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Een haven is van oudsher de plaats waar bedrijvigheid ontstaat en onlosmakelijk 

verbonden is met financiële transacties. Ook vandaag de dag liggen alle belangrijke 

financiële centra aan het water. In Hasselt hebben B-sure en Merit Capital het belang 

van de symboliek van een vestiging aan het water begrepen. Zopas openen de 

zaakvoerders Michelle Bovy en Matty Martens van de financiële instellingen de deuren 

van hun nieuw gezamenlijk kantoor in het luxueuze appartementencomplex Zuidzicht 

aan de Blauwe Boulevard. 

 

 

 

“De keuze voor onze locatie is niet ondoordacht. B-sure wil de veilige haven zijn ten opzichte 

van de woelige waters waarin de financiële markten zich soms bevinden. Ondernemers 

beseffen meer dan ooit dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van het eigen 

financiële welzijn", legt Bovy uit. "Vermogen opbouwen, beheren, schenken, overdragen, … 

uitdagingen waar velen niet mee te koop lopen, maar vaak wel van wakker liggen. Op basis 

van een onafhankelijke en multidisciplinaire aanpak adviseren we onze klanten bij de 

moeilijke keuzes die ze bij vele financiële vraagstukken moeten maken." 

Kapitaalkrachtige Hasselaren  
Merit Capital is een onafhankelijke beursvennootschap met Antwerpse hoofdzetel. “Als 

vermogensbeheerders hebben we als missie om transparant en persoonlijk onze beleggers te 
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adviseren. Elke persoon is anders waarbij financiële risico’s verschillend worden 

gepercipieerd. Maatwerk voor een portefeuillebeheer is voor ons dan ook hét sleutelwoord", 

vervolgt Martens. "Deze individuele adviesverlening heeft het directiecomité van Merit 

Capital doen besluiten om ook een tweede vestiging in Limburg te openen. Hasselt, een stad 

met kapitaalkrachtige inwoners, is dan ook de uitgelezen plaats om ons te vestigen." 

Als ludieke noot delen de twee bedrijven reddingsvesten uit aan hun nieuwe buren, de 

inwoners van Zuidzicht, onder het motto ‘als het water te diep is in een zee van 

vermogensbeheer kan u best op zeker spelen’. 

Ambitie bevestigd  
“Uiteraard ben ik zeer blij dat twee Hasseltse ondernemers zich aan de Blauwe Boulevard 

vestigen”, reageert schepen Tom Vandeput. “De Blauwe Boulevard is immers één van de 

grote stadsontwikkelingsprojecten van Vlaanderen en zowat het belangrijkste van Hasselt. 

Daar willen we niet enkel ruimte creëren om te wonen, maar ook om te werken en te 

ondernemen. De komst van B-sure en Merit Capital naar het project Zuidzicht bevestigt die 

ambitie." 

 


