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Mövenpick k Brussels AirportMövenpick Brussels Airport
In het hart van Zaventem, tussen de Corporate Village, het 
NAVO-hoofdkwartier en Brussels Airport wordt het nieuwe 
premium hotel van Fjord RED gebouwd. De uitbating wordt 
geregeld door een professioneel team onder franchise van 
de wereldberoemde Accor-familie. Dankzij de tijdloze ar-
chitectuur en het gebruik van duurzame materialen, vormt 
het hotel een echte meerwaarde voor Zaventem en haar 
omgeving. 
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Vlakbij Brussels Airport en NAVO
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Vlakbij Brussels Airport en NAVO
Mövenpick Brussels (Airport) bevindt zich op de AAA-zicht-
locatie in Zaventem. Dit op slechts 2km van het NAVO-hoofd-
kwartier en op minder dan 7 minuten van de luchthaven 
Brussels Airport. Het project beschikt over hotelkamers, 
rooftop restaurant en skylounge, fitness, business flats en 
een ondergrondse rotatieparking. 
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Unieke beleving creëren voor de hotelgast Unieke beleving creëren voor de hotelgast 
De beleving van de hotelgast staat bij Mövenpick steeds centraal. Door het 
gebruik van hoogstaande materialen met een tijdloos karakter probeert Fjord 
RED deze beleving zo aangenaam mogelijk te maken. De inrichting van het ho-
tel en de kamers werd, in samenwerking met het internationaal gerenommeer-
de ontwerp bureau WeWantMore, tot in de kleinste details uitgewerkt om deze 
beleving te optimaliseren.  
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Veilige huuropbrengsten en 
zorgeloze verhuurservice

Veilige huuropbrengsten en 
zorgeloze verhuurservice
Investeren in vastgoed is al sinds jaar en dag 
een veilig en slim alternatief om op lange ter-
mijn een mooie opbrengst en meerwaarde te 
realiseren. Bij een investering in Mövenpick 
Brussels Airport bent u zeker van een pro-
fessioneel beheer, waardoor uw vastgoed 
aan de beste prijs wordt verhuurd

Het voordeel van een samenwerking met een 
ervaren management is hoofdzakelijk het 
zorgeloze aspect. Alle zorgen worden uit uw 
handen genomen. Dit betekent concreet dat 
u, als eigenaar, niet te maken zal hebben met 
leegstand, schade of wanbetalers.
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Buro ArchitectuurBuro Architectuur
Belgische architecten behoren tot de absolute we-
reldtop. Daarom werd er voor het nieuwe Möven-
pick hotel vlakbij Brussels Airport bewust gekozen 
om samen te werken met een beloftevolle, Belgische 
architect: David Vancanneyt van Buro Architectuur

Een gebouw wordt waardevoller door het idee dat 
erachter zit. Het is uiteindelijk een sterk beeld of ver-
haal dat blijft hangen. Dat maakt de architectuur ook 
in één oogopslag voor iedereen begrijpbaar.

We streven er steeds naar een unieke gevel te ontwer-
pen en maken daarbij gebruik van kwalitatieve en duur-
zame materialen. We werken de gevels uit tot in kleinste 
details, want alles staat of valt daarmee. Vandaar ook 
het belang van de eenheid in design en ontwerp. Het 
ontwerp ligt in lijn van wat ik eerder al toepaste in de vil-
labouw: luxueuze ontwerpen.

“Bij wijze van vooronderzoek heb ik een 
hele resem hotels bezocht, heb ruimtes 

afgestapt, maten opgenomen, tot ik 
zelfs door de security of management 

vriendelijk buitengezet werd.”

- David Vancanneyt



Fjord REDFjord RED
Fjord Real Estate Development focust op stedelijke inbrei-
dingsprojecten. Ons doel is om historisch bewezen locaties 
opnieuw op te waarderen. Dit doen we door in één project 
diverse functies te combineren en uitbating voor eigen re-
kening te nemen.

Fjord RED, een toegevoegde waarde voor uw vastgoed.



13


