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Voortaan kan u bij Hillewaere terecht 
voor al uw bankzaken: hypothecaire 
kredieten, investeringskredieten, spa-
ren, beleggingen, leasing en alle ande-
re bankdiensten. Een gespecialiseerd 
team van 6 medewerkers staat vanaf 
23 maart te uwer beschikking!

Waarom start Hillewaere Groep met het 
aanbieden van bankdiensten? 

Roel Druyts: In onze vastgoed- en verzekeringsactivi-
teiten merkten we vaak dat het bancaire hier onlosma-
kelijk mee verbonden is. Met de toevoeging van een 
BKCP bankkantoor kunnen we onze klanten pas écht 
optimaal adviseren over hun financiële situatie en de 
beslissingen waar ze voor staan. Door het totaalplaatje 

te bekijken ontstaan vaak opportuniteiten. De keuze 
van het juiste type financiering, een optimale struc-
turering van roerend en onroerend vermogen, het 
afdekken van risico’s, het ondersteunen van onderne-
mersactiviteiten: ons team van 6 gespecialiseerde en 
ervaren medewerkers staat klaar om klanten hierin te 
begeleiden.

Starten jullie dan vanaf nul een bankkan-
toor op? 

Roel Druyts: Neen, zeker niet. Begin dit jaar namen 
wij DGM Verzekeringen over in Oud-Turnhout. Hier-
mee haalden wij Rudy Mangelschots aan boord die 
meer dan 20 jaar bankervaring heeft bij KBC en Delta 
Lloyd. Rudy wordt algemeen directeur van de bank 
en Kevin Prinsen die aan het hoofd stond van onze 
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Family Office, wordt directeur beleggingen. Ons bankkantoor zal fy-
siek ook gevestigd worden in het voormalige Delta Lloyd kantoor te 
Oud-Turnhout. Alle medewerkers die hier actief waren, zijn allemaal 
overgestapt en vormen een uniek team waarmee wij vanaf dag 1 onze 
klanten een optimale service zullen kunnen leveren. 

Waarom kiest Hillewaere voor BKCP Bank?

Rudy Mangelschots: BKCP Bank beantwoordt perfect aan wat wij van 
een bank verwachten: een bank op mensenmaat die deel uitmaakt van 
een solide, krachtige groep. BKCP Bank is namelijk onderdeel van de 
Crédit Mutuel Nord Europe Groep, met meer dan 1.2 miljoen klanten 
en meer dan 4500 medewerkers de tweede grootste retail bank van 
Frankrijk. In België telt BKCP Bank ondertussen ongeveer 100 kantoren. 

Kevin Prinsen: Met BKCP Bank kiezen wij voor een van de veiligste 
en beste banken ter wereld. In 2014 prijkte Crédit Mutuel, de Fran-
se retail-arm van onze groep, op de lijst van de 50 veiligste banken 
wereldwijd. Van alle banken die in België actief zijn, komen er maar 
2 andere banken op dit lijstje voor. In de lijst van de 25 « Beste ban-
ken in West-Europa sinds de crisis », staat Crédit Mutuel op de tiende 
plaats. In 2013 werd de bank nog uitgeroepen tot « Bank van het jaar 
in Frankrijk » door het magazine World Finance.

Waarom moeten mensen voor BKCP Bank kiezen?

Rudy Mangelschots: BKCP Bank biedt goede tarieven en flexibele 
oplossingen, maar wat voor ons centraal staat, is het bieden van een 
goede dienstverlening. En hier zitten we met BKCP Bank volledig op 
dezelfde lijn. Steeds bereikbaar zijn voor onze klanten en een ervaren 
team dat niet elke paar jaar van samenstelling verandert: dat is de suc-
cesformule die we samen met BKCP Bank willen verderzetten.
 
Kan iedereen terecht bij de bank? 

Kevin Prinsen: Uiteraard. Niet alleen particulieren, maar ook zelfstan-
digen, vrije beroepen en lokale ondernemers kunnen bij ons terecht. 
Hillewaere Groep bestaat uit 3 verschillende bedrijven en activiteiten 
die elkaar kunnen versterken: Vastgoed, Verzekeringen en Bank en 
Beleggen. Het komt er vaak op aan om de verschillende puzzelstukjes 
op de juiste manier bij elkaar te brengen om tot een ideale oplossing 
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te komen. Hierbij zijn klanten geenszins verplicht 
om voor elk onderdeel met ons samen te werken. De 
medewerkers van de verschillende bedrijven zijn ook 
strikt gescheiden zodat onze klanten enkel gespeciali-
seerde en vakbekwame mensen voor zich krijgen. 
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BKCP Bankkantoor
Steenweg op Turnhout 16 
2360 Oud Turnhout 

T 014 65 45 70

Openingsuren

maandag
9:00-12:30 | 14:00-18:00

dinsdag
9:00-12:30 |14:00-18:00

woensdag
9:00-12:30 | Namiddag op afspraak

donderdag
9:00-12:30 | 14:00-18:00

vrijdag
9:00-12:30 | 14:00-16:30

zaterdag
Op afspraak

zondag
Gesloten

Rudy Mangelschots
Algemeen Directeur bank

Kevin Prinsen 
Directeur beleggingen

Petra Toremans
Relatiebeheerder

Benny Van Bylen
Relatiebeheerder

Sigrid Vandenweyer
Relatiebeheerder en secretariaat

Sven Janssens
Boekhouding

een sterk team van
gespecialiseerde en 
vakbekwame mensen


