
Het gat in de markt
Julie Goossens komt uit een ondernemersfamilie 
en wist al langer dat ondernemen in haar bloed 
zit. Met haar echtgenoot die als expat in de luxe 
hotelleriesector werkte, verbleef Julie een aantal 
jaren in het buitenland. Geïntrigeerd door de werking 
van luxe dienstverlening binnen vijfsterrenhotels 
kwam ze tot het inzicht dat ze na haar terugkeer in 
België werk wou maken van een eigen zaak. Nadat 
ze zich goed bezonnen had over wat ze zelf wou, 
zocht Julie – eenmaal terug in Knokke-Heist –iets 
waar ze haar passie en oog voor detail kon in uiten.  
“Ik merkte dat er heel wat brievenbussen uitpuilen, 
dat er soms alarmen afgaan waarop niemand 
reageert, dat er overdag licht brandt in portalen, 
enz. Van immobiliënkantoren hoorde ik dat ze vaak 
last minute van eigenaars de vraag krijgen om een 
herstelling te doen, en dat ze daar dan niet meteen 
de gelegenheid toe hebben. Omdat ik zelf graag 
alles goed plan en onder controle wil hebben, leek 
me dit een perfecte aanvulling van persoonlijke 
sterktes op een bestaande nood hier in Knokke. 
Met Conciërge Privé kan ik hierop inspelen en 
een hoogwaardige, betrouwbare dienstverlening 
aanbieden”, zegt een enthousiaste Julie. 

Zo ontstond Conciërge Privé, de syndicus voor de 
privatieve delen. Niet dat Julie het warm water heeft 
uitgevonden, want het fenomeen bestaat al langer 
in het buitenland. 
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Drie jaar geleden startte Julie Goossens ‘Conciërge Privé’ in Knokke-Heist. 
Met high level dienstverlening ontzorgen Julie en haar team het hele jaar 

door de eigenaars van appartementen en woningen, zodat ze bij aankomst 
meteen kunnen genieten van hun verblijf aan zee.

- CONCIËRGE PRIVÉ -

Organisch gegroeid
Julie: “Het eerste jaar heb ik de kar alleen getrokken 
met een klein team. Maar al spoedig bleek de 
dienstverlening in de smaak te vallen. Onze groei 
hebben we vooral te danken aan tevreden klanten 
die ons aanbevelen.” Die klanten zijn eigenaars 
van woningen of appartementen en hebben een 
drukke professionele agenda, of wonen vaak in 
het buitenland. Zij hebben niet de tijd om zich te 
ontfermen over de praktische zaken die komen 
kijken bij hun eigendom. 

“Voor hen is Conciërge Privé het aanspreekpunt om 
het beheer van hun eigendom op te nemen. Dankzij 
regelmatige controlebezoeken, het organiseren van 
interventies met techniekers zoals loodgieters, 
zwembadtechniekers en anderen, maar ook 
dankzij onze hoogstaande poetsdienst en de 
perfect drietalige communicatie tussen onze leden 
en Conciërge Privé, zijn ze zeker dat hun eigendom 
in goede handen is. Tijdens hun aanwezigheid 
kunnen onze leden uiteraard ook steeds bij ons 
terecht voor vragen of service. De grootte van de 
villa of het appartement speelt geen rol. Conciërge 
Privé zorgt ervoor dat je vakantie zorgeloos begint 
en verloopt.”

Door de sterke groei werd al snel uitgekeken naar 
versterking binnen het team. Als bij toeval kwamen 
Jullie en Katty Van Guyse elkaar na jaren opnieuw 
tegen. In een ver verleden werkten beide dames 
samen in een wervings- en selectiekantoor. De 
geplande verhuis van Katty naar Knokke kwam als 
een geschenk uit de hemel en al snel besloot ze 
om mee te werken binnen Conciërge Privé. Zelf 
jarenlang zelfstandige geweest, heeft ook Katty 
dezelfde ondernemingsgeest en zorgt dit voor een 
mooie synergie tussen beide vrouwen!
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Grand architecture demands grand interior pieces. 
Your wine climate cabinet, much like your collection, 
speaks to who you are. Every Gaggenau piece is 
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Respect is key
“Mijn levensmotto ‘behandel anderen zoals je zelf 
behandeld wil worden’ trek ik door in mijn bedrijf. 
We hechten dan ook veel belang aan respect 
in de omgang met onze leden, leveranciers én 
medewerkers. Naast respect zijn transparante 
communicatie en flexibiliteit belangrijke kenmerken 
van ons bedrijf. De klanten worden duidelijk 
geïnformeerd en up-to-date gehouden van het reilen 
en zeilen van hun eigendom”, stelt Julie. Om dit 
nog te optimaliseren wordt er momenteel gewerkt 
aan de ontwikkeling van een app die de klanten 
nog beter zal informeren over hun eigendom en 
de mogelijke dienstverleningen binnen Conciërge 
Privé.

Waarvoor kan je terecht bij Conciërge Privé? 
Conciërge Privé werkt met een jaarlijks 
lidmaatschap waarbij de klant een keuze heeft aan 
dienstverlening en flexibiliteit. “Je kunt ons dus niet 
à la minute bellen met de vraag om een poetshulp 
of technieker te organiseren. Wij gaan systematisch 
te werk en beogen een langetermijnsamenwerking 
met iedere klant. Van de grote villa tot een klein 
appartement is onze benadering dezelfde. Dankzij 
de persoonlijke intakegesprekken die ik altijd zelf 
voer met de (mogelijke) klant, probeer ik steeds 
te achterhalen welk niveau van dienstverlening hij 
zoekt. Dit kan gaan van louter controlebezoeken 
tijdens zijn afwezigheid tot de full service met 
wekelijkse poetsdienst, het voorzien van bloemen 
op de tafel of het organiseren van een technieker 
bij technische problemen. We stellen een property 
manual op en bepalen samen een planning voor de 
poetsdienst of op te volgen karweien. Dat is telkens 
maatwerk”, beklemtoont Julie.  
De klant kan Conciërge Privé ook per e-mail een 
boodschappenlijstje doorgeven zodat de koelkast 
gevuld is tegen de tijd dat hij aankomt, of meedelen 
welke bedden moeten worden opgemaakt.
“Het niveau van lidmaatschap, Comfort, Premium 
en Exclusive bepaalt de frequentie van onze 
controlebezoeken en de flexibiliteit van de 
dienstverlening”, vult Katty aan.  


