m2 voor AGEAS in het Manhattan. 

Erik brengt 22 jaar ervaring en een netwerk van klanten mee, dat hij in 
samenwerking met de twee oprichtende partners ter beschikking stelt van de 
zeven medewerkers van de afdeling Letting & Sales in Brussel en Vlaanderen.  

Ook gaat hij meewerken aan de ontwikkeling van de interdepartementale 
synergieën van BelSquare.  

BelSquare biedt zijn cliënten in België een volledig pakket vastgoeddiensten aan 
in Letting & Sales Offices en Retail, Capital Markets, Waardebepaling en Design 
& Build.  
 

  
Voor meer informatie 

BELSQUARE 
Ludivine Christophe 
Head of Marketing & Communication 
ludivine.christophe@belsquare.eu 
Mobiel: +32 475 98 45 19 
 
Over Belsquare 

BelSquare, dat in 2013 werd opgericht, beschikt tegenwoordig over een team van 26 personen. BelSquare is een 
adviesbureau voor onroerend goed. BelSquare adviseert bedrijven, eigenaars, investeerders en promotoren over 
elke stap van hun vastgoedinitiatieven. Op de consultantsranglijst van Expertise uit 2021 bekleedde BelSquare de 
vierde plaats wat betreft Investment op nationaal niveau. BelSquare heeft het hele Belgische grondgebied als 
werkterrein. De consultant is actief in Brussel, Antwerpen, Gent, Leuven, Namen, Louvain-la-Neuve, Luik en 
Charleroi. 


