
PB Plus werd opgericht in 2018 door Xa-
vier Kluyskens, later vervoegd door zijn 
compagnon de route Arno Temmerman. 
Beide Gentenaars zijn gepokt en gema-
zeld in het vastgoedgebeuren. Ze wisten 
dus ook perfect waar de pijnpunten lagen 
bij kantoren die veel panden verhuren, én 
die dus veel plaatsbeschrijvingen moeten 
(laten) opmaken. Ze ontwikkelden een 
web-platform waarop klanten alle data 
over hun plaatsbeschrijvingen digitaal 
kunnen verzamelen en raadplegen. Daar-
naast werd er een applicatie ontwikkeld 
waardoor het opmaken en verwerken van 
plaatsbeschrijvingen volledig digitaal ge-
beurt, tot het ondertekenen toe. PB Plus 
heeft ook twee vaste experten in dienst, 
voor klanten die eveneens het uitvoeren 
van de plaatsbeschrijvingen willen uitbe-
steden.

Personal touch
Het businessmodel van PB Plus is zeer 
schaalbaar. Aanvankelijk was Oost-Vlaan-
deren het werkgebied, maar inmiddels is 
het bedrijf over gans Vlaanderen actief. 

“De corona-crisis bleek in zekere zin een 
trigger om op zoek te gaan naar een print-
partner, want het werd plots heel moei-
lijk om vastgoedmakelaars face to face te 
overtuigen van onze dienstverlening. We 

wilden ze op een flexibele en kosteneffi-
ciënte manier kunnen bereiken, maar mét 
behoud van de ‘personal touch’. Het ver-
sturen van brieven is echter zeer arbeids-
intensief en duur. Als groeiende start-up 
willen we zo kostenefficiënt mogelijk wer-
ken, daarom kozen we voor EasyPrint. Ons 
volledige postverzendingsproces gebeurt 
er inline: printen van documenten, onder 
omslag steken, de omslag bedrukken met 
ons logo, frankeren en uiteindelijk verstu-
ren. EasyPrint is voor ons een efficiënte 
tool om onze documentenstroom te op-
timaliseren. We worden ontzorgd, waar-
door we meer tijd hebben om met klanten 
bezig te zijn en een nog betere service te 
leveren”, aldus Arno Temmerman.

Kostenefficiënt en vertrouwelijk
De samenwerking met EasyPrint biedt 
PB Plus tal van voordelen: flexibiliteit, 
tijd- en kostenbesparing en persoonlijke 
ondersteuning via hun accountmanager 
bij EasyPost. “De volgende stap in onze 
samenwerking zal de e-service voor di-
gitale aangetekende zendingen zijn, om 
onze facturatie-flow verder te digitali-
seren”, zegt Xavier Kluyskens. “Een groot 
voordeel van EasyPrint is de flexibiliteit 
die het biedt voor bedrijven met kleine of 
wisselende postvolumes, want er wordt 

slechts betaald per verstuurde brief. “Van-
af het eerste stuk dat via EasyPrint wordt 
verstuurd, realiseer je al een besparing. Wij 
werken à la carte, de klant betaalt geen 
omslag te veel”, zegt Annelies Wuytack 
van EasyPost. “Een ander pluspunt is de 
unieke printopstelling in ons hoofdkan-
toor in Gent. Er is geen menselijke tussen-
komst in het printproces nodig, waardoor 
de privacy en de vertrouwelijkheid 100% 
gegarandeerd worden.”
Door Declercq Philip
Foto’s Easypost

www.pbplus.be

EasyPrint ontzorgt start-ups en KMO’s

Met hun start-up PB Plus willen Xavier Kluyskens en Arno Temmerman immobiliënkantoren 
helpen om plaatsbeschrijvingen bij verhuur te digitaliseren. Voor hun van dag tot dag sterk 

wisselende hoeveelheid uitgaande post doen ze een beroep op EasyPrint, een service van EasyPost. 
Ideaal voor start-ups en KMO’s die geen nood hebben aan een dagelijkse postophaling, maar nu en dan 
wel piekvolumes versturen.

01. De PB Plus app zorgt ervoor dat het opmaken en 
verwerken van plaatsbeschrijvingen volledig digitaal 
gebeurt, tot het ondertekenen toe
02. “Gezien de sterk wisselende verzendvolumes 
hadden we nood aan een printpartner die op maat 
werkt”, zegt Xavier Kluyskens, Bestuurder PB Plus
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