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Diggit StudentLife wordt nieuwe beheerder van studentenportefeuille
Federale Verzekering
Kaap van 1.000 units overschreden in vier Belgische studentensteden
Diggit StudentLife kondigt een partnership aan met betrekking tot het beheer van de studentenportefeuille
van de Federale Verzekering. Hiermee stijgt het aantal units in beheer bij Diggit tot boven de kaap van
1.000 units in vier Belgische studentensteden.

U-Residence Brussel – K-Building Antwerpen

Diggit StudentLife sluit partnership met Federale Verzekering
Diggit StudentLife kondigt een partnership aan met betrekking tot het beheer van de studentenpanden van
de Federale Verzekering, bestaande uit een 300-tal studentenunits in Brussel (U-Residence, 96 units), Leuven,
(De Valk en V-Building, 16 resp. 46 units) en Antwerpen (K-Building, 121 units). De studentenpanden van de
Federale Verzekering liggen op een uitstekende locatie in Top-5 studentensteden in België. De portefeuille
bestaat uit een mix van kamers, kamers met eigen sanitair en studio’s.
Operator van 1.000 units in 4 Belgische studentensteden
Het Diggit-team, bestaande uit een 10-tal medewerkers, zal vanaf volgend academiejaar ten dienste staan
van meer dan 1.000 studenten in vier studentensteden, waarbij een goede verstandhouding met alle
stakeholders centraal staat. De kamers bieden stuk voor stuk een mooie omkadering
waarin de studenten zich kunnen ontplooien, en dit voortaan onder de Diggit-vlag.
Diggit kan daarmee een geschikte plek bieden aan haar studenten in Kortrijk,
Antwerpen, Leuven en Brussel en bouwt met deze partnership verder aan de
weg om een toonaangevende Belgische student housing operator te worden.

U-Residence | Brussel
Generaal Jacqueslaan 271, 1050 Brussel
96 units
Moderne en comfortabele studio’s met
topligging óp de VUB-campus

K-Building | Antwerpen
Keizerstraat 13, 2000 Antwerpen
121 units
Gelegen in het hartje van de Antwerpse
studentenbuurt met tal van grote en kleine gezellige
plekjes om te studeren en ontspannen

De Valk | Leuven
Rector de Somperplein 17, 3000 Leuven
16 units
Stijlvol studentenpand in het hartje van Leuven

V-Building | Leuven
Vital De Costerstraat 108, 3000 Leuven
46 units
Charmant studentenpand in Leuvens centrum met
kamers met gemeenschappelijk sanitair en ruime
gemeenschappelijke leefkeuken
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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 - Improving student housing without owning it
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 tal
van 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.

