
Fiets met ons mee
op bedrijfsbezoek
door HOTSPOT

Leuven!

Onze partners:

1 STAD LEUVEN

We stellen het stadhuis open voor startende-
ondernemers. Ook stellen we verschillende 
stadsdiensten in de kijker, zoals onze perso-
neelsdienst. Een ideaal moment om eens langs 
te komen om onze vacatures en werking beter 
te leren kennen.

Grote Markt 9 - 3000 Leuven
www.leuven.be

5 eSATURNUS

Kijg een unieke inkijk hoe multimedia, 
computervisie, ICT en in de toekomst waar-
schijnlijk ook artificiële intelligentie een steeds 
belangrijkere rol spelen in de moderne operatie-
kamer. Philipssite 5, 

Ubicenter ingang D - 3001 Leuven
www.esaturnus.com

2 BENEO-REMY

Neem als bezoeker een kijkje in ons voor-
uitstrevend productieproces van rijst tot 
eindproducten, unieke productietechnologie van 
zetmeel en opslag in onze moderne magazijnen. 
We zullen onze bezoekers ook verwennen met 
een hapje, drankje, goodies en kinderattracties.

Remylaan 4 - 3018 Wijgmaal
www.beneo.com

6 NELSON LABS N.V.

Wil je meer weten over de ‘labowereld’? Op een
speelse manier leggen we je uit wat we doen! 
Hoe wordt bv. verpakkingsmateriaal dat in 
aanraking komt met een geneesmiddel getest 
op onzuiverheden. Je zal zelf ook kleine experi-
menten kunnen uitvoeren.

Romeinsestraat 12 B - 3001 Leuven
www.nelsonlabs.com

3 KU LEUVEN - CAMPUS GROEP T

Ontdek bij Campus Groep T de zonnewagen die 
in Australië het wereldkampioenschap won, de
technologie om warmte te onttrekken aan 
rivieren en kanalen, de racesimulator van het 
Formula Electric Belgium Team, de energie-
fietsen van het CORE-team, de bierproeverij van 
brouwerij De Kapoen...

Andreas Vesaliusstraat 13 - 3000 Leuven
www.kuleuven.be/campusgroept

4 REGIONAAL ZIEKENHUIS HEILIG
 HART LEUVEN

Altijd al eens een operatiekwartier willen 
inkijken? Benieuwd hoe een ambulance er 
vanbinnen uitziet? En hoe zit dat nu juist met 
een werking van een ziekenhuislabo? Ontdek 
het allemaal!

Naamsestraat 105 - 3000 Leuven
www.hhleuven.be

7 IMEC

Langevelde 1B. Komt te weten hoe technologie 
onze toekomst zal vormgeven. Dat doe je aan 
de hand van demo’s, STEM-workshops, ontmoe-
tingen met wetenschappers, een bezoek aan 
onze cleanroom, interactieve spellen en nog 
veel meer!

Kapeldreef 75 - 3001 Leuven
www.imec-int.com

8 IRISH COLLEGE

Het Iers College dat 400 jaar geleden gesticht
werd gerestaureerd met oog voor authenticiteit.
Toch geniet je van de modernste faciliteiten. 
Zo is de 17de eeuwse kapel vandaag een knap 
auditorium.

Janseniusstraat 1 - 3000 Leuven
www.irishcollegeleuven.eu

GA MET DE FIETS OP BEDRIJFSBEZOEK 

IN LEUVEN!


