
P E R S B E R I C H T 

BESIX RED BLIJFT  BOUWEN AAN UW PROJECTEN VAN MORGEN 

Samen met BESIX Group staat BESIX RED volledig achter de maatregelen die onze regering heeft 

genomen. Om de gezondheid van onze klanten, partners en medewerkers te beschermen, volgen 

we de veiligheidsinstructies en zetten we onze activiteiten vanop afstand voort. 

BESIX RED doet er alles aan om met u in contact te blijven, maar beschouwt deze uitdagende 

periode als een kans om grondig na te denken over de vastgoedsector van morgen.

Gezien de omstandigheden in het kader van COVID-19 heeft BESIX Real Estate Development (BESIX RED) 

meteen gereageerd en zich aangepast. We blijven ons heruitvinden en zorgen ervoor dat we intern sterker 

staan. Daarnaast kunnen we dankzij nieuwe technologieën en digitale vergadertools blijven beantwoorden aan 

de behoeften en verwachtingen van onze klanten.

We blijven bouwen aan uw projecten van morgen

BESIX RED zet zijn activiteiten voort. In deze bijzondere omstandigheden hebben we onze teams georganiseerd 

om zo dicht mogelijk bij onze klanten en partners te blijven: 

• Onze medewerkers werken thuis actief verder en blijven beschikbaar

•  Al onze teams zijn bereikbaar via gsm, e-mail of digitale tools (zoals TEAMS, ZOOM, WHATSAPP, enz.).

Op die manier verzekeren we dat al onze vergaderingen doorgaan.

•  Om uw gezondheid te garanderen worden de werfbezoeken uitgesteld of beperkt tot het strikt

noodzakelijke. Elke project manager zal binnen zijn team en in samenspraak met de klanten en aannemers

van BESIX Group nagaan hoe we het best kunnen beantwoorden aan uw behoeften en wensen.

Naast deze aanpassingen blijven we actief ter beschikking van onze klanten (zowel B2B als B2C) via 

persoonlijke conference calls.

In samenwerking met onze makelaars organiseren we digitale vergaderingen, waarbij wij uw vragen uitgebreid 

beantwoorden, u gedetailleerde informatie verschaffen en adviseren over uw vastgoedbeslissingen.

TOGETHER WE CARE, TOGETHER WE THINK POSITIVE, 
TOGETHER WE WILL BE STRONGER TO MAKE IT HAPPEN!

BESIX RED 2.0

We maken momenteel uitzonderlijke tijden mee die we samen moeten overwinnen.

Eenheid, Excellentie, Teamspirit, Co-creatie en Respect... Meer dan ooit zullen onze kernwaarden ons helpen 

om deze moeilijke periode door te komen.

BESIX RED behoudt hetzelfde niveau van excellentie, maar denkt tegelijk grondig na over de toekomst van de 

vastgoedsector.  Het vastgoed van morgen is flexibel, innovatief en gericht op de klant. Dankzij ons vermogen 

om te anticiperen en vooruit te denken en – nog belangrijker – ons aanpassingsvermogen ten aanzien van 

verandering, zullen we na deze uitdagende periode ongetwijfeld sterker terugkomen.

Draag goed zorg voor uzelf en uw naasten.

https://teams.microsoft.com/downloads
https://zoom.us/ent?zcid=3172
https://www.whatsapp.com/?lang=en

