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» De beperkingen en voorwaarden van 

nieuwe duurzame technieken worden regel-

matig onderschat of genegeerd. Ook met 

mooie technieken en producten wijkt het 

eindresultaat daardoor te vaak af van de 

verwachtingen. 

ONZE VISIE

» De acceptatie en brede toepassing van 

duurzame technieken is gebaat bij succes-

volle ervaringen van opdrachtgevers. 

Duurzaamheid mag daarom niet ten koste 

gaan van andere kwaliteitsaspecten en 

moet zorgvuldig worden toegepast.

UW OPLOSSING

» Gedurende het gehele project is meer 

afstemming en borging nodig ten aanzien 

van selecties, ontwerp en uitvoering. Deze 

borging kan worden bereikt dankzij de 

inzet van een deskundig, onafhankelijk 

en toegewijd adviseur.
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wedijveren ten aanzien van deskundigheid en ervaring 

van een zeer turbulente bouwmarkt met steeds 

is het niet zo verwonderlijk dat de zorgvuldigheid in 

PRAKTIJKVOORBEELDEN

piekvermogen nauwelijks wordt benut en de 

terugverdientijd veel langer is dan nodig, bij zelfs 

gebruiken dan een veel goedkopere gasketel die 

systeem waardoor meer dan de helft van de 

energiebesparing hoger is dan de hoeveelheid 

tijden zonder rekening te houden met bijkomende 

EPC-eisen in plaats van de werkelijk te behalen 

VERANTWOORDE KOSTEN

zonder adviseur zijn bouwkosten heeft beperkt, zou 

hij zijn keuze graag herzien op het moment dat hij te 

maken heeft met teleurstelling en ergernis, plus niet 

 

zijn in het aanstellen van een adviseur, zie je dat 

Duurzaamheid in onze woningen en gebouwen 

is belangrijk en hiervoor bestaan inmiddels vele 

alleen leiden tot een lager energiegebruik maar 

«

Duurzame technieken 
verdienen een correcte 
toepassing
Steeds vaker zijn opdrachtgevers bereid om te kiezen voor duurzaamheid, ook als dat 
niet wordt afgedwongen via vergunningseisen of gestimuleerd met subsidies. Het is 
dan ook meer dan jammer dat de kans op tegenvallers zo groot is. Dit is niet alleen erg 
vervelend voor de opdrachtgever maar het bezorgt duurzaamheid een slechte naam en 
zet een rem op de brede toepassing er van.
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