
SHOPPING CENTER BASILIX : VOLLEDIGE RENOVATIE GEDURENDE 1 JAAR

Shopping Center Basilixwerd in 1984 geopend en krijgt nu een complete make-over !

Het centrum, gelegen in de gemeente Sint-Agatha Berchem, biedt momenteel een 

winkelervaring met meer dan 60 winkels op bijna 35.000 m2.

Om haar klanten tevreden te stellen en haar toekomst in een voortdurend veranderende maatschappij veilig te 

stellen, hebben de eigenaar van Basilix Shopping Center en haar beheerder CODABEL een krachttoer uitgehaald 

om meerdere miljoenen euro’s vrij te maken voor een groot en noodzakelijk renovatieplan. Bezorgd over de toekomst 

van iedereen wordt een grote nadruk gelegd op ecologische aspecten voor een groener en verantwoord Basilix. 

De werkzaamheden zijn op maandag 27 juli 2020 begonnen en zullen eind 2021 zijn afgerond.

De eerste fase van de renovatie start met het interieur van het winkelcentrum en stopt niet na een laagje verf. Om 

het energieverbruik te beperken, zullen alle bestaande verlichting worden vervangen door moderne ledverlichting. 

De nieuwe roltrappen en liften zijn verplaatst en garanderen zo nog een betere doorstroming van de klanten. Tot 

slot wordt er een panoramische lift gebouwd die de ondergrondse parkeerplaatsen op een vlotte manier verbindt 

met het shoppinggedeelte en met de grote dakparking. De transparante lift vormt een extra bron van lichtinval in 

het centrum.

De tweede fase omvat een totale vernieuwing van de gevels en zal eind 2020 plaatsvinden. Het centrum krijgt een 

volledige nieuwe look, nieuwe totems en een nieuw modern logo.

De renovatie zal in 2021 worden voltooid met de herinrichting van het dakterras waar buiten parking voor klanten 

andere mooie projecten worden ontwikkeld. Zo komt er een hangende tuin, een moestuin, een carpoolparking en 

een terras ontworpen om te profiteren van de zonnige dagen....

Deze renovatie zal gepaard gaan met een nieuwe digitale en grafische identiteit. Een moderne digitale 

communicatie door o.a. een nieuwe website, ontwikkeling van sociale netwerken, interactieve terminals...

Klantentevredenheid  staat centraal In het nieuwe Basilix Shopping Centrum !

Perscontact

Gaëtan Leroux  I  Algemeen directeur

gl@gestea.be

Persbericht
29.07.2020

mailto:gl%40gestea.be%20?subject=

