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Lynk & Co opent eerste Belgische Club in
Antwerpen
De volledige Lynk & Co beleving is vanaf heden ook in Antwerpen te vinden. Op 14
augustus opent mobiliteitsbedrijf Lynk & Co zijn derde internationale Club aan de
Drukkerijstraat 18-20. De Antwerpse Club is de eerste Lynk & Co locatie in België en de
derde Club in Europa. De andere Clubs zijn in Amsterdam en Göteborg gevestigd, naast
een aantal tijdelijke locaties.

Geen autoshowroom.  
De Lynk & Co Clubs zijn geen showrooms vol met blinkende auto's en opdringerige verkopers.
De Clubs van Lynk & Co bieden een innovatieve kijk op klantencontact in de autobranche,
waarbij Lynk & Co de nadruk meer legt op de beleving dan op auto's. De 01 is aanwezig in de
Club en bezoekers kunnen op aanvraag een proefrit maken. Nadien kunnen ze zich eveneens
aanmelden voor een lidmaatschap. De Clubs zijn ook geschikt voor ledenevents en er zijn
flexibele café- en loungeruimtes. Lynk & Co biedt eveneens ruimte aan lokale partners om hun
merken onder de aandacht te brengen.

Rondhangen (letterlijk) in de Club.        
De nieuwe Club is gevestigd in het hart van het Antwerpse modekwartier in een monumentale
oude brandweerkazerne. Het interieur is van de hand van Lynk & Co en New Order Arkitektur.
De geschiedenis van de ruimte is behouden, waarbij kenmerkende Lynk & Co elementen zijn
aangebracht. Zo is er een hangende tuin met schommels om even te ontspannen. Net als voor
de Clubs in Amsterdam en Göteborg is er in Antwerpen voor een overduidelijke Lynk & Co
uitstraling gekozen. Duurzame designkeuzes en creatieve details maken hier onderdeel van uit.
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OVER LYNK & CO

Hi, wij zijn Lynk & Co! 
 
Lynk & Co is bedacht om mobiliteit simpel te maken. We maken echt goede auto's (het type dat alles heeft wat
je wilt zonder dat je erom hoeft te vragen), maar we bieden ook een nieuwe manier aan om de auto's te
gebruiken. Met onze verschillende membership-opties wordt mobiliteit toegankelijk en flexibel. Een member kan
op maandbasis over een auto beschikken en deze delen met vrienden, familie en de Lynk & Co community.

"Elke Club is voor ons een kans om in contact te komen met members. Hier
kunnen we de Lynk & Co beleving waarmaken. De Club in Antwerpen is onze
eerste locatie in België en een geweldige mijlpaal voor ons bedrijf. Natuurlijk is
deze Club heel bijzonder voor mij, omdat ik een geboren en getogen
Antwerpenaar ben." – Alain Visser, CEO van Lynk & Co.

Meer doen voor duurzaamheid.
Alles in de Club, van de verkochte producten tot het meubilair, is geselecteerd op
milieuvriendelijkheid en ethisch verantwoorde grondstoffen. Veel van het historische gebouw is
behouden gebleven en de renovatie is uitgevoerd met voornamelijk natuurlijke bouwmaterialen
en een klein beetje gerecycled plastic. Zelfs de presentatiepodia zijn ambachtelijk gemaakt van
gerecyclede kranten en sloopafval.
 

Ontdek de Gear-collectie.
In de Club laat Lynk & Co niet alleen de 01 zien. Bezoekers vinden er ook de Lynk & Co Gear
Collection, een selectie merken met dezelfde waarden op het gebied van duurzaamheid,
creativiteit en gemeenschap als Lynk & Co. Dat zijn onder andere merken uit Antwerpen, zoals
Ôksqin, AR.M, House Raccoon, Conscious Antwerp, Dead Artist Society en Serax.
 
De Club in Antwerpen opent op 14 augustus de deuren. De nieuwe Club in Berlijn volgt snel en
opent op 17 september.
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