
                                                            

 

 
 

Eindejaarsdiner Vastgoedkunde KU Leuven 
met de heer Bart Verhaeghe 
 
ism Alumni Postgraduaat in de Vastgoedkunde KU Leuven 
 
Datum & plaats: 
Donderdag 3 december 2015, 18.30 uur.  
Concert Noble te Brussel, Aarlenstraat 82 / 82 Rue d’Arlon, 1040 Brussel  

 
In de voorbije jaren (1995-2015) is er rond het Postgraduaat in de Vastgoedkunde een 
prachtig alumninetwerk opgebouwd, dat zowel vanuit persoonlijk als professioneel oogpunt 
van interessante waarde heeft voor onze alumni.  
 
i.s.m. Alumni Postgraduaat in de Vastgoedkunde 
 
Programma 

 Receptie & diner  
(voorgerecht, hoofdgerecht, gastvoordracht, informeel dessertbuffet/receptie) 
 Om 24.00 uur sluiten de zalen.) 
 

 Gastlezing:  
Visie, passie en drive.  
 
Ondernemer, investeerder en visionair Bart Verhaeghe geeft zijn visie op onze 
maatschappij en het bedrijfsleven doorheen 20 jaar ondernemerschap in Vlaanderen.  
 
Gestart als consultant bij KPMG, werd Bart Verhaeghe al snel zelf ondernemer. Hij 
begon bij Verelst, stampte de logistieke vastgoedgroep Eurinpro uit de grond en 
richtte in 2007 Uplace op. Vandaag is Bart Verhaeghe voorzitter en mede-eigenaar 
van Uplace en het value investment fonds Redwoods Capital. Hij is ook voorzitter en 
meerderheidsaandeelhouder van Club Brugge en oprichter en voorzitter van het 
Uplace BMC Pro Triathlon Team. Hij is voorzitter van de denk- en doetank Itinera 
Institute, bestuurder bij de Vlerick Business School en steunt tal van non-profit 
organisaties. 

 
Deelname 
 

o Individueel: 135 euro excl. BTW 
We aanvaarden geen annuleringen. Bij afwezigheid blijft het deelnamebedrag (incl 
BTW) verschuldigd. Wel kunt u zich tot 1 december 2015 laten vervangen op 
voorwaarde dat we hiervan schriftelijk (via e-mail) vooraf een bericht hebben 
ontvangen met naam & naam organisatie van de vervanger. 
Inschrijven kan tot 24 november 2015 

 
o Bedrijfstafel: 

Uw bedrijfslogo wordt vermeld tijdens het diner en u mag rekenen op de nodige 
uitstraling binnen de Belgische vastgoedwereld. De prijs voor deze formule bedraagt:  
 
o tafel 8 personen: 1800 euro excl. BTW 
o tafel 10 personen: 2050 euro excl. BTW 
o tafel 12 personen: 2280 euro excl. BTW 
 
Informatie: info.puc@kuleuven-kulak.be, tel. 056 246184 

 

http://puc.kuleuven-kulak.be/opleidingen/info/2555
http://puc.kuleuven-kulak.be/opleidingen/info/2555
https://pav.kuleuven-kulak.be/PAV/inschrijvingsformulier?code=2641
mailto:info.puc@kuleuven-kulak.be

