Mundo-a
Kantorencentrum voor verenigingen in Antwerpen

Een ecologische en dynamische werkplek

Bio-ecologisch passief kantoorgebouw
voor de non-profitsector en sociale bedrijven

Mundo-a is één van de vijf Mundo-centra, waar de kantoren en activiteiten van verschillende
organisaties uit de non-profitsector gevestigd zijn, maar ook coöperatieven en kleine sociale
bedrijven. Je vindt er professionele privékantoren, een coworkingspace, vergaderzalen en de
bijhorende diensten.
Om je van de logistieke taken te verlichten, bieden we een gedeeld dienstenpakket en gedeeld
materiaal. Zo kan je je concentreren op de kern van je activiteiten.

Ideaal voor vzw’s, ngo’s en sociale organisaties
Onze kantoren zijn gloednieuw, instapklaar, praktisch en gezond. In Mundo-a vind je het ideale
kader om elkaar te ontmoeten, te netwerken, kennis te delen… Onze leden vormen een
stimulerende werkomgeving, waar plaats is voor ontmoeting, een informele babbel en nieuwe
samenwerkingen.

De Mundo-centra
Mundo-a is deel van de Mundo-familie : ecologische kantorencentra die de krachten bundelen van
200 organisaties, onder eenzelfde dak, om hen een performante werkplek te bieden die aansluit bij
hun waarden. Er bestaan 5 centra : Mundo-b (Elsene), Mundo-j (Troon) en Mundo-madou (Madou)
in Brussel, Mundo-n in Namen en Mundo-a in Antwerpen (Borgerhout). De centra worden beheerd
door Mundo-Lab, het vroegere Ethical Property Europe. Alle leden profiteren van het uitgebreide
Mundo-netwerk, haar infrastructuur en communicatiekanalen.

Milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen de basis van ons concept, sinds de
oprichting van Mundo-Lab en het eerste Mundo-centrum in 2008. Onze gebouwen zijn ontworpen
om hun impact op het milieu te beperken, door verregaande materiaalkeuzes, hergebruik en
recyclage, hun locatie, energie- en waterbesparing, het aanmoedigen van openbaar vervoer en de
fiets, biodiversiteit… We kiezen bovendien onze leveranciers en partners zorgvuldig, met een
voorkeur voor sociale economie.
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Het gebouw, een ontwerp van B-architecten, is een bio-ecologisch passief pand in
houtmassiefbouw. Een hele mond vol! Het is een uniek ontwerp, dat een overspanning maakt
tussen twee ‘wachtgevels’, op een hoogte van 6 meter. Enkel het onthaal maakt contact met de
grond. Zo blijft de doorgang én het zicht naar de het achterliggende EcoHuis bewaard. Bovendien
ligt onder het gebouw metrohalte ‘Drink’ klaar : wanneer die halte opent, moet er voldoende plaats
zijn om een roltrap te kunnen plaatsen.
De gebruikte materialen werden gekozen omwille van hun gezonde eigenschappen, hun label, of
omdat ze uit hergebruik voortkomen. Het pand is ook circulair: zo goed als alle elementen kunnen
hergebruikt worden.
-

Verwarming, koeling en ventilatie met warmtepompen
LED-verlichting
Natuurlijke, gelabelde en hergebruikte materialen: hout, houtwol, cellulose…
Circulaire elementen: tweedehands deuren, glaswanden, signalisatie, meubilair…
Volledig bekabeld voor internet en telefonie
Warme en gezellige gemeenschappelijke ruimtes

De tuin ligt tussen het binnenplein en het EcoHuis. Hij werd ontworpen om een ‘microbos’ te creëren
in het dichtbebouwde Borgerhout. Een welgekomen groene zone, die ook voor het publiek
openstaat. Je kunt er lunchen of pauzeren, of genieten van een drankje van het aangrenzende café.
Het dakterras is de ideale plek om een frisse neus te halen, van het uitzicht te genieten, te lunchen
in de zon of om informeel te vergaderen.
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Professionele infrastructuur
 Je eigen privékantoor, comfortabel en efficiënt, aangepast aan jouw noden.
 Gemeenschappelijke ruimten ter beschikking :
•
•
•
•
•
•

6 zalen van verschillende groottes
Deeltijds onthaal
2 keukens en lunchplekken
Een tuin en een dakterras
Een beveiligde fietsparking en een douche voor de fietsers
Laad- en losplaats

Onze diensten
Ons doel is om je dagelijks werk te vergemakkelijken zodat je je kunt concentreren op je kerntaken.
Onze diensten zijn hieraan aangepast.
Je geniet van de volgende inbegrepen diensten :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

Internet en telefonie (VOIP)
Een gedeelde printer
Schoonmaak
Technisch beheer van het gebouw
Een reservatiesysteem voor de vergaderzalen
Simpele facturatie
Toegang met badge, beveiliging van het gebouw
Gezellige evenementen onder huurders
De communicatiekanalen van Mundo : intranet, website, nieuwsbrief…

Zichtbaarheid van je organisatie
Een centrum waar verschillende organisaties samenkomen, zorgt voor veel passage (bezoekers,
vergaderingen…) De activiteiten die er doorgaan bevorderen de zichtbaarheid van de huurdersorganisaties. Ook onze websites zijn een mooie etalage voor meer bekendheid. Aan het onthaal
vind je een presentatie van elk van onze organisaties.

Huurvoorwaarden
Privékantoren van verschillende groottes : van 2 tot 20 personen.
Prijs en detail van de inbegrepen diensten op aanvraag.

All-in pakket
Toegang tot de infrastructuur : vergaderzalen, bemeubeld dakterras, tuin, fietsparking, keukens
etc.
Onthaal
Een deeltijdse onthaalverantwoordelijke verdeelt de post en neemt je pakjes aan. Het onthaal is ook
het centrale informatiepunt van het gebouw.
Nutsvoorzieningen en verzekeringen: water, elektriciteit, verzekeringen…
Schoonmaak : de gemeenschappelijke ruimtes worden dagelijks schoongemaakt, de kantoren
worden één keer per week gepoetst.
Onderhoud : Het algemene onderhoud van het gebouw wordt regelmatig opgevolgd.
Gespecialiseerde firma’s verzorgen het onderhoud van de verwarmingsinstallatie, de elektriciteit, de
loodgieterij etc.
ICT en materiaal : Je kantoor is volledig bekabeld. Je maakt gebruik van een volledig
gecentraliseerd pakket telefonie en ICT, van hoge kwaliteit.
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Locatie en toegankelijkheid
Mundo-a is ideaal gelegen: op 15 minuten wandelafstand van het station Antwerpen-Centraal, in
hartje Borgerhout. Bus- en tramhalte Drink ligt voor de deur, een beveiligde fietsparking ligt onder
het gebouw. Ook vanuit Antwerpen-Berchem fiets je vlot tot bij Mundo-a, op minder dan 10 minuten.
In het naburige EcoHuis ligt het Eco-café. We zoeken momenteel naar een nieuwe uitbater voor dit
café, die gezonde en lekkere maaltijden kan aanbieden, en ook catering voor vergaderingen kan
voorzien. Een sociaal project erbij ? Graag !
In de buurt vind je gezellige cafeetjes, broodjeszaken en restaurants. We verzamelden ook een lijst
met adresjes waar je terecht kan voor bestellingen!

Meer weten ?
Contact
Eline – 02 329 00 07 - eline@mundo-lab.org
Bezoek onze websites www.mundo-a.org en www.mundo-lab.org
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