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Belfius Insurance verwerft het MG Business Center in Gent  

 
 

 
 
 
Belfius Insurance sloot zopas met MG Real Estate een overeenkomst over de aankoop van het 
service center MG Business Center in Gent. Met de aankoop van dit modern en ideaal gelegen 
gebouw, vlak bij het station van Gent Sint-Pieters, een van de grootste stations van België, blijft 
Belfius Insurance zijn vastgoedportefeuille ontwikkelen en diversifiëren. 
 
 
Het MG Business Center is gemakkelijk bereikbaar, zowel met de fiets als met de wagen of het openbaar 
vervoer, en biedt zijn diensten aan diverse ondernemingen aan op een oppervlakte van bijna 10.000 m² 
met uitgeruste kantoorruimte, gemeenschappelijke vergaderzalen, een opleidings- en seminarlokaal, 
een cafetaria en een "Fun-zone". Ondergronds zijn er 164 parkeerplaatsen voor wagens beschikbaar, 
alsook 221 beveiligde plaatsen in een fietsenstalling, naast douches en lockers.  
 

Naast het Business Center omvat het gebouw ook meer dan 900 m² handelsruimte met een Proxy 
Delhaize en 350 m² horecaruimte. 



Merk op dat het volledige dak bedekt is met zonnepanelen, die nagenoeg de volledige behoefte aan 
elektriciteit van het Business Center dekken. In combinatie met een uitstekende isolatie kan het geheel 
dan ook een uitstekende energieprestatie voorleggen. 

Over MG Real Estate 

MG Real Estate is een Europese hogesnelheidsontwikkelaar. Zowel binnen logistics, offices, residential 
als retail is snelheid ons stokpaardje. Zonder daarbij in te boeten aan kwaliteit, want onze sterke 
architecturale ontwerpen komen tot leven volgens de hoogste standaarden. Deze wendbaarheid dankt 
de groep aan zijn solide financiële basis, een vlakke organisatiestructuur, gedegen kennis in huis en 
trouwe partners die zichzelf al ruimschoots bewezen hebben. Hoe groot we ook bouwen, we houden 
vast aan ons familiaal MG-team. Zo blijven we compact en efficiënt en staan we steeds in directe 
verbinding met onze klanten. 

Over Belfius Bank & Verzekeringen 
 
Belfius Bank en Verzekeringen is een bank-verzekeraar met een stevige lokale verankering. Het oefent 
zijn commerciële activiteiten in België in drie kerndomeinen uit: retail & commercial banking, financiële 
dienstverlening aan de openbare sector en aan ondernemingen, alsook verzekeringen. Belfius Bank & 
Verzekeringen beschikt over 150 jaar ervaring in de openbare sector en over 50 jaar ervaring in het 
segment van de particuliere klanten. De onderneming is volledig in handen van de Belgische overheid 
via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). 
Meer info op www.belfius.be 
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Belfius Bank & Verzekeringen 

Ulrike Pommée  

Ulrike.pommee@belfius.be 

02 222 02 57  

www.belfius.be 

 

MG Real Estate 
Ignace Tytgat, CEO  
it@mgrealestate.eu 
09 250 95 00  
www.mgrealestate.eu 
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