
LIFE SCIENCES, DE NIEUWE 
UITDAGING VAN AXIS PARC.

Op 28 januari jongstleden 
woonden ongeveer 50 van 
jullie onze eerste Life Science 
workshop bij, georganiseerd 
door Axis Parc Fund en B19.

Tijdens deze workshop stelden 
we in grote lijnen ons project 
van de nieuwe Life Science Hub 
voor aan jonge ondernemers en 
bedrijfsleiders. Dit initiatief wordt 
gesteund door een aantal leiders 
in dit domein zoals Robert Taub 
(oprichter en voorzitter - Nyxoah 
en Man & Science) en Peter Jens 
(CEO - And Biopharma). Wij danken 
hen alvast voor hun inspirerende 
bijdrage!

In de eerste plaats was deze workshop een gelegenheid om het publiek dit 
project te tonen waar we al enkele maanden over nadenken. Met de steun 
van Tribeca Capital Partners heeft Axis Parc Fund de behoefte aan een 
specifieke cluster rond Life Science geïdentificeerd. Onze toekomstige hub 
zal zowel accelerator als incubator zijn.

Ten tweede was deze workshop ook de gelegenheid om start-ups en 
scale-ups uit alle segmenten van de Life Science cluster te ontmoeten en 
hen te laten kennismaken met onze unieke ondersteuning in de vorm van: 
coaching, voordelige huurvoorwaarden en financieel en fiscaal advies tegen 
voorkeurstarieven van KPMG. Hierover zullen we later nog meer in detail 
communiceren.

Ten derde biedt Axis Parc Fund 
voordelen aan life science start en 
scale-ups:
 
• Life science start en scale-ups 
genieten van 1 jaar huurvrije ruimte 
in Axis Parc, op voorwaarde dat hun 
project wordt goedgekeurd door 
Axis Parc Fund.
 
• Axis Parc Fund kan verder 
investeren in de accommodatie 
naargelang de specifieke behoeften 
van deze life science bedrijven, op 
voorwaarde dat hun project wordt 
goedgekeurd.
 
• Axis Parc Fund beschikt over 
een ervaren team ter plaatse met 
een doorgedreven expertise in 
het installeren van cleanrooms en 
verschillende soorten laboratoria.

De volgende stap is om 
onderzoekers, investeerders en 
belangrijke stakeholders bewust te 
maken van deze toekomstige Life 
Science hub. 

lifescience@axisparc.com

Voor al uw vragen of verdere 
inlichtingen :

mailto:lifescience%40axisparc.com?subject=

