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2 Health boulevard charter 

1 Health Boulevard Charter 

• De Health Boulevard moet inspireren en oplossingen aanbieden om mensen in staat te 

stellen zo lang mogelijk gezond te blijven. Het aanbod en assortiment van producten en 

diensten dient dan ook een uitgesproken gezondheids- en preventie-luik te hebben. 

Eventuele gezondheidsclaims dienen uiteraard wetenschappelijk onderbouwd te zijn. 

• Producten en diensten dienen afgestemd te zijn op de consument die gezondheid 

nastreeft, maar zijn er uiteraard ook voor de gasten van ZNA en al haar medewerkers. De 

dienstverlening van de Health Boulevard is laagdrempelig en spreekt mensen van alle rang 

en stand aan. 

• Elke partner dient de gezonde uitstraling van de Health Boulevard te versterken en dient 

bruggen te bouwen met andere partijen uit de Health Boulevard … en liefst ook 

daarbuiten. Zo worden bij voorkeur synergieën gecreëerd met andere retailers, met 

organisaties in de Stad, de haven, de hubs in mode & creativiteit, musea, initiatieven op 

het vlak van innovatie, … 

• De inhoud van de Health Boulevard moet LEVEN! Dit door middel van modulair aanbod en 

functionaliteit. Daarenboven werken aanbieders van diensten en producten actief samen 

rond gezondheidscampagnes zoals bvb. week van de bloeddruk, diabetes awareness, 

obesitas, ... 

• Het is vanzelfsprekend dat het aanbod grotendeels 24/7 beschikbaar is; fysiek, digitaal 

en/of interactief. Aanbieders hebben de intentie om hun aanbod ook aan te bieden via een 

geïntegreerde app. 

• Producten en diensten genereren een WaW (Delight) effect. 

• De Health Boulevard zet fors in op een innovatief aanbod en moedigt aanbieders aan om 

de allernieuwste toestellen, diensten, processen, technieken, enzovoort in te zetten. In 

deze context kan de Health Boulevard fungeren als een living lab of exploratie-zone. 

• De levendigheid, Waw-effecten, alsook technisch innovaties van aanbieders worden in 

brede zin wereldkundig gemaakt. Aanbieders worden verondersteld gebruik te maken van 

deze broadcast-mogelijkheden en bij te dragen tot relevante inhoud. 
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