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Wie? 

Mijn naam is Julie. Ik ben 33 jaar en ik heb energie in overvloed. Voor mijn carrière in de vastgoedsector 

heb ik rechten en economische wetenschappen gestudeerd aan de Université Catholique van Louvain-

la-Neuve. Ik ben een beetje toevallig in de vastgoedsector terechtgekomen. Hoewel, als ik erop 

terugkijk, was het eerder een kwestie van lot dan van toeval. Ik ben in 2012 van start gegaan in de 

vastgoedsector, eerst als vastgoedmakelaar voor het kantoor Trevi Namen en daarna als manager voor 

de Trevi-kantoren in de provincies Namen en Luxemburg. Ik ben zo gefascineerd door deze sector dat 

ik daarna 2 jaar als Sales Advisor gewerkt heb voor projectontwikkelaar Equilis. Mensen beschrijven 

me als opgewekt, professioneel en ernstig, wat we vreemd genoeg doet denken aan de slogan van 

mijn faculteit op mijn studententrui ‘Excellence and Ethics in Business’.  

Wat? 

Ondernemen zit me in het bloed, al van jongs af aan, en vastgoed is de ideale combinatie van het 

sociale, commerciële en organisatorische aspect, kortom écht de job die ik zoek. Zodra de kans zich 

voordeed om mijn eigen vastgoedkantoor te openen, heb ik dan ook geen moment geaarzeld.  

Waar?  

Het kantoor Trevi Tessier ligt aan de Chaussée de Charleroi in Gembloux. We leggen ons toe op het 

noorden van de provincie Namen en het oosten van Waals-Brabant. Dat is zowat mijn speelveld. Ik ben 

opgegroeid in Sombreffe, heb school gelopen in Gembloux en heb mijn master behaald in Louvain-la-

Neuve. Hier heb ik mijn huis, mijn vrienden, mijn familie.  

Hoe? En waarom? 

De keuze voor het netwerk lag voor de hand. Nu alle activiteitensectoren beginnen te centraliseren, 

was aansluiten bij een gekend en erkend netwerk vanzelfsprekend. Want door toe te treden tot het 

Trevi-netwerk kan ik rekenen op meer dan 40 jaar knowhow en vakkundigheid. Daar kan ik met mijn 

33 jaar niet aan tippen. Ik heb ook gekozen voor een samenwerking met Trevi omdat wij dezelfde 

waarden delen, waarden die ik heel belangrijk vind, namelijk vakkundigheid, efficiëntie, 

naamsbekendheid, zichtbaarheid en zekerheid. Een aankoop of een verkoop is een van de meest 

emotionele gebeurtenissen in ons leven. De vakkundigheid en de zekerheid van Trevi zijn 

kwaliteitsgaranties die ik graag wil bieden aan mijn eigenaars en kopers.  

Om af te sluiten? 

Behalve van sciencefiction, ben ik een fan van citaten. Ik wil dit leuke interview dan ook graag afsluiten 

met: ‘Leef alsof het je laatste dag is. Leer alsof je laatste dag nooit zal komen’ van Gandhi.  
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