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PERSBERICHT 

 

De Belgische startup OneHouseStand zamelt een half miljoen euro 

in 

 

OneHouseStand collecteert 500.000 euro om zijn ontwikkeling te 

ondersteunen, meer bepaald in Vlaanderen. 
 

Bedrijven en particulieren kunnen hun evenementen in slechts 5 klikken op 
www.onehousestand.com organiseren, door het kiezen van een exclusief huis, 
een cateraar, animaties en extra’s. De startup, waar vaak naar verwezen 
wordt als de “AirBnB van het evenement”, biedt sinds februari meer dan 150 
locaties aan in Brussel en ook in Antwerpen. 
 

OneHouseStand is al winstgevend, twee jaar na de oprichting van het bedrijf. 
De startup heeft beleggingsfondsen overtuigd zoals W.I.N.G. by Digital 
Wallonia (S.R.I.W.), Digital Attraxion en verschillende privé investeerders in 
Vlaanderen onder meer via Be Angels. OneHouseStand rondt zijn eerste 
fondsenwerving van 500.000 euro af. 
  
Het eerste doel van deze financiering is de groei van de Belgische startup te 
versnellen. De fondsen zullen ook helpen om het online platform te 
optimaliseren. En uiteindelijk zal het team ook op het vlak van marketing 
versterkt worden.  
 

Elke dag wordt er minstens één evenement georganiseerd via de website 
OneHouseStand. Klanten zijn meestal event-, marketing- of 
communicatiemanagers die nieuwe locaties willen ontdekken voor hun 
vergaderingen, meetings, business ontbijten of teambuildings.  

De startup is heel selectief : “We accepteren slechts 20% van de woningen op 
onze website omdat we aan de verwachtingen van onze klanten willen 
voldoen” vertelt Emanuele Butticé, CEO. Gemiddeld 10 huizen, 
appartementen en lofts worden maandelijks toegevoegd op de website van 
OneHouseStand.  

Het is de bedoeling om in de komende jaren de Europese leider te worden in 
het organiseren van evenementen tot en met 200 deelnemers. 
 

 

 

 

 

 



 
 

Over OneHouseStand 

www.onehoustand.com  
 

De oprichters : 

Emanuele Butticé (CEO) en Maurizio Chicco (COO) willen de 
evenementenmarkt (van 5 tot 200 deelnemers) hervormen en digitaliseren, 
door onconventionele en exclusieve locaties aan te bieden. 
  

Belangrijke data: 

• Lancering in februari 2016 in Brussel, Vlaams- en Waals-Brabant. 
• Lancering in maart 2018 in Antwerpen 

  
 

Perscontact 
 

Hélène Lebbe, Account Manager 
helene@onehousestand.com 

+32 478 43 58 83 
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