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Betreft:

uitnodiging bijeenkomst “energiezuinig maken van woningen en gebouwen: de
markt is aan zet - bouwinitiatieven van collega/bedrijven”

UITNODIGING
Wat:

Duurzame bouwinitiatieven van collega-bedrijven

Waar:

Locatie rondom Alkmaar, nog te bepalen

Wanneer: Donderdag 25 september 2014, ontvangst vanaf 14.30 uur, aanvang programma
15.00 uur
Wie:

Partijen in de bouwketen die zich richten op het energiezuiniger maken van de
gebouwde omgeving

ENERGIEZUINIG MAKEN VAN WONINGEN EN GEBOUWEN: DE MARKT IS AAN ZET
Technisch kan het en financieel kan het uit; op dit moment wordt op verschillende plekken in
Nederland hard gewerkt aan woningen en gebouwen die geen energierekening meer hebben.
Ook in Noord-Holland hebben een aantal bedrijven zich hierop gestort. Inspelend op allerlei
ontwikkelingen zoals het Energie Prestatie Certificaat, de woonlastenbenadering bij hypotheekverstrekking zien zij kans hiermee nu al succesvol te zijn. En dat zijn niet alleen de grote bouwbedrijven6
Drie van deze bedrijven komen op 25 september 2014 aan het woord. Zij zijn direct betrokken bij de realisatie van de zeer zuinige EC Garantwoning.
het project is in zeer korte tijd neergezet en is buitengewoon energiezuinig. Wooncompagnie gaf als eerste opdracht tot het realiseren van nieuwbouwwoningen volgens
dit flexibele bouwconcept
Zie: http://www.wooncompagnie.nl/....

Netwerk: BouwenNH2.0
PROGRAMMA 25 september 2014
14.30 uur Ontvangst
15.00 uur Welkomstwoord
15.05 uur Inleiding door Ton Borst, Netwerk: BouwenNH2.0
15.15 uur Martin Vos, adjunct-directeur VBK Noord-West in Schagen, bouwer
15.40 uur Marc Kok, directeur Energie Service Noord West, energieleverancier
16.05 uur Paul Stegers Hoofd Vastgoedbeheer van Wooncompagnie, opdrachtgever
16.30 uur Discussie en borrel
17.30 uur Einde
AANMELDEN
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via info@bouwenNH2punt0.nl. De kosten
voor deelname aan deze bijeenkomst bedraagt €20,- excl. btw pp. Een voorwaarde is wel
dat u lid bent van het Netwerk: BouwenNH2.0. Bent u nog geen lid, meldt u zich dan snel
aan via bovenstaand mailadres. Lidmaatschap aan het netwerk bedraagt €100,- excl. btw
per jaar, ongeacht bedrijfsgrootte of type bedrijf. Meldt u zich ook aan voor onze groep op
www.linkedin.com: BouwenNH2.0 waar u meer informatie aantreft over onze activiteiten.
Met vriendelijke groet,
Namens Netwerk: BouwenNH2.0

Krijn Smallenburg

