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Diggit StudentLife neemt Studence over
Verwerving van beheerportefeuille van ca. 450 units te Brussel
Diggit StudentLife kondigt de overname aan van Studence (Brussel) en breidt haar
beheerportefeuille uit met ca. 450 kamers in de grootste studentenstad van België. Diggit verwerft
tevens de kantoorruimte nabij het Brusselse Noordstation, waaruit ze haar activiteiten verder kan
ontplooien.
Studence | Student Residences Brussels
Diggit StudentLife kondigt de overname aan van Studence en breidt haar beheerportefeuille uit tot
ruim 750 units. Studence beheert ca. 450 studentenkamers- en studio’s in Brussel. De kamers zijn
verspreid over drie moderne studentenpanden, voorzien van alle comfort. Diggit StudentLife zal vanaf
heden instaan voor het beheer van de studentenkamers, en zal daarvoor een beroep kunnen doen op
een gemotiveerd team dat ook nu reeds ten dienste staat van de studenten. Verimass, onderdeel van
de Parte groep, blijft aangesteld als syndicus van de gebouwen die in handen zijn van diverse
particuliere investeerders. De combinatie van Diggit en Parte zorgt ervoor dat de portefeuille en medeeigendom op de meest optimale manier beheerd zullen worden door specialisten in hun vakgebied.
Brusselse uitvalsbasis
Met de overname van Studence verwerft Diggit StudentLife eveneens de kantoorruimte gelegen in één
van de studentenpanden (Studeopolis), vlakbij het Brusselse Noordstation, een buurt in volle
ontwikkeling. Van hieruit zal Diggit haar activiteiten in Brussel verder aansturen en ontplooien. Deze
uitbreiding van de beheerportefeuille in de hoofdstad ondersteunt de verdere uitbouw van Diggit
StudentLife in andere studentensteden, waardoor zij haar activiteiten substantieel kan opschalen.
Studentenpanden
De drie Brusselse studentenpanden zijn goed ontsloten
door de directe nabijheid van treinstations en ander
openbaar vervoer (tram, bus, Villo). De residenties
beschikken over kamers met eigen sanitair en studio’s,
gemeenschappelijke leefkeukens, wasruimtes voorzien van
wasmachine en droger, en diverse gemeenschappelijke
ruimtes (fitnessruimte, chillruimtes, studeerruimtes).
Verder zijn er ook fietsenstallingen en parkeerplaatsen en
kunnen de studenten genieten van sfeervolle binnentuinen.
Met andere woorden een ideale studeer- en leefomgeving
voor nationale en internationale studenten.

Studeopolis
Helihavenlaan 42-46, 1000 Brussel
200 units
Vlakbij Brussels Noordstation

Brusello XL
Kroonlaan 480, 1050 Brussel
130 units
Onmiddellijke nabijheid van
VUB, ULB en station Etterbeek

Brusello
Nieuwland 51, 1000 Brussel
120 units
Vlakbij Brussel-Kapellekerk en
nabij het Centraal station

#live #learn #love #laugh

DQSDJ

Arne Hermans | founder
E arne@diggitstudentlife.eu

Studence Student Residences

T +32 (0) 494 36 89 40

www.studence.be

W https://diggitstudentlife.eu

Helihavenlaan 44, 1000 Brussel

Let’s Get Diggital!
feel good students

feel good owners

Op zoek naar de ideale omgeving voor een
onvergetelijke studententijd?

Laat u het beheer van uw studentenpand liever
over aan een betrouwbare partner?

Contacteer ons en wij begeleiden je graag naar
jouw ideale studentenleven!

Ontdek hoe wij uw pand maximaal kunnen
laten renderen met een minimum aan zorgen.

student@diggitstudentlife.eu

owner@diggitstudentlife.eu

Over Diggit StudentLife - Diggit StudentLife is een jong en dynamisch bedrijf actief in diverse facetten
van de studentenhuisvesting. Diggit staat in voor het beheer van studentenkamers en levert bijstand
aan diverse stakeholders in het kader van studentenhuisvestingsprojecten. Diggit bestaat uit een
gemotiveerd team van medewerkers waarin operationele ervaring vanuit diverse hoeken wordt
gebundeld. Een mix die ons in staat stelt om een ervaren, betrouwbare en kwaliteitsvolle service te
kunnen bieden aan studenten en hun ouders, eigenaars en investeerders, onderwijsinstellingen en
overheden, en alle andere stakeholders die begaan zijn met een goede omkadering van de studenten.
Over Parte - Het expertennetwerk van syndici in een geconnecteerde wereld. Parte is een
snelgroeiend netwerk van syndicuskantoren dat zich richt op een professionele en efficiënte
dienstverlening voor de VME en een stimulerende werkomgeving voor beheerders en medewerkers.

