
Eco Label

De meest groene  
eventlocatie



Eco Label

ONZE ECOLOGISCHE 
MISSIE
Denk aan morgen bij uw keuze van eventlocatie.  

Ecologie en economie gaan hier hand in hand.  

De vele vast ingerichte zalen met moderne ecologi-

sche AV materialen laten u toe om uw event te orga-

niseren met de laagst mogelijke CO2-uitstoot, zonder 

in te boeten aan creativiteit. Ontvang uw gasten in 

een groene en zuurstofrijke omgeving. 



AED Studios heeft een doorgedreven afvalsortering. 

Niet enkel restafval en papier & karton, maar ook glas, 

hout, pmd, batterijen en verf worden gesorteerd.

AFVALSORTERING

Met een interne cateraar vermijdt AED Studios dat 

klanten, huurders en personeelsleden de site moeten 

verlaten. Ook een kinderopvang en fitness zijn aanwe-

zig op de site. 

IN-HOUSE

ZONNEPANELEN
AED Studios heeft 2.000 zonnepanelen die het basis-

verbruik van de site dekken. 



Dankzij de mogelijkheid om de site te bereiken met de 

trein, bus of via de fiets-o-strade heerst er een efficiënte 

mobiliteit. Dit blijkt uit de mobiliteitsstudie die AED Stu-

dios liet uitvoeren. 

MOBILITEIT

ISOLATIE & WATERPOMPEN
AED Studios investeerde in 24 cm dikke isolatie en ver-

ving alle oude verwarmingssystemen door warmte-

pompsystemen. 

REGENWATERBUFFERING
Al het regenwater wordt bij AED Studios opgevangen, 

gebufferd en gerecupereerd. Het te veel aan water 

wordt gecontroleerd naar de natuur afgevoerd.

LED-VERLICHTING
99% van de lichtarmaturen bestaat uit LED-lampen en 

worden aangestuurd door een domoticasysteem.



TRANSPORT
AED Studios beschikt over een breed gamma aan 

meubilair & AV materiaal, alsook over vier compleet 

ingerichte studio’s waardoor geen extern transport 

naar de site nodig is. 

NATUUR & BOS
AED Studios ligt in de groene Zuidrand van Antwer-

pen. De aanplantingen op de site zijn bedoeld om de 

biodiversiteit in de omgeving te bevorderen. 

LAADPALEN
AED Studios beschikt over drie laadpalen om elektri-

sche auto’s op te laden. 
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