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ZAAKVOERDER
Carbon Sense City Spa 

JEANNETTE 
CLAES-PALMERS

“Er ligt nog heel wat toekomst in de wellnesssector”

Wellness voor iedereen
“Het totaalplaatje van verzorging is hier 
sterk aanwezig”, legt Jeannette het 
concept uit. “We hebben een badhuis, 
met sauna, hamam, stoomcabine, diverse 
relaxzones en ook een hapje en een drankje. 
Maar je kunt hier vooral terecht bij onze 
geschoolde professionals voor massages, 
lichaamsbehandelingen, gelaatsverzor- 
gingen en anti-aging behandelingen.”

Carbon Sense City Spa is de ideale plek 
om even uit je agenda te stappen. “Dat 
is tegenwoordig geen luxe meer”, meent 
Jeannette. “Het is zelfs bijna een must 
geworden in onze hectische levens. Even 
je ogen sluiten en de tijd nemen om in alle 
vertrouwen zowel je lichaam als geest te 
resetten.”

Een ondernemer met een visie
Jeannette is een ondernemer pur sang. “Ik 
ben geboren in een ondernemersfamilie 
en had voor ik zes jaar geleden Carbon 
Sense City Spa overnam, al 25 jaar een 
groothandel in verzorgingsproducten en 
-apparaten. Ik kan me niet inbeelden dat ik 
ooit iets anders zou doen. Het maakt dat ik 
heel businessmatig naar deze onderneming 
kan kijken.”

“Het is vanuit die optiek en mijn persoonlijke 
ervaringen dat ik ervan overtuigd ben 
dat er nog heel wat toekomst ligt in de 
wellnesssector”, verduidelijkt Jeannette. 
“We zullen nog meer kunnen aanbieden 
dan het plaatje dat vandaag bestaat. En 
ik wil mee helpen die blauwprint verder 
uit te bouwen. Carbon Sense City Spa is 
daarvoor een ideale setting.”

“Om aan die vraag te blijven voldoen 
werk ik zo futuristisch mogelijk. Want de 
verhouding lichaam-geest wordt steeds 
belangrijker. Met futuristisch bedoel ik niet 
de aankoop van de nieuwste sauna. Het 
gaat eerder om de essentie zelf. We staan 
nog niet aan het eindpunt in deze sector, 
zoveel is zeker. En daar wil ik mijn verdere 
carrière aan wijden.”

Een oase, een baken van rust en sereniteit. Maar wel eentje waar het in de kern 

zachtjes gonst en bruist van bedrijvigheid en beweging. Zo beschrijft Jeannette 

Claes-Palmers haar Carbon Sense City Spa. Hier bereidt zij zichzelf en haar spa 

voor op de toekomst van de wellness.

verhaal x ondernemer
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