Persbericht

UNILEVER, NIE U W E H U U RD E R IN H E T KA NT O O R GE B OU W
( IN OND E R NE M IN G GE Ï N TE G RE E RD E D IE NS T E N ) V A N CITY DOX

Terhulpen, 14 mei 2019
ATENOR kondigt de ondertekening van een huurovereenkomst aan tussen haar dochtermaatschappij
REST ISLAND NV en UNILEVER BELGIUM NV.
UNILEVER is wereldwijd een toonaangevende leverancier
van cosmetica- en persoonlijke verzorgingsproducten,
huishoudelijke verzorging, voedingsmiddelen en
verfrissingsproducten, actief in ruim 190 landen.
De Engels-Nederlandse multinational heeft CITY DOX
gekozen als locatie voor haar toekomstige Belgische zetel.
Bijgevolg, zal zij zich binnenkort vestigen in het CITY DOX
kantoorgebouw dat in onderneming geïntegreerde
diensten voor bedrijven bevat. De huurovereenkomst is
een conventionele huurovereenkomst die op
1 september 2019 van kracht gaat.
Na het verhuren van 2.003 m² aan IWG (REGUS), brengt de huurovereenkomst met UNILEVER de
bezettingsgraad van het CITY DOX gebouw met in ondernemingen geïntegreerde diensten op 65%. Dit
versterkt dan ook de aantrekkingskracht van dit nieuw gebouw van hoge architecturale en ecologische
kwaliteit voor ondernemingen die op zoek zijn naar efficiënte kantoorruimten en specifieke
werkomstandigheden die aan de verwachtingen van hun medewerkers beantwoorden.
Met haar ideale ligging aan de ingang van de stad (Anderlecht), vormt CITY DOX een multifunctionele wijk
die perfect beantwoordt aan de eisen van nieuwe ondernemingen. CITY DOX is rechtstreeks verbonden met
het centrum van Brussel dankzij haar ligging in de onmiddellijke nabijheid van de Ring en het Zuidstation (het
grootste Belgische HST-station).
Deze nieuwe wijk aan de oever van het kanaal biedt samenlevingsomstandigheden die worden bevorderd
door een optimale combinatie van de functies en een evenwicht tussen de private, de gemeenschappelijke
en de openbare ruimten. Bedrijven, woningen, rusthuis, serviceflats, school en winkels zijn er gevestigd
langsheen de oevers van het kanaal en rondom een groot openbaar park in het hart van de bouwblokken.
Met het volste vertrouwen in het potentieel van deze wijk, is ATENOR van plan om van CITY DOX een
voortrekkerswijk te maken die in totaal ongeveer 155.000 m² ontwikkelingsruimte zal bevatten, waar alles is
uitgedacht om de levenskwaliteit en de werkomstandigheden te vergemakkelijken: zachte mobiliteit,
gedeelde wagens, intelligent afvalbeheer, stadsmoestuin, gemeenschappelijke tuinen en een openbaar park.
ATENOR is een vennootschap voor vastgoedpromotie met beursnotering op Euronext Brussels. Haar missie is erop gericht om via
haar stedenbouwkundige en architecturale aanpak gepaste antwoorden te bieden op de nieuwe eisen die de evolutie van het stadsen beroepsleven stelt. In dit kader investeert ATENOR in vastgoedprojecten van formaat die beantwoorden aan strenge criteria
inzake ligging, economische efficiëntie en respect voor het milieu.
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