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Onderneemster Julie Goossens heeft het altijd al geweten: 

‘Time is the ultimate Luxury.’ Samen met haar team staat ze 

al vier jaar aan het roer van Conciërge Privé, een exclusieve 

conciërgedienst die tweedeverblijvers bevrijdt van tijdrovende 

taken en stress. Van sleutelbewaring en correspondentie- 

beheer over het verluchten van uw eigendom tot het controleren 

van verwarming en verlichting en het sluiten van deuren en 

ramen. Conciërge Privé biedt drie jaarformules aan (Comfort, 

Premium of  Exclusive) tegen verschillende prijzen, in functie 

van de frequentie van de bezoeken, respectievelijk een, twee of  

vier keer per maand. Hoe extensiever de formule, hoe flexibeler 

de dienstverlening. De uitgebreide formules omhelzen onder 

meer ook het afvalbeheer, het gieten van uw planten en het 

doorgeven van de meterstand van water, gas en elektriciteit.

It’s something entrepreneur Julie Goossens has always known: 

‘Time is the ultimate Luxury’. For four years, she and her 

team have been at the helm of  ‘Conciërge Privé’, an exclusive  

janitorial service that frees people with a second residence 

from time-consuming tasks and stress. The services range from  

holding the keys and managing correspondence about airing 

your property to checking the heating and lighting and closing 

doors and windows. Conciërge Privé offers three annual  

packages (Comfort, Premium and Exclusive) against various 

prices, depending on the frequency of  visits - once, twice or four 

times a month respectively. The more extensive the package, 

the more flexible the service provided. The most elaborate pack- 

ages include benefits such as waste management, watering 

your plants and reading your water, gas and electricity meters.
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Conciërge Privé biedt daarnaast gepersonaliseerde diensten aan:  

’Services on Demand’ of  maatwerk in samenwerking met gespecialiseerde 

technici en lokale handelaren. In het overweldigende aanbod: bloemen, 

boodschappen of  carwash aan huis, tuinonderhoud of  de coördinatie 

van uw verhuis. De exclusieve conciërgedienst is tegelijk onderhouds- en 

poetsdienst, stomerij en babysitservice. Conciërge Privé is sinds kort ook 

aanwezig op het gerenommeerde project Sterea te Sterrebeek en geeft 

volgend jaar present op het prestigieuze project Edition Zoute.

In addition, Conciërge Privé also offers personalised services: ‘Services 

on Demand’ or customised work in par tnership with specialised tech-

nicians and local tradespeople. Just a few of  the services: flowers,  

shopping or carwash at home, garden maintenance or coordinating your 

home move. The exclusive janitorial service offers maintenance and  

cleaning, laundry and baby-sitting. Conciërge Privé has recently become 

a par ticipant in the renowned Sterea project in Sterrebeek and next year 

will be present at the prestigious Edition Zoute project.


